
 

Aanleiding en doel 
De Wabo is de Wet Omgevingsvergunning. Deze houdt 
kort gezegd in dat bedrijven en burgers aan één loket 
een vergunning kunnen aanvragen en dat er één besluit 
wordt genomen, hoe complex en uitgebreid de vergun-
ningaanvraag ook is. Samen met DHV Management 
Consultants, die in opdracht van VROM de Wabo-
handreiking hebben geschreven, heeft Samenspraak 
Advies een spelsimulatie ontwikkeld om deelnemers de 
gevolgen van deze wet voor de werkprocessen, ver-
antwoordelijkheden, rollen en manieren van samen-
werken te laten ervaren. 

Vorm  
In Wabopolis werken de deelnemers een dag in de 
haven van Waboport bij het beoordelen van de aanvra-
gen van schepen om toegang te krijgen tot de haven. 
We hebben gekozen voor een spelsimulatie met een 
metafoor, om een aantal redenen. De belangrijkste zijn: 
we willen focussen op 
de bovengenoemde 
thema’s, zoals samen-
werken, en niet op de 
technische details van 
de Wabo. Daarnaast 
willen we voorkomen 
dat deelnemers elkaar 
zullen gaan aftroeven 
op de technische kennis die zij paraat hebben over 
vergunningverlening. Deelnemers worden dus uit hun 
dagelijkse, reële situatie gehaald. In de haven van Wa-
boport gelden dezelfde principes die ook bij  de Wabo 
gelden, zoals bijvoorbeeld "één aanvraag, één bevoegd 
gezag en één besluit". De schepen staan voor aanvra-
gen, de diensten voor gemeenten, provincies en water-
schappen, die elk expertise hebben over een deel van 
de aanvraag. 

Beschrijving 
Deelnemers worden via een uitnodiging gevraagd stage 
te komen lopen bij Waboport, de haven van Wabopolis. 
Om het reilen en zeilen in deze haven en de mogelijke 
gevolgen voor Wabopolis en het achterland goed te 
regelen werken drie instanties nauw samen. Het gaat 
daarbij om de Havenautoriteit - met de afdelingen 
Vaarroutes, Afhandeling en Voorzieningen -, de Dienst 
Milieu & Veiligheid en de Dienst Douane. Het gehele 
functioneren van Waboport staat onder toezicht van de 

Waboraad, een door 
de overheid ingestel-
de raad, aan wie de 
betrokken instanties 
en diensten uiteinde-
lijk verantwoording 
dienen af te leggen.  
Deelnemers zijn 
werkzaam bij een van 

deze instanties, in teams van 2-5 personen. Zij ontvan-
gen verzoeken van schepen die tot de haven toegelaten 
willen worden en gebruik willen maken van de voorzie-
ningen die Waboport biedt. Om de haven zo veilig, 
efficiënt en aantrekkelijk mogelijk te maken, moeten zij 
samenwerken met andere instanties en hun processen 
op elkaar afstemmen.  
 
Wabopolis duurt een hele dag. Gedurende het spel is er 
veel ruimte voor evaluatie – de tijd wordt dan even stil 
gezet – en het bedenken en invoeren van verbeterin-
gen. Deelnemers kunnen op deze manier niet alleen 
een blik werpen in de toekomstige situatie en ervaren 
wat deze situatie inhoudt, maar worden ook in de gele-
genheid gesteld om gezamenlijk nieuwe vormen van 
samenwerking tussen afdelingen en instanties te ver-
kennen en uit te proberen. 
 

Materiaal 
Het materiaal is eenvoudig, 
maar effectief. De introductie 
wordt verzorgd met een 
Powerpointpresentatie. 
Deelnemers krijgen taakom-
schrijvingen, havenreglemen-
ten en aanvullende informa-
tie op papier. Ook de aanvra-
gen van de schepen zijn op 

papier. 
Op de achtergrond loopt op een 
projectscherm een speciaal door 
ons voor Wabopolis ontwikkelde 
klok mee. 
  

Resultaten  
î Inzicht dat communicatie erg belangrijk is in de 

nieuwe situatie, zowel intern, als extern, als met de 
klant. 

î Het besef dat het denken vanuit de aanvraag in 
plaats vanuit de afdelingen / organisaties vraagt om 
intensieve samenwerking en afstemming. 

î Bewust worden van hoe moeilijk het is om samen te 
werken, en dat de manier van (zorgvuldige) com-
municatie daarin zeer belangrijk is. 

î Belang van duidelijkheid over rollen, taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden van bijvoor-
beeld de case manager en het loket, zowel voor de 
persoon zelf als 
voor degenen die 
met hem moeten 
samenwerken. 

î Het risico dat de 
waan van de dag 
gaat overheersen, 
ligt al snel op de 
loer. De tunnelvisie 
in het spel is een 
herkenbare reactie 
op hoge werkdruk. 
De Wabo vraagt 



niet om nog harder te werken, wel om slimmer te 
werken; inzet van ICT en communicatie en afstem-
ming met de klant. 

î Vertrouwen is een sleutelwoord. Er moet vertrou-
wen zijn dat een ieder zijn rol en taken adequaat 
oppakt en uitvoert en afspraken nakomt. Indien dit 
niet gebeurt dan moet men elkaar daar op kunnen 
aanspreken. Uitgangspunt is ook dat partijen ver-
trouwen hebben in elkaars adviezen (expertise). 

î De wijze van samenwerking moet met enige regel-
maat onder de loep worden genomen en zo nodig 
bijgesteld kunnen worden.  
 

Referenties  
Wabopolis is tot op dit moment gespeeld bij de volgen-
de overheden, waarbij Samenspraak Advies met onder-
steuning van DHV de spelleiding voor zijn rekening 
nam: 
Provincie Drenthe (25 deelnemers) 
Hoogezand-Slochteren (15 deelnemers) 
Provincie Flevoland (30 deelnemers) 
Gemeente Venlo (25 deelnemers) 
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Een spelsimulatie voor 
gemeenten, provincies en 

waterschappen ter 
ondersteuning van de 
invoering van de Wet 

Omgevingsvergunningen 
(WABO)

Contact 
 
Samenspraak Advies - Nijmegen 
 
e-mail info@samenspraakadvies.nl 
website www.samenspraakadvies.nl 
 
mobiel 06 44084477 / 06 23220606 

mailto:info@samenspraakadvies.nl
http://www.samenspraakadvies.nl/

