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1   Inleiding 
 
1.1   Aanleiding en achtergrond 
Het UWV-programma E-Werken heeft als doelstelling het leveren van een bijdrage aan de besparingen 
van de divisies Uitkeren en SMZ die nodig zijn in het kader van de Taakstelling 2016-2018. Om hier 
voor Uitkeren en SMZ invulling aan te kunnen geven zijn vooronderzoeken uitgevoerd naar het 
herontwerpen van de bedrijfsprocessen WW en AW. 
Om de herontwerpen te kunnen realiseren is inzet van ICT-middelen benodigd op het gebied van 
OPB&CM en BRM. Om die reden is een vooronderzoek naar deze ICT-middelen uitgevoerd. 
 
Conclusies Vooronderzoek ICT-Middelen 
1.   Voor het realiseren van het herontwerpen van bedrijfsprocessen en daarmee het behalen van de 

beoogde besparingen is verdere automatisering nodig waardoor de processen zoveel mogelijk 
zonder behandeling door een medewerker kunnen worden afgehandeld (Straight Through Proces-
sing – STP). 

2.   Hiervoor is functionaliteit benodigd ten behoeve van het uitvragen van de juiste informatie bij de 
klant, het nemen van beslissingen op basis van bedrijfsregels en die het proces kan aansturen 
zodanig dat door de medewerkers alleen nog handelingen verricht moeten worden die nodig zijn.  

3.   Het verwerven van ICT-Middelen om de functionaliteit te realiseren verdient de voorkeur (boven 
maatwerk of inzet van bestaande middelen) zodanig dat deze UWV-breed (alle processen en alle 
divisies) ingezet kunnen worden als generieke voorzieningen en hulpmiddelen waar UWV over be-
schikt. 

 
 
1.2   Doelstelling 
Doel van de aanbesteding is het verwerven van ICT-middelen op het gebied van OPB&CM en BRM. 
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Het hoofddoel van de inzet van deze middelen is het in staat stellen van het IV-domein E-Werken om 
een structurele verbetering van de efficiency van de primaire processen te bereiken, door te komen tot 
een zo groot mogelijk percentage "Straight Through Processing (STP) en een optimale ondersteuning 
van de UWV-medewerker bij de verwerking van uitworp. 
 
De ICT-Middelen moeten zorgen voor: 
•   Uniforme toepassing van Wet- en regelgeving voor alle klanten van UWV omdat op alle plaatsen 

van dezelfde bedrijfsregels wordt uitgegaan; 
•   Tranparant maken van beslissingen aan de klanten van UWV door te tonen op basis van welke 

regels beslissingen zijn genomen (en dit ook achteraf nog te kunnen tonen); 
•   Sneller kunnen doorvoeren van wijzigingen in Wet- en regelgeving 
Specifiek aan de klantzijde (bijv. E-Intake) zorgen de ICT-Middelen voor: 
•   Directe respons aan de klant op zijn aanvraag en een directe bevestiging van de afhandeling; 
•   Geen onnodige vragen stellen aan de klant. Alleen de vragen die nodig zijn om tot een beslissing te 

komen over  de aanvraag of de continuering, worden gesteld; 
•   Mogelijkheid om besparingen te realiseren doordat groot aantal van de aanvragen en 

continueringen zonder tussenkomst van de medewerker kunnen worden afgehandeld. 
Specifiek voor de medewerker zorgen de ICT-Middelen voor: 
•   Medewerkers worden alleen gevraagd om handelingen te verrichten om de aanvragen en 

continueringen te completeren als dat ook werkelijk nodig is. Overbodige handelingen vervallen; 
•   Medewerkers worden beter ondersteund bij de beoordeling van RDH voor de complexere gevallen 

(waarbij hun input nodig is); 
•   Medewerkers zijn beter in staat om vragen van klanten te beantwoorden; 
•   Mogelijkheid om besparingen te realiseren doordat de medewerkers gericht worden ingezet en 

ondersteund en niet meer alle aanvragen hoeven te behandelen. 
 
Nevendoelen van de inzet van deze middelen zijn: 
1.   het verminderen van de complexiteit van het applicatielandschap van het UWV. 

 
2.   het sneller kunnen implementeren van Wet- en regelgeving. 
 
1.3   Impact 
We realiseren ons dat de invoering van OPB&CM (in feite de invoering van zaakgericht werken) een 
andere organisatorische werkwijze behelst, en dat dit een grote impact heeft op de primaire processen 
van UWV. Ook het werken met business rules is geen “commodity”. We verwachten van de aanbieders 
in deze markt dat ook zij dit onderkennen (grote organisatorische impact) en zich niet zullen opstellen 
als “dozenschuiver” c.q. licentie-grossier. 
De implementatierisico’s liggen uiteraard grotendeels in onze eigen organisatie, en de wijze waarop we 
de inzet en verdere uitrol van de gevraagde middelen gefaseerd invoeren, echter hopen we dat de leve-
rancier hier ook een (mede-)verantwoordelijkheid in zal voelen en willen nemen. 
Voor UWV is uitgangspunt dat er beslist geen “big-bang” implementatie plaatsvindt, ook al zal na een 
succesvolle pilot-implementatie, zoals voorzien voor het WW-proces, er sterke “aandrang” vanuit ande-
re business-processen gaan ontstaan om tot versnelde invoering in de breedte van de organisatie over 
te gaan. 
UWV ziet integratie als een risico ingeval zowel een specifiek tool voor BRM als een specifiek tool voor 
OPB&CM verworven gaat worden. Een geïntegreerde oplossing vermindert dit risico. In feite gaat het er 
om dat de werkprocessen van de (eind)gebruikers zo optimaal mogelijk ondersteund worden, en dat de 
geboden oplossing dat ondersteunt. 
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1.4   Scoping ICT-middelen 
 
 

 
 
 
In bovenstaande plaat zijn de applicatiedomeinen geplot die UWV onderkent: 

