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De Wet elektronische bekendmaking 
verplicht u tot het bekendmaken en 
beschikbaar stellen van regelgeving 
op internet. Voor het elektronisch 
bekendmaken van verordeningen 
kunt u gebruik maken van de GVOP. 
Daarnaast moet u de verordeningen 
geconsolideerd opnemen in de CVDR. 

Er is een nieuwe applicatie voor 
bekendmaken en consolideren in één, 
DROP. Om hiervan gebruik te maken 
dient u een migratietraject te door-
lopen. Bij de migratie komt veel 
kijken, zoals technische en 
inhoudelijke aanpassingen aan uw 
regelingen in de CVDR. Zijn daarnaast 
al uw geldige regelingen wel vindbaar 
op overheid.nl? En kunnen al uw 
medewerkers al werken in DROP? 
Wij helpen u graag met de migratie!

Daadkracht is al jarenlang gespecia-
liseerd in en sinds de wettelijke ver-
plichtingen marktleider op dit gebied. 
Daadkracht heeft ook een zeer 
actieve rol gespeeld in de DROP pilot 
van KOOP. Wij weten als geen ander 
wat er bij de migratie naar DROP 
en het beheer van regelgeving en 
vergunningen in DROP komt kijken.

Met ons advies- en begeleidings-
traject op maat kunnen we u volledig 
ondersteunen:
• Verwerken rapportage regelingen-

bestand CVDR van KOOP
• Aanvullende analyse CVDR
• Controle migratie regelingen 
• Eenvoudige procesbeschrijving
• Training DROP

DROP
Al uw regelgeving in één applicatie!

“De vriendelijke, proactieve, 
houding en de kwaliteit van de 

werkzaamheden zijn een 
aanbeveling waard.”

Nicolle Robeerts, gemeente Amersfoort

“Correcte a�handeling. 
Duidelijke uitleg. Hulpvaardig. 

Wij zijn zeer tevreden”
Elwin Albas, gemeente Lopik
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Advies- en begeleidingstra-
ject migratie DROP

Verwerken rapportage regelingen-
bestand CVDR van KOOP
Van KOOP ontvangt uw organisatie 
een rapportage met (technische) 
gebreken en aanbevelingen die de 
organisatie zelf dient te corrigeren. 
Daadkracht past voor u de regelingen 
in de CVDR aan.

Aanvullende analyse 
Aanvullend op de analyse van KOOP 
kijken wij naar de volledigheid van 
het regelingenbestand. Dat is belang-
rijk, omdat het in DROP (nog) niet 
mogelijk is losse regelingen zonder
bekendmaking toe te voegen. 
Daadkracht bekijkt in de analyse of 
alle bekendgemaakte regelingen ook 
zijn opgenomen in de CVDR. Ver-
volgens voeren we de ontbrekende 
regelingen alsnog in. Kortom, we 
toetsen uw regelingenbestand op 
actualiteit en repareren waar nodig.

Controle migratie regelingen
Nadat KOOP het regelingenbestand 
naar DROP heeft gemigreerd moet 
alles nauwkeurig gecontroleerd wor-
den. Daadkracht controleert voor u of 
alle regelingen correct zijn overgezet.

Eenvoudige procesbeschrijving
DROP schrijft voor dat u de verwer-
king van regelgeving op één plek in 
uw organisatie belegt. Daadkracht 
neemt uw processen in een interac-
tieve sessie grondig door. Dit geeft 
u het inzicht om een correcte ver-
werking van regelingen via DROP te 
waarborgen.

Training DROP regelgeving
Tijdens de training leren uw 
medewerkers hoe ze met behulp 
van DROP rechtsgeldig elektronisch 
bekend kunnen maken. In de training 
is onder andere aandacht voor het 
werken met het verplichte Wordimport 
2.0 template.

Klanten van Daadkracht waarderen 
de praktijkgerichte trainingen met rap-
portcijfer 9.4.

