
  

 

Uitnodiging praktijksessie 29 september 

 

Briefing 

Praktijksessie DSO en Omgevingsloket 

29 september 2020  

 

U heeft gevraagd om een praktijksessie met het DSO en het omgevingsloket. De regio 

Utrecht, met alle gemeenten en hun ketenpartners (provincie Utrecht, waterschap 

HDSR, omgevingsdienst ODRU, veiligheidsregio VRU, Rijkswaterstaat en ProRail) 

verzorgt deze sessie graag samen met het programma Aan de slag met de 

Omgevingswet. 

 

Datum: Dinsdag 29 september 

Tijd:  15.30 tot 18.30 uur 

Locatie:  Dit is de link naar de praktijksessie 

Klik op deze link om de praktijksessie bij te wonen.  

Tijdens de bijeenkomst wordt u door de sprekers naar de juiste groepen geleid.  

Deze link kunt u ook gebruiken voor de test. 

Virtuele bijeenkomst 

Vanwege de beperkingen door Corona is de praktijksessie een virtuele bijeenkomst 

waarin we u gelegenheid geven zelf de werking van het DSO te beproeven. De sessie 

zal uitgevoerd worden via Microsoft Teams. Een virtuele praktijksessie heeft helaas 

enige beperking in zich en vraagt ook aan uw kant enige voorbereiding. Onderstaand 

zetten we uiteen hoe we u een praktijkervaring met het Omgevingsloket proberen te 

bieden en wat u daartoe moet doen. 

Programma 

In de praktijksessie zult u welkom worden geheten door de programmadirecteur Aan 

de slag met de Omgevingswet, Heleen Groot. 

 

Na deze korte opening gaat u in kleine groepen via deelsessies onder begeleiding van 

medewerkers van verschillende overheden uit de regio Utrecht het Omgevingsloket 

zien en ervaren.  

 

U gaat zien en ervaren wat inwoners en bedrijven straks met het Omgevingsloket 

kunnen en hoe de wet- en regelgeving in het DSO ontsloten gaat worden. U krijgt 

hierbij ruim gelegenheid om het Omgevingsloket te verkennen door zelf te klikken.  

 

Aan de hand van echte casuïstiek gaat u tevens zien hoe de regio Utrecht samenwerkt 

aan de inrichting van hun dienstverlening in het Omgevingsloket en hoe zij de 

samenwerking bij het behandelen van een vergunningaanvraag hebben ingericht. 

 

Na afloop is er ruimte voor reflectie en feitelijke vragen. 

 

https://www.theclickfactory.nl/praktijksessie
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Technische eisen 

De volgende technische zaken moeten op orde zijn, om tijdens de praktijksessie zelf 

via een gedeeld scherm in het Omgevingsloket te kunnen klikken: 

 

Ervaring leert dat een goede digitale praktijksessie vooral bereikt wordt via een laptop 

waarop Microsoft Teams is geïnstalleerd en niet via een zogenaamde ‘tablet’. Via de 

Teams app op een iPad of andere tablet kunt u wel meeluisteren en kijken, maar 

helaas niet actief deelnemen binnen de virtuele omgeving. Hiervoor moet u namelijk 

in een gedeeld scherm kunnen klikken, zodat andere deelnemers en begeleiders met u 

kunnen meekijken. 

 

Deelnemen met uw eigen laptop 

U kunt met uw eigen laptop deelnemen aan de praktijksessie mits Microsoft Teams is 

geïnstalleerd en u daarin bent ingelogd. U wordt geadviseerd om met ons te testen of 

u binnen Teams in een gedeeld scherm kunt klikken.  

 

U kunt dit testen op dinsdag 22 september tussen 13.00 en 17.00 uur en op 

woensdag 23 september tussen 9.00 en 12.00 uur. Sessiebegeleider Max Brouwer zit 

klaar om u telefonisch (06-28252958) of in Teams te helpen. De test zal 5 minuten in 

beslag nemen. De link staat bovenin pagina 1 bij ‘locatie’.  

 

Maakt u alstublieft gebruik van deze testmogelijkheid, het zou zonde zijn als tijdens de 

praktijksessie blijkt dat uw laptop niet juist is ingesteld en u onderdelen moet missen. 

 

Als blijkt dat uw Teams instellingen niet geschikt zijn, kunt u op dinsdag 29 september 

een laptop met de vereiste instellingen ophalen bij de Eerste Kamer. Geeft u aan de 

griffie door als u hiervan gebruik wilt maken? 

 

Deelnemen met een aangeboden laptop 

U wordt een laptop aangeboden met daarop de vereiste programma’s. U kunt op 

dinsdag 29 september een laptop ophalen bij de Eerste Kamer en na de praktijksessie 

weer inleveren.  

Bent u niet in de gelegenheid de laptop op te halen, dan bezorgen we een laptop op 

de locatie van uw voorkeur. Geef dit zo snel mogelijk door aan de griffie. De laptop 

halen wij ook weer op.  

 

Op dinsdag 29 september kunt u vanaf 12.00 uur de link naar de praktijksessie in 

Teams op onze laptop uitproberen. U vindt de link op het bureaublad van de laptop. 

Sessiebegeleider Max Brouwer zit klaar om u telefonisch (06-28252958) of in Teams 

te helpen. 

Technische hulp tijdens de praktijksessie 

Heeft u tijdens de praktijksessie technische problemen met Teams waar u niet 

uitkomt, dan kunt u bellen met de sessiebegeleider Max Brouwer: 06-28252958. 

 

 

 

 
 