•   Operationele procesbesturing & Casemanagement (OPB&CM) 
•   Customer Relationship Management (CRM) 
•   Business Rule Management (BRM) 
•   Business Intelligence (BI) 
•   Enterprise Integratie (EI) 
•   Enterprise Resource Planning (ERP) 
•   Webportalen 
•   Content Management 
•   Document Management & Archivering 
•   Gegevensmanagement 

 
Voor al deze applicatiedomeinen worden oplossingen gerealiseerd of zijn al aanwezig. Voor de domeinen 
Operationele procesbesturing & Casemanagement (OPB&CM) en Business Rule Management (BRM) 
moeten nog oplossingen gerealiseerd worden. Hiervoor wil UWV ICT-middelen verwerven. Andere 
applicatiedomeinen zijn bij deze verwerving buiten scope. 
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2   Functionele scope 

2.1   ICT-middelen 
UWV kiest ervoor om in haar primaire processen te gaan werken met zaken (case management) naast 
het operationeel besturen van de interne processen. En tevens kiest UWV ervoor om te gaan werken 
met bedrijfsregels (business rule management). Voor de ondersteuning hiervan gaat UWV ICT-middelen 
verwerven. 
 
Operationele procesbesturing en Case Management (OPB&CM) 
Het werken met zaken is een goede manier om: 
•   De klant juist te informeren over de voortgang van de desbetreffende klantvragen. 
•   De afhandeling te monitoren en te bewaken. 
•   Managementinformatie te verkrijgen over behaalde effecten. 
•   De behandeling van een klantvraag1 te reconstrueren. 
 
UWV hanteert het zaakbegrip voor de werkzaamheden die voor de externe klanten van UWV worden 
uitgevoerd. 
Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk: 
•   ten behoeve van dienstverlening aan de externe klant,  
•   met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat,  
•   waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden. 
 
Het begrip ‘zaak’ wordt bij UWV op de onderstaande wijze gevisualiseerd: 
 

 

Figuur 1: Positionering van het begrip ‘zaak’ bij UWV 
 
In het schema is een deel van een klantproces te zien. Een klant bevindt zich in een bepaalde klantfase 
waarin hij/zij een klantvraag (bijv. een aanvraag of melding) neerlegt bij UWV. De afhandeling van de 
klantvraag is gekoppeld aan de uitvoering van een bedrijfsproces binnen UWV. De klantvraag levert een 
nieuwe zaak op en dit doorloopt binnen UWV een aantal werkprocessen en uitvoerende bedrijfsonderde-
len die een deel van het werk hiervoor uitvoeren. Tussen de werkprocessen en bedrijfsonderdelen vindt 
werk- en informatieoverdracht plaats. Naar de klant toe wordt op een bepaald moment een deeldienst 
(‘tussentijdse externe overdracht’) opgeleverd en tot slot wordt aan de klant een dienst geleverd waar-
mee het eindresultaat (bijv. een beslissing) van het bedrijfsproces wordt gecommuniceerd. Hiermee is 
de afhandeling van de zaak afgerond. Tijdens de uitvoering van het bedrijfsproces worden documenten 
opgesteld die worden gecommuniceerd naar de klant. Deze documenten worden opgeslagen in het elek-
tronisch archief. 
 

                                                
1 Met klantvraag (bijv. aanvraag of melding) wordt bedoeld de trigger die UWV van een klant (burger, werkge-
ver/bedrijf of partner) ontvangt, waarmee de uitvoering van een bedrijfsproces binnen een klantproces moet starten. 
Er kan ook sprake zijn van een interne trigger binnen UWV waarmee een ‘klantvraag’ automatisch afgehandeld 
wordt. 
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Het begrip ‘zaak’ is dus gericht op de externe klant en het begrip ‘proces’ is gericht op de interne be-
drijfsvoering. Een zaak bevat voor de klant herkenbare stappen. Een zaak is gekoppeld aan de afhande-
ling van een bedrijfsproces (van klantvraag, aanvraag of melding naar de levering van een dienst in de 
vorm van bijvoorbeeld een beschikking). 
 
Een bedrijfsproces bestaat uit werkprocessen. De operationele procesbesturing zorgt voor de besturing 
van de afzonderlijke werkprocessen. Hieronder valt het aansturen van de juiste processtappen, het 
bijhouden van de (interne) processtatus, het toewijzen van processtappen aan medewerkers en het 
bewaken van afhandelingstermijnen. 
 
De inrichting van de processen kan lopen van eenvoudige gestandaardiseerde processen tot maatwerk-
processen, van handmatige processen tot volledig geautomatiseerde processen, van bulkprocessen tot 
individueel afhandelen en van volledige interne processen tot processen met een sterke samenwerking 
met de klant of in de keten. 
  
Inrichting van bedrijfsprocessen 
Bedrijfsprocessen worden van buiten naar binnen ingericht volgens de stappen in onderstaand model. 

 

Figuur 2: Van buiten naar binnen 
 
Voordat een bedrijfsproces wordt ingericht dient eerst te worden bepaald welke dienst(en) het proces 
moet opleveren voor welke klanten. Deze diensten zijn opgenomen in de UWV Dienstenportfolio. Een 
voorbeeld is de dienst ‘Beslissing nieuw/herleven ontslagwerkloosheid’. Die diensten worden vervolgens 
vertaald in eisen aan vorm, inhoud en andere kenmerken van een beschikking, brief, etc. (stap 1). Een 
voorbeeld is de beschikking ‘Beslissing over uw aanvraag wajong’. Vervolgens wordt bepaald welke 
beslissingen binnen UWV moeten worden genomen om tot de levering van de dienst(en) te komen (stap 
2). Een voorbeeld is de beslissing of iemand recht heeft op een uitkering WW bij ontslag. Per beslissing 
wordt een analyse gedaan van de gegevens die hierbij nodig zijn en wordt bepaald waar deze gegevens 
vandaan komen; uit de bronsystemen van UWV of van de klanten of ketenpartners van UWV (stap 3). 
Daarna kan het proces en de besturing op dit proces worden ingericht (stap 4 en 5). De uitvoering en 
besturing worden hierbij gescheiden. 
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IV-ondersteuning 
In het onderstaande schema is weergegeven op welke wijze het werken met zaken binnen een bedrijfs-
proces wordt ondersteund door de informatievoorziening.  
 