“Zorgvuldig, betrouwbaar en 
professioneel.”
Barry Raymakers, gemeente Delft

8.3
Zo tevreden zijn de klanten 

van Daadkracht!
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UW REGELGEVING OP ORDE

Beheer regelgeving
Daadkracht kan u ook het volledige
beheer uit handen nemen! DROP 
dwingt het gebruik van het 
Wordimport 2.0 template af. Dit vraagt 
de nodige specifieke kennis en kunde
van uw medewerkers. Dit heeft u 
wellicht niet allemaal tot uw beschik-
king. Wij kennen de applicatie als 
geen ander en garanderen u een 
tijdige, correcte en volledige verwer-
king van uw regelingen.

Wat moet u zelf nog doen?
U hoeft alleen de complete tekst van 
de regelingen in een Word bestand 
per e-mail aan te leveren. Daadkracht 
stelt geen eisen aan het document. 
Wij verzorgen de rest!

Meer elektronisch bekend-
maken
Maakt uw organisatie op dit moment 
alleen verordeningen elektronisch 
bekend? Wist u dat u ook overige 
regelingen en zakelijke mededelingen 
(vergunningen) al elektronisch bekend 
kunt maken? Daadkracht kan uw 
organisatie ondersteunen in dit 
proces. We bieden u een compleet 
adviestraject met als resultaat een 
beleidsdocument met onder andere 
de volgende onderdelen: 
• een overzicht van besluiten die u 

wel en niet uitsluitend elektronisch 
bekend mag maken;

• handvaten om het beheer van de 
verschillende bekendmakingen in 
te richten; 

• inzicht in hoe u de bekendmakin-
gen op internet kan presenteren.

Uw organisatie sorteert hiermee 
alvast voor op de aankomende 
wettelijke verplichting om per 2018 
alle besluiten elektronisch via 
GVOP / DROP bekend te maken. 

Beheer van uw regelgeving:

• Beheer overzichtelijk in handen van één deskundige organisatie die u 
volledig ontzorgt;

• Geen zorgen over de beschikbaarheid van uw medewerkers, het bijhou-
den van kennis en het vrij maken van capaciteit;

• Uw eigen tijdsinvestering is zeer beperkt, u hoeft alleen een Word docu-
ment aan te leveren;

• Daadkracht kan ook vóór de migratie naar DROP al het beheer in de 
GVOP en CVDR verzorgen.
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Waarom Daadkracht?
Op het gebied van DROP, de GVOP 
en de CVDR (beheer, trainingen, 
projecten, inrichten processen) is 
Daadkracht marktleider. Daadkracht 
werkt(e) voor meer dan honderdvijf-
enzestig gemeenten, waterschappen, 
provincies en gemeenschappelijke 
regelingen van diverse grootte. 

Daadkracht beschikt over een gespe-
cialiseerd team met beheerders en 
adviseurs. De medewerkers hebben 
uitgebreide kennis van, en ervaring 
met het verwerken van regelingen in 
DROP, de GVOP en de CVDR. U 
profiteert daardoor van een gestan-
daardiseerde, in de praktijk bewezen, 
methode voor beheer met garantie op 
tijdige publicatie.

Alle medewerkers van Daadkracht 
beschikken over een recente Verkla-
ring omtrent Gedrag. Uw publicaties 
zijn bij ons dus in goede handen. 

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Bart-Jan Flos of 
Denise Jans - Wassink.
Mail:  wettenbank@daadkracht.nl
Tel:  024 344 6288
Internet: www.daadkracht.nl
Postbus: 6635, 6503 GC Nijmegen

De gemeente Echt-Susteren door-
liep in 2015 als eerste het migratie-
project naar DROP. De gemeente 
heeft de migratie en alle publicaties 
uitbesteed aan Daadkracht.

De gemeente, Binnenlandse 
Zaken, KOOP en Daadkracht heb-
ben tijdens een feestelijke bijeen-
komst stilgestaan bij deze mijlpaal.

“Er wordt goed ingespeeld op de 
concrete wensen van de klant. 
Dus echt maatwerk. Prima!”

Sacco Toncman, Provincie Noord-Brabant

165
Meer dan 165 decentrale 

overheden gingen 

u voor!

“Daadkracht denkt altijd met 
ons mee zodat we onze zaken op 

orde hebben.”
Anita Heuts, gemeente Nuth


