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Wij maken goed werkende, toekomstbestendige software 

gericht op eindgebruikers binnen het Omgevingsdomein.

• Bundeling IT- en domeinkennis: verstand van zaken

• Gerichte innovatie binnen het Omgevingsdomein

• Combineren van zaak-, object- en projectmatig werken 

• Specialist implementatie van koppelvlakken en standaarden

• Gezamenlijk oplossingsrichting bepalen: Partnership gedachte

• Kwaliteitsborging en informatiebeveiliging

Waar staan wij voor?
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Digitaal werken

is meer dan het

elimineren van papier
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Squit 20/20 Suite: Onze oplossing voor veiligheidsregio’s



Inspectie

Omgevingsdossier

Samenwerkingsomgeving

Zaaksysteem

DMS - archief

OLO (publiek portaal)

Componenten Squit 20/20 Suite

Sociaal(Intranet)
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Projecten



• Hoogwaardige functionele componenten

• Organisatorische vrijheid

• Flexibel en klaar voor de toekomst

• Voorgesorteerd voor DSO
(Digitaal Stelsel Omgevingswet)

• Volledig digitale afhandeling en 

dossiervorming

• Ondersteund de digitale samenwerking 

tussen overheden

Squit 20/20



• Individueel portaal per ketenpartner

• Zaken starten 

• Documenten uploaden naar zaakdossier

• Documenten downloaden vanuit zaakdossier

• Inzicht in lopende zaken

• Inzicht in afgehandelde zaken

• Dashboard en managementrapportages

Componenten: Ketenportaal 

Ketenportaal



• Generiek portal voor alle medewerkers

• Inrichting per afdeling/team/ projectgroep 

• Delen van nieuws

• Inzicht in lopende zaken

• Smoelenboek

Componenten: (Sociaal) intranet 

Medewerkersportaal/

Social intranet



• Zaaksysteem (VTH-zaken en/of organisatiebreed)

• Procesafhandeling voor alle rollen

• Werkondersteunend en dossiervormend

• Eenvoudig beheer

• Gekoppeld aan OLO, ketenportaal en objectregistratie

Componenten: Zaaksysteem

Zaaksysteem



• Al werkend het dossier opbouwen

• Ondersteuning diverse kanalen (post, mail, loket, etc.)

• Open Source standaardoplossing (Alfresco)

• Archiefeisen gecertificeerd NEN2082

• Geïntegreerd met het zaaksysteem

• Projectmatig werken (projectensite, bijvoorbeeld voor 

Geen Nood Bij Brand, TOOM)

DMS en Archief

Componenten: DMS en Archief 



• Digitaal besluitvormingsproces (DB, AB)

• Gekoppeld met het zaaksysteem

• Publicatie van besluiten mogelijk op website

• Werkt ook via een App
eBesluitvorming

Componenten: eBesluitvorming



Omgevingsdossier

Componenten: Omgevingsdossier

• Registratie van relevante locaties/objecten

• Bouwwerken (brandveilig gebruik)

• Milieuinrichtingen

• Evenementen

• Registratie van alle relevante informatie incl. historie van 

situaties

• Geoptimaliseerd voor het samen registeren en delen van 

objectinformatie in de keten

• Aangevuld met vakinhoudelijke functies (toetsen 

aanvraag, opstellen voorschriften, e.d.) 



Objectregistratie: meer dan alleen objecten, één Omgevingsdossier



• Object / locatie georiënteerd

• Delen met partners: één bron, één waarheid

• Geografisch intekenen

• Geïntegreerd mobiel toezicht

• Volledig digitaal objectdossier

• Plannen en prioriteren van toezicht (Risicogestuurd toezicht)

Omgevingsdossier



• Plannen en Prioriteren

• Objectinformatie
- Raadplegen

- Aanpassen 

• Bevindingen
- (Standaard) Controlelijsten

- Vastleggen feiten (foto’s)

- Landelijke Handhavingsstrategie

• Controlerapport
- Opstellen in het veld

- Mailen naar bevoegd gezag of bedrijf

• Vervolgacties inplannen

(Offline) Mobiel toezicht



De digitale transformatie is voltooid,

maar het is wel tijd voor renovatie.



Interesse in de mogelijkheden van onze 
Squit 20/20 suite voor veiligheidsregio’s?

Maurice Coolen

Product owner – Veiligheidsregio’s

Maurice.coolen@roxit.nl

088 2173 474

Danny Custers

Accountmanager – Veiligheidsregio’s

Danny.custers@roxit.nl

088 2173 487

mailto:Maurice.coolen@roxit.nl
mailto:Danny.custers@roxit.nl