 

Figuur 3: IV-ondersteuning bij werken met zaken 
 
Het schema bestaat uit twee delen. In het bovenste deel is een abstracte uitwerking van een bedrijfs-
proces weergegeven. Hierin is de rol van de afdeling Documentaire InformatieVoorziening (FB DIV) 
expliciet gemaakt. 
 
In het onderste deel is weergegeven op welke wijze de gemeenschappelijke voorzieningen en materie-
systemen binnen de informatievoorziening gezamenlijk invulling geven aan de ondersteuning van het 
werken met zaken binnen een bedrijfsproces. De pijlen in het schema geven de gegevensstromen weer 
met het doel van elke gegevensstroom. De nummering laat de volgorde zien waarin hier van klantvraag 
naar dienst doorheen wordt gelopen. De uitwerking van deze nummers is te vinden in bijlage A. 
 
In het schema is te zien waar de te verwerven ICT-middelen worden gepositioneerd. Met deze ICT-
middelen is het de bedoeling om functionaliteit te realiseren zoals:  
1.   E-Intake: dit is een elektronische dienst die beschikbaar wordt gesteld op het webportaal van UWV 

waarmee een klant van UWV zijn klantvraag via een intelligente vraag-en-antwoord dialoog op een 
digitale wijze bij UWV kan indienen. Deze applicatie moet worden gerealiseerd met behulp van het 
te verwerven middel voor BRM. 

2.   Functionaliteit ter vervanging van één of meer bestaande materiesystemen: deze materiesystemen 
zijn veelal als maatwerkoplossing ontwikkeld en bevatten functionaliteit zoals operationele sturing, 
werkverdeling, registratie van gegevens en/of ondersteuning van beslissingen. Met behulp van het 
te verwerven middel voor OPB&CM dient de functionaliteit voor bijvoorbeeld operationele sturing, 
werkverdeling en registratie van gegevens te worden gerealiseerd. Met behulp van het te verwerven 
middel voor BRM dient de functionaliteit ter ondersteuning van beslissingen, zoals recht – duur – 
hoogte van een uitkering, te worden ondersteund.  

 
De belangrijkste voorzieningen die al bij UWV beschikbaar zijn en waarop de ICT-middelen moeten gaan 
aansluiten zijn: 
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•   Zomer (Zaakorganisatie, -management en –registratie): speelt een belangrijke rol in de ondersteu-
ning van het werken met zaken. Zomer registreert zaken door het toekennen van een UWV-breed 
zaaknummer. De applicatie houdt daarnaast het Zakenregister van lopende en gesloten zaken bij. 
Dit betreft alleen zaken die geadministreerd worden in de materiesystemen die aangesloten zijn op 
Zomer. 

•   DRL (DIV RegieLaag): zorgt voor het berichtenverkeer tussen aanleverende plus opvragende appli-
caties en het elektronisch archief EAED en Zomer. 

•   EFLOW: ondersteunt het digitaliseren en classificeren van papieren documenten die bij UWV bin-
nenkomen. 

•   EAED (Elektronisch Archief): is het elektronisch archief voor de opslag van documenten die van 
klanten worden ontvangen en naar klanten worden verstuurd, en die over klanten worden opge-
steld. 

•   EGV (Externe Generieke Viewer): maakt het raadplegen van documenten in het elektronisch archief 
mogelijk die binnen het autorisatie- en doelbindingsregime van het aanroepende materiesysteem 
komt. 

•   GCU (Generiek Correspondentiesysteem UWV): levert ondersteuning bij het maken van correspon-
dentie. Gebruikers worden standaard teksten aangeboden die gebruikt kunnen worden voor de ver-
vaardiging van brieven. Deze brieven bevatten in de praktijk veelal kant en klare (model)teksten, 
waarin door de gebruiker slechts een klein aantal wijzigingen moet worden aangebracht. Daarnaast 
worden datatekstintegratie oplossingen gebruikt om met gegevens uit systemen documenten te 
kunnen maken. 

•   MOM (Multichannel Output Management): zorgt voor het opmaken van communicatieproducten, het 
archiveren hiervan in EAED via DRL en het via het juiste communicatiekanaal versturen hiervan 
naar de klanten. 

 
Huidige IV-ondersteuning voor procesbesturing 
De procesbesturing van een aantal werkprocessen wordt op dit moment ondersteund met standaard 
procesbesturingstooling. Voorbeelden hiervan zijn Siebel als ondersteuning van Sonar van het Werkbe-
drijf en BPM|one (of Flower) als ondersteuning van Fleks van Bezwaar- en beroep en Simply SMF van 
SMZ en processen van Gegevensdiensten. 
 
Ook zijn er maatwerkapplicaties die een deel van de procesbesturing van werkprocessen ondersteunen. 
Soms betreft dit alleen procesbesturing in de vorm van aansturing of signaleringen, soms ook middels 
werkbakken voor medewerkers. Nadeel bij deze systemen is dat de procesgang en de functionaliteit 
bijna niet gescheiden zijn, dat een deel van deze systemen van verouderde technologie gebruik maakt, 
en dat voor standaard functionaliteit maatwerk ingezet wordt. 
 
Eisen aan ondersteuning voor OPB&CM 
Een pakket heeft OPB&CM-functionaliteit als aan de volgende eisen wordt voldaan: 
•   Het pakket moet de registratie en het beheer van zaken ondersteunen. 
•   Het pakket moet in staat zijn de status van een zaak bij te houden, automatisch af te leiden, en 

handmatig te laten bewerken. 
•   Het pakket moet gegevens van een zaak kunnen tonen of beschikbaar kunnen stellen aan andere 

applicaties. 
•   Het pakket moet zaaktypen kunnen registreren en beheren, en daarbij die gegevens vast kunnen 

leggen die relevant zijn voor het afhandelen van een zaak. 
•   Het pakket moet processen op het niveau van bedrijfs- en werkprocessen aan kunnen sturen. 
•   Het pakket moet processen volledig automatisch kunnen afhandelen. 
•   Het pakket moet processen kunnen ondersteunen die door medewerkers worden uitgevoerd. 
•   Het pakket moet bulk en individuele processen, en starre en flexibele processen kunnen ondersteu-

nen. Ook kan het pakket omgaan met processen die enkel als black-box gedefinieerd zijn. De pro-
cessen kunnen gerelateerd zijn aan een zaak maar dit hoeft niet. 

