
 

 

Workshop 
Ondernemingsdossier 

VOOR GEMEENTEN EN OMGEVINGSDIENSTEN 
 
Datum: Donderdag 6 juni 2013 
Tijd: 13.00 – 16.30 uur 
Locatie: Stadhuis Den Bosch 
 
Het Ondernemingsdossier wordt gebruikt 

door circa 3000 ondernemers en ongeveer 
45 gemeenten. De gezamenlijke ambitie 
van overheid en bedrijfsleven is hoog. Niet 

voor niets is het Ondernemingsdossier op-
genomen in het Regeerakkoord. Het is be-
langrijk dat steeds meer gemeenten  en 

omgevingsdiensten gebruik gaan maken 
van het Ondernemginsdossier. 
 
Het Ondernemingsdossier kan op vele ma-

nieren positief bijdragen aan verschillende 
bedrijfsprocessen van de gemeente: effici-
enter toezicht, efficiëntere vergunningaan-

vraag of melding, betere dienstverlening. 
Daarnaast is er natuurlijk het belang van 
het Ondernemingsdossier voor het bedrijfs-

leven. 
 
Als vervolg op de startbijeenkomst van de 
Bedrijvige Stad organiseren we op verzoek 

van vele gemeenten een workshop die er-

op gericht is u praktische informatie te ge-
ven rondom: 

• De effecten op het gebied van vergunnin-
gen en handhaving 

• Het voordeel voor het bedrijfsleven 

• Het gemeentelijke voordeel 
• De invoering/benutting van het Onderne-

mingsdossier en de (gemeentelijke) inspan-

ningen hiervoor 
• De lopende ontwikkelingen en kansen 

 

Kortom kennis opdoen, ervaringen delen 
en daarmee starten met de laagdrempeli-
ge benutting van het Ondernemingsdos-
sier. 

 
Het Ondernemingsdossier is gericht op re-
geldrukvermindering voor het bedrijfsleven. 

In deze workshop focussen we ons echter 
op de gemeentelijke kansen, voordelen en 
de invoering/benutting van het Onderne-

mingsdossier. 
 
Meer informatie over het Ondernemings-
dossier: http://www.ondernemingsdossier.nl
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DOEL:  

Het doel van de workshop is om per gemeente / omgevingsdienst een actie-
plan te ontwikkelen om met het Ondernemingsdossier te starten of om (indien 

al gestart) nog meer voordeel met het Ondernemingsdossier te behalen.  
 

AANMELDEN: 

Uiterlijk aanmelden voor 27 mei via e-mail: heike@digitalestedenagenda.nl 

 

DOELGROEP: 

• Vanuit de gemeenten drie contactpersonen die te maken hebben/krijgen 
met het Ondernemingsdossier vanuit verschillende afdelingen: Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving (VTH), Economische Zaken (EZ) en Informatisering en 
Automatisering (I&A). 

• Directie van omgevingsdiensten 

 

PROGRAMMA 

DEEL 1: INFORMATIE EN PRAKTIJKERVARINGEN 

In het eerste deel van het programma wordt ingegaan op de interne business 
case voor gemeenten: wat moet je doen voor invoering? Wat kost het en wat 

levert het op? 
13.00 – 13.45 Kern van het Ondernemingsdossier 

door programmabureau Ondernemingsdossier 
13.45 – 14.05 Praktijkervaring gemeente Bladel (René vd Ven) 

14.05 – 14.25 Praktijkervaring gemeente Tilburg (Suzette Gijzen) 
14.25 – 14.45 Wat gemeenten zeggen over impact op bedrijfsprocessen 

door programmabureau Ondernemingsdossier 

  
14.45 – 15.00 Pauze 

 

DEEL 2: BRAINSTORMEN EN TOT AFSPRAKEN KOMEN 

15.00 – 16.00 Groep 1: vergroting voordelen van het Ondernemingsdossier: Wat is er nodig 
om het profijt te verhogen? 

15.00 – 16.00 Groep 2: starten met het Ondernemingsdossier: Hoe begin ik? 
16.00 – 16.30 Conclusies en afsluiting 

 

LOCATIE 

Stadhuis ‘s-Hertogenbosch 
Bestuurscentrum, Leuvenzaal 
Markt 1, 5211 JV ’s-Hertogenbosch 
Routebeschrijving via www.s-hertogenbosch.nl 