•   Het pakket moet op verschillende organisatieniveaus zowel een automatische werkverdeling als een 
handmatige werkverdeling kunnen ondersteunen. En het pakket moet hierbij de mogelijkheid bie-
den om een (automatische) werkverdeling te overrulen, en moet herverdeling kunnen ondersteu-
nen. 
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•   Het pakket moet de afhandeling van een procestap kunnen ondersteunen. Op dit niveau wordt de 
afhandeling van een zaak door een medewerker ondersteund en kan functionaliteit vanuit andere 
pakketten, zoals BRM, of legacy applicaties logisch worden geïntegreerd. 

 
Business Rule Management (BRM) 
Met het toepassen van BRM willen organisaties effectiever omgaan met wijzigingen in wet- en regelge-
ving of intern bedrijfsbeleid door de bedrijfsregels integraal te beheren.  
Bedrijfsregels vormen een vertaling van wet- en regelgeving en intern bedrijfsbeleid naar operationele 
richtlijnen om tot het resultaat (meestal een beslissing) te komen. Bedrijfsregels geven een consistente 
weergave van de inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de uitvoering (ondersteund door processen 
en bedrijfsapplicaties) en het resultaat van de uitvoering (een product of dienst). Een bedrijfsregel moet 
helder geformuleerd, gestructureerd en ondubbelzinnig zijn. Bedrijfsregels zijn direct gekoppeld aan de 
bronnen (wetsartikel/lid en/of beleidsparagraaf).  
Bedrijfsregels zijn zodanig opgesteld dat:  
•   juristen en beleidsmedewerkers de bedrijfsregels kunnen valideren;  
•   de verschillende disciplines in het IV-voortbrengingsproces deze kunnen gebruiken;  
•   deze bruikbaar zijn voor zowel geautomatiseerde afhandeling als handmatige afhandeling.  
 
Bedrijfsregels zijn de gemeenschappelijke taal voor de verschillende disciplines in het voortbrengings-
proces. Bedrijfsregels zijn een middel om regie te houden, te waarborgen dat wet en beleid eenduidig 
worden geïnterpreteerd en uitgevoerd. 

Business Rule Management (BRM) omvat het totaal aan activiteiten dat nodig is om bedrijfsregels inte-
graal te beheren, zodat het bedrijf effectiever om kan gaan met wijzigingen in wet- en regelgeving of 
beleid. Het beheer omvat zowel de bedrijfsregels in implementatie-onafhankelijke vorm als geïmple-
menteerde bedrijfsregels (in geautomatiseerde systemen, werkinstructies, uitingen naar de klant etc.). 

Met bedrijfsregelbeheer wordt het volgende beoogd:  
•   Wendbaarheid: wijzigingen in wet-en regelgeving en beleid sneller kunnen doorvoeren;  
•   Rechtmatigheid: traceerbaarheid wet/beleid <-> bedrijfsregel <-> applicatie; 
•   Sneller bepalen van impact van wijzigingen in wet- en regelgeving wat betreft aanpassing van (ge-

automatiseerde) systemen en werkinstructies; 
•   Rechtsgelijkheid: meer uniforme uitvoering van wet- en regelgeving en beleid;  
•   Transparantie: uitgevoerde regels (beslissingen) zijn begrijpelijk voor medewerker en klant; 
•   Efficiëntie en effectiviteit van het voortbrengingsproces; 
•   Robuustheid van het voortbrengingsproces. 
 
Bij BRM is het belangrijk om onderscheid te maken tussen het implementatie-onafhankelijke deel (de 
‘voorkant’) en het implementatie-afhankelijke deel (‘de achterkant’). 
    

  

Figuur 4: Onderscheid tussen implementatie-onafhankelijke en –afhankelijke bedrijfsregels 
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De voorkant 
Waar bij UWV op gestructureerde 
wijze wordt gewerkt met implemen-
tatie-onafhankelijke bedrijfsregels, 
daar worden deze bedrijfsregels op-
gesteld volgens de richtlijnen van 
RuleSpeak® (zie kader). 
Bedrijfsregels zijn een vertaling van 
wet- en regelgeving en intern be-
drijfsbeleid naar operationele richtlij-
nen in een eenduidige taal. Ze vor-
men daarmee de specificaties voor 
implementatie in ICT-systemen en 
werkinstructies. Als ICT-hulpmiddel 
voor het opstellen en beheren van de 
implementatie-onafhankelijke be-
drijfsregels wordt nu Word en Power-
Point gebruikt. Er is behoefte aan 
betere ondersteuning bij het opstel-
len van bedrijfsregels in RuleSpeak.  
Dat is hier buiten scope. 
 
Achterkant 
Een Business Rule Management System (BRMS) is een softwaretool waarin bedrijfsregels gemodelleerd 
kunnen worden die vervolgens worden uitgevoerd (geëxecuteerd) zonder dat daar maatwerk program-
meren aan te pas komt. Het onderdeel dat de regels uitvoert (executeert) wordt een Business Rule En-
gine (BRE) genoemd. Met het modelleren van de bedrijfsregels in het BRMS ontstaat de applicatie. Dit 
heeft grote voordelen ten opzichte van het traditioneel maatwerk voortbrengingsproces van UWV. 
De bedrijfsregels zijn apart te beheren van de rest van de applicatie waardoor medewerkers met de 
kennis van deze bedrijfsregels (de wet- en regelgeving en het beleid) deze regels kunnen aanpassen. 
Dit verkort de doorlooptijd voor het doorvoeren van wijzigingen in wet- en regelgeving en beleid enorm. 
 
De BRE is een redeneermechanisme. De software probeert doelgericht tot een beslissing te komen en 
loopt daartoe de bedrijfsregels af. Wanneer de gegevens die benodigd zijn om tot een beslissing te ko-
men beschikbaar zijn -vanuit de Polisadministratie of gegevens die de klant opgeeft bij het invullen van 
zijn aanvraag- dan wordt de beslissing genomen. Wanneer er ergens een gegeven ontbreekt om tot een 
beslissing te komen, dan wordt een vraag gesteld. Wordt de vraag beantwoord en is daarmee het gege-
ven beschikbaar, dan wordt direct doorgegaan met het doorlopen van de beslisboom. In een vraag-
antwoord dialoog met de klant of de medewerker wordt op deze wijze zeer doelmatig tot een beslissing 
gekomen, waarbij geen overbodige vragen worden gesteld. 
Het grote voordeel van inzet van een BRMS is dat bedrijfsregels (wet- en regelgeving en beleid) direct 
geautomatiseerd kunnen worden zonder dat er programmacode hoeft te worden geschreven. De be-
drijfsregels worden op één plaats beheerd. Er is overzicht en daardoor goed beheer mogelijk. Wijzigin-
gen in wet- en regelgeving en beleid kunnen sneller worden doorgevoerd omdat er daarbij geen of min-
der afhankelijkheid is van externe software-ontwikkelaars. Aan de klant en medewerker wordt inzichte-
lijk gemaakt hoe de regels zijn uitgevoerd (beslissingen). 
 
Huidig beheer van bedrijfsregels 
Het beheer van bedrijfsregels vindt bij UWV op dit moment over het algemeen niet op gestructureerde 
wijze plaats. Ieder project verzint haar eigen ‘taal’ voor het opstellen van de bedrijfsregels. Na beëindi-
ging van het project worden de bedrijfsregels niet beheerd. Er is geen traceerbaarheid naar wet- en 
regelgeving en beleid. Dezelfde wet- en regelgeving en beleid wordt in verschillende applicaties anders 
uitgevoerd. Er is dus geen borging op rechtmatigheid en op rechtsgelijkheid. 
Binnen de divisie Uitkeren wordt lokaal wel op meer gestructureerde wijze met bedrijfsregels gewerkt. 
Voor het domein WW bij ontslag zijn de bedrijfsregels Duur opgesteld volgens de richtlijnen van 
RuleSpeak en gevalideerd door JKC. De bedrijfsregels voor Recht en Hoogte zijn in ontwikkeling. 

Het  doel  van  de  zinsstructuren  van  RuleSpeak  is  dat  bedrijfsregels  er  
makkelijker  door  begrepen  worden.  Consistentie  is  niet  mogelijk  als  
bedrijfsregels  in  een  volledig  “vrije  vorm”  opgesteld  zouden  mogen  
worden.  Door  toepassing  van  de  zinsstructuren  verbetert  de  communica-
tie.  Een  klein  voorbeeld  is  de  richtlijn  over  het  gebruik  van  het  woord  
“als”.  Dit  woord  heeft  in  het  Nederlands  drie  verschillende  betekenissen,  
die  corresponderen  met  die  van  de  woorden  ‘zoals’,  ‘wanneer’  en  ‘indien’.  
RuleSpeak  gebruikt  ‘als’  alleen  in  de  betekenis  van  ‘zoals’.  Is  er  sprake  
van  een  voorwaarde  dan  wordt  ‘indien’  gebruikt,  bij  de  aanduiding  van  
een  tijdstip  ‘wanneer’.    
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Eisen aan ondersteuning voor BRM 
Een pakket heeft BRM-functionaliteit als aan de volgende eisen wordt voldaan: 
•   Het pakket moet berekeningen en beslissingen in een bepaalde periode met terugwerkende kracht 

kunnen uitvoeren, met de dan geldende bedrijfsregels en gegevens. 
•   Het pakket moet decentraal beheer van bedrijfsregels ondersteunen. 
•   Met het pakket moet het opstellen en beheer van bedrijfsregels mogelijk zijn door medewerkers 

zonder IT achtergrond (zonder programmeer ervaring en zonder informatieanalyse achtergrond en 
zonder functioneel ontwerp achtergrond). 

•   Het pakket moet het opstellen van beslisregels en het uitvoeren van berekeningen (calculaties) 
ondersteunen. 

•   Het pakket moet, op basis van de bedrijfsregels en de materiegegevens, geautomatiseerd een ge-
bruiker-dialoog kunnen genereren. 

•   Het pakket moet, op basis van de bedrijfsregels, een regelservice kunnen genereren die fungeert 
zonder directe mens-machine interface. 

•   Het pakket moet, na afloop van het afleiden van een beslissing, in voor mensen begrijpelijke taal, 
een motivatie op kunnen leveren over de wijze waarop het pakket tot de uitkomst van de beslissing 
is gekomen. 

•   Het pakket moet de gegevens die tijdens een gebruiker-dialoog worden verzameld (tijdelijk) tussen-
tijds op kunnen slaan in een gegevensverzameling, zodat een gebruiker later verder kan gaan met 
het doorlopen hiervan. 
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2.2   Voorbeelden van te realiseren applicaties met de ICT-middelen 
In de gewenste situatie in 2019 voor wat betreft het applicatielandschap voor WW bij ontslag spelen de 
onderstaande applicaties een prominente rol: 
1.   E-Intake WW: met behulp van de E-Intake functionaliteit realiseren we e-diensten waarmee, via 

een bedrijfsregel gestuurde vraag-en-antwoord-dialoog, aanvragen kunnen worden gedaan en 
inkomsten en wijzigingen in de persoonlijke situatie van een klant kunnen worden doorgegeven. Na 
afloop van de vraag-en-antwoord-dialoog worden de resultaten getoond in de vorm van een 
beslissing die de klant gaat krijgen als hij zijn klantvraag daadwerkelijk indient bij UWV. 

2.   Medewerkerapplicatie WW: klantvragen die we niet automatisch kunnen verwerken vanuit de E-
Intake komen bij een medewerker terecht die wordt ondersteund door een medewerkerapplicatie. 
Deze nieuwe applicatie bevat naast functionaliteit voor operationele procesbesturing ook 
inhoudelijke functionaliteit ter ondersteuning van de beoordeling van de klantvraag. 

 
Beide applicaties maken gebruik van dezelfde bedrijfsregels. 
 
Hieronder een vereenvoudigde afbeelding van de gewenste situatie van het applicatielandschap. In deze 
afbeelding zijn Zomer, DIV Regielaag (DRL) en EAED weggelaten.  
  

  
Figuur 5: Gewenste situatie applicatielandschap WW 

  
Functionaliteit gewenste situatie 
De prominente applicaties in de doelarchitectuur E-Werken voor het domein aanvraag WW bij ontslag, 
kennen in de gewenste situatie de hieronder per applicatie beschreven functionaliteit. 
  
E-Intake WW 
Realiseert de E-dienst voor het aanvragen van een WW-uitkering bij ontslag. Deze e-dienst wordt ont-
sloten via de mijnomgeving op uwv.nl. 
De burger doet een aanvraag WW bij ontslag op basis een vraag-en-antwoord-dialoog. Het doel is dat 
de aanvraag WW zo veel als mogelijk wordt afgehandeld tot en met het vaststellen van het recht, de 
duur en de hoogte van de uitkering. 
Functionaliteit: 
•   De applicatie E-intake doet, indien alle gegevens daarvoor beschikbaar zijn, een volledige bepaling 

van recht, duur en hoogte. 
•   De burger krijgt na afloop een concept beschikking getoond die gelijk is aan de definitieve beschik-

king; als de definitieve recht, duur en hoogte nog niet kan worden vastgesteld, dan wordt dat aan 
de burger gemeld en een medewerker zal contact met hem opnemen voor verdere afhandeling. 

•   De applicatie E-intake toont een ontvangstbevestiging aan de klant nadat de klant de aanvraag 
heeft ingediend, en deze door E-Intake zodanig is geregistreerd dat deze niet verloren kan gaan. De 
klant krijgt daarbij een melding dat de aanvraag volledig is.  

•   De applicatie E-intake levert een bericht met indicatie dat het: 
o   ofwel zonder tussenkomst van een medewerker wordt doorgeleid naar het WWO-systeem 

waar automatisch het recht, duur en hoogte wordt geregistreerd. 
o   ofwel naar de medewerkerapplicatie WW wordt geleid.  

•   De afleiding hoe de recht, duur en hoogte is bepaald wordt gearchiveerd.  
•   De bepaling van recht, duur en hoogte in respectievelijk de E-Intake WW en de Medewerkapplicatie 

WW zijn met dezelfde bedrijfsregels uitgevoerd.  
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Aanvraag WW bij ontslag (klant)
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Medewerker-applicatie WW bij ontslag  
Applicatie ter ondersteuning van de medewerker bij de bepaling van RDH voor een aanvraag WW bij 
ontslag.  
Functionaliteit:  
•   Bepalen welke medewerker de zaak moet afhandelen.  
•   De zaak wordt via een inbakje aangeboden aan de medewerker.  
•   De medewerker wordt ondersteund bij het wijzigen of aanvullen van gegevens die benodigd zijn om 

RDH te kunnen vaststellen.  
•   De RDH bepaling in respectievelijk de E-Intake WW en de medewerkerapplicatie WW zijn met de-

zelfde bedrijfsregels uitgevoerd.  
•   De afleiding hoe de RDH is bepaald wordt gearchiveerd.  
•   De applicatie bewaakt wettelijke en UWV-termijnen.  
•   De applicatie bewaakt termijnen van aanleveren van door de medewerker gevraagde informatie.  
•   De applicatie voorziet in operationele sturingsinformatie.  
 
Het doel: Medewerkers besteden minder tijd aan het afhandelen van aanvragen 
Medewerkers uitkeren besteden minder tijd aan het afhandelen van aanvragen, door: 
•   Te zorgen dat voor zoveel mogelijk aanvragen er geen enkele handeling van de medewerker nodig 

is. De medewerker ziet deze aanvragen niet meer. Dit noemen we Straight Through Processing 
(STP). 

•   Te zorgen dat de medewerker optimaal wordt ondersteund bij het afhandelen van aanvragen die 
niet volledig geautomatiseerd afgehandeld kunnen worden. 

 
Voor STP is BRM-functionaliteit nodig en voor de afhandeling van de uitworp is functionaliteit voor 
OPB&CM nodig én functionaliteit voor BRM. 
 
Straight Through Processing 
De E-Intake moet zo slim worden (met behulp van vereenvoudigde wet- en regelgeving) dat het op 
basis van bedrijfsregels voor zoveel mogelijk aanvragen de RDH volledig kan vaststellen en die aanvra-
gen (inclusief vastgestelde RDH) doorgeven aan het WWO-systeem. Essentieel is dat de E-Intake zelf 
kan bepalen (BRM) of de aanvraag volledig geautomatiseerd afgehandeld kan worden. Daarmee wordt 
STP bereikt. 

  
  

Figuur 6: Straight Through Processing 
     

Afhandeling van uitworp 
Aanvragen waarvoor niet volledig de RDH door E-Intake kan worden vastgesteld, komen in de Mede-
werkerapplicatie WW. De applicatie bepaalt welke medewerker de aanvraag moet afhandelen en de 
aanvraag wordt via een inbakje aangeboden aan de medewerker (routering: OPB&CM). De medewerker 
wordt ondersteund bij het wijzigen of aanvullen van gegevens die benodigd zijn om RDH te kunnen 
vaststellen (BRM). De RDH bepaling in respectievelijk de E-Intake WW en de medewerkerapplicatie WW 
zijn met dezelfde bedrijfsregels uitgevoerd (BRM). De applicatie bewaakt wettelijke en UWV-termijnen 
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(OPB&CM). De applicatie bewaakt termijnen van aanleveren van door de medewerker gevraagde infor-
matie (OPB&CM). De applicatie voorziet in operationele sturingsinformatie (OPB&CM). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

Figuur 7: Afhandeling van uitworp 
  
Waar de gewenste situatie aan moet voldoen 
Hoofddoelstellingen van het programma E-Werken zijn onder meer: 
•   Invoering van geautomatiseerde bedrijfsregels waardoor een groot deel van de claims zonder tus-

senkomst van een medewerker kan worden afgehandeld. 
•   Ontwikkeling van gestandaardiseerde werkprocessen op basis van vereenvoudiging van wet- en 

regelgeving, waardoor gestandaardiseerde IV-ondersteuning mogelijk wordt. 
•   Structurele verbetering van de ondersteuning van werkprocessen en de overdracht van werk en 

informatie, waardoor effectieve en efficiënte communicatie tussen divisies en afdelingen wordt gefa-
ciliteerd en een divisie-overstijgend klantbeeld kan ontstaan. 

•   Het sneller kunnen implementeren van wet- en regelgeving (normale wijzigingen binnen drie maan-
den te realiseren). Hierbij dient vereenvoudiging van wet- en regelgeving voorop te staan. Gezocht 
wordt naar simpele en pragmatische oplossingen. 

 
Realisatie volgens de architectuurprincipes zoals opgenomen in de doelarchitectuur E-Werken: 
•   De medewerkerapplicatie zal nieuw ontwikkeld worden en bevat voor een UWV-medewerker naast 

functionaliteit voor operationele procesbesturing ook inhoudelijke functionaliteit ter ondersteuning 
van de beoordeling van de klantvraag op basis van de bedrijfsregels. In de beoogde architectuur is 
de 'know from the flow' gescheiden. 

•   In de gewenste situatie is gegarandeerd dat de E-Intake WW en de Medewerkerapplicatie WW bij 
ontslag beiden gebruik maken van dezelfde bedrijfsregels. 

•   Bedrijfsregels worden op slechts één plaats vastgelegd en beheerd. 
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2.3   Toepassingen in andere domeinen 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat OPB&CM ondersteuning biedt bij de procesgang van de primaire 
bedrijfsprocessen. Deze bedrijfsprocessen zorgen voor de uitvoering van de volgende (niet-limitatieve) 
regelingen met betrekking tot werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:  

•   Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA); 
•   Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); 
•   Werkloosheidswet (WW); 
•   Ziektewet (ZW); 
•   Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ); 
•   Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Jonggehandicapten (WAJONG); 
•   Wet Re-integratie Arbeidsgehandicapten (Wet REA); 
•   Toeslagenwet (TW). 

BRM moet het mogelijk maken om ondersteuning te bieden bij beslissingen en berekeningen, 
automatisch en ondersteunend voor een medewerker. 
 
Naast het voorbeeld van WW dat hiervoor verder is uitgewerkt staan hieronder voorbeelden uit andere 
domeinen (niet limitatief): 
 
AW-domein 
In het vooronderzoek AW is aangegeven welke ondersteuning en verbetering (en digitalisering) in het 
proces nodig is om tot een efficientere uitvoering te komen. In de doelarchitectuur E-Werken is 
uitgewerkt welke rol een ‘intelligente’ intake kan vervullen in het AW-proces. Zowel aan de klantzijde 
(uitvragen van alleen benodigde informatie) als aan de medewerkerszijde is ondersteuning door 
automatisering mogelijk. 
 
ZW-ARBO 
In het proces ZW-ARBO is voorzien dat bij de start van het proces een risico-inschatting wordt gemaakt 
op basis waarvan het vervolgproces wordt vormgegeven. Eén van de opties is om de ondersteuning die 
hiervoor noodzakelijk is te realiseren door verdere automatisering. 
 
Er zijn diverse situaties, dat BRM los van OPB&CM zal worden ingevoerd. 
De divisies SMZ, WERKbedrijf en K&S hebben de behoefte aan een ICT-middel voor BRM aangegeven. 
Binnen de rapportagetool BRaVo die bij SMZ wordt ontwikkeld, bestaat de behoefte aan ondersteuning 
van berekeningen binnen de rapportages. Het uitvoeren van deze berekeningen valt ook binnen de 
scope van BRM. Bij K&S moet bij de behoefte aan BRM gedacht worden aan toepassing ten behoeve van 
bijvoorbeeld klachtafhandeling, analyse van klantgedrag en segmentering. 
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2.4   Verwerving van ICT-middelen 
UWV staat voor de keuze om de verwerving van functionaliteit voor BRM (een pakket/tool) en functio-
naliteit voor OPB&CM (een pakket/tool, eventueel met daarin nog onderscheid in STP en ondersteuning 
van medewerkers) te verwerven middels één geïntegreerd pakket of middels meerdere pakketten. 
 
Pluspunten voor één geïntegreerd pakket zijn: 
•   De zorg voor integratie van beide functionaliteiten ligt bij de leverancier. 
•   De mogelijkheid om een pakket te selecteren dat ook conceptueel een geïntegreerd geheel is. 
•   Geïntegreerde functionaliteit verhoogt de wendbaarheid: wijzigingen kunnen sneller worden 

doorgevoerd zonder zorg voor aanpassing van de integratie. 
•   Eenvoudigere implementatie: leertraject voor één pakket. 
 
Minpunten voor één geïntegreerd pakket zijn: 
•   Geen best-of-breed: kans dat het geselecteerde pakket voor een onderdeel niet de in de markt best 

beschikbare functionaliteit biedt. 
•   Meer risico op vendor lock-in. 
•   Risico dat de functionaliteiten voor enerzijds BRM en anderzijds OPB/CM niet goed onafhankelijk van 

elkaar zijn in te zetten. 
•   Minder leveranciers om uit te kiezen. 
 
Pluspunten voor meerdere pakketten zijn: 
•   Best-of-breed mogelijk: in principe kan voor ieder onderdeel/functionaliteit het beste pakket 

geselecteerd worden. 
•   Minder afhankelijkheid van één leverancier. 
•   Flexibeler bij toekomstige vervanging van een pakket door een andere. 
 
Minpunten voor meerdere pakketten zijn: 
•   De trend is dat leveranciers functionaliteit voor BRM en functionaliteit voor OPB&CM in één pakket 

bieden. Wanneer we een specifiek tool voor BRM en en een specifiek tool voor OPB&CM gaan 
verwerven is de kans aanzienlijk dat het resultaat zal zijn dat het verworven BRM-tool ook 
functionaliteit voor OPB&CM blijkt te hebben (maar die functionaliteit mogen we dan niet gebruiken, 
want zo hebben we dan niet aanbesteed) en dat het OPB&CM-tool ook functionaliteit voor BRM blijkt 
te hebben (maar die functionaliteit mogen we niet gebruiken, omdat we zo niet hebben aanbesteed). 

•   UWV heeft dan een integratiezorg, die aanzienlijk kan zijn, om de twee tools te integreren. 
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2.5   Implementatie en integratie van ICT-middelen 
UWV kiest voor een geleidelijke implementatiestrategie. Grotere veranderingen komen tot stand in se-
ries van kleine, overzichtelijke, beheersbare projecten. Grootschalige implementatietrajecten kennen 
een groot risico op falen. Bij kleine stappen zijn de risico’s beter te overzien en is het afbreukrisico klei-
ner. 
UWV hanteert een standaard werkwijze, gericht op het planmatig en stapsgewijs doorvoeren van voor-
spelbare en beheersbare veranderingen in de Informatievoorziening (IV). Het beoogde resultaat, de 
weg daar naar toe, het draagvlak en de risico’s van deze veranderingen moeten daarbij in voldoende 
mate bekend zijn. UWV kiest hierbij voor een geleidelijke implementatie. Veranderingen in de IV heb-
ben namelijk consequenties voor de diensten van UWV, de processen van de uitvoering, de UWV-
medewerkers (organisatie) en de financiën. De productie mag daarbij niet in gevaar komen. Series van 
kleine, dakpansgewijze successen in overzichtelijke, beheersbare projecten zijn de ondubbelzinnige 
norm voor effectiviteit. 
UWV kent een versnipperd applicatielandschap veelal gebaseerd op maatwerk. Gezien de beperkte ver-
andercapaciteit en de noodzaak risico te beperken voorziet UWV de ICT-middelen gefaseerd en op basis 
van bedrijfsbehoefte in gebruik te nemen. De ICT-middelen worden in eerste instantie kleinschalig inge-
zet en beproefd voor deze breder wordt toegepast. Deze ICT-middelen dienen de gefaseerde implemen-
tatie te ondersteunen. 
 
De ICT-middelen dienen te “landen” in de ICT-omgeving van UWV. Daarbij spelen eisen op het gebied 
van applicatie integratie (integratie met bestaande legacy) en non-functionals een grote rol. 
UWV stelt een aantal eisen aan de integratiemogelijkheden van deze ICT-middelen om met de bestaan-
de applicaties van UWV te kunnen integreren. Deze eisen zijn: 

•   Integratie in een webportaal en apps via portlets en API’s. 
•   Aansluiting vanuit de ICT-middelen op Message Queueing, FTP. 
•   Ontsluiting van functies en gegevens vanuit de ICT-middelen naar andere applicaties. 

Daarnaast wil UWV zoveel als mogelijk onafhankelijk zijn van de leverancier(s) van de ICT-middelen. 
Ook is het noodzakelijk dat gewerkt kan worden met gegevens die afkomstig zijn uit authentieke 
bronnen die bij andere partijen dan UWV worden beheerd. 
 
Dienstverlening 
Naast productlevering is een vorm van initiele dienstverlening van groot belang. Los van de wens van 
UWV om niet in een “vendor-lockin” te belanden, is uit evaluaties van vorige trajecten de ervaring 
ontstaan dat een slaagfactor bij dit soort projecten is dat de leverancier van de software UWV 
ondersteunt bij een 1e inrichting/configuratie van het pakket. Deze initiële inrichting en configuratie van 
het pakket vormt een basis voor verdere implementatie waarbij UWV wordt ondersteund door een 
implementatiepartner. UWV verwacht van de aanbieders dat zij UWV ondersteunen bij de realisatie van 
deze “basisinrichting”. 
Ingeval 2 afzonderlijke tools aangeboden worden als oplossing is een eis dat het totaal zodanig ingericht 
wordt dat de integratie gewaarborgd is en dat dit ook in de praktijk door de aanbieder(s) aangetoond 
wordt. 
 
Tijdlijn i.r.t. doorgroei in procesafhandeling 
UWV heeft met de inzet van de te verwerven middelen voor ogen om geleidelijk aan steeds meer 
“claimprocessen” te gaan ondersteunen, te beginnen bij de WW-aanvraag. Over het tempo waarin de te 
verwerven ICT-middelen voor Operationele Procesbesturing & Casemanagement en voor Business Rule 
Management worden ingezet voor ondersteuning van de processenkunnen nu alleen nog maar 
inschattingen worden gemaakt. Het beeld hierbij is dat dit een tijdlijn van 5 tot 10 jaar gaat vergen. Het 
is dus van groot belang dat gedurende de periode van 5-10 jaar steeds meer werkprocesen met de 
beoogde midelen ondersteund gaan worden, en dat de (flexibele) licentiestructuur van de aanbieder(s) 
dit ook mogelijk maakt (dwz geleidelijke uitrol c.q. doorgroei). 
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3   Aanbestedingsstrategie, contractvorm & scope 

3.1   Aanbestedingsstrategie: 
UWV heeft de afweging gemaakt tussen de vormen van aanbesteding die op dit moment gangbaar zijn, 
te weten: 

-   Klassieke aanbesteding (met uitgebreide lijsten met Eisen/Wensen) 
-   Best Value Procurement 
-   Concurrentie-gerichte dialoog 

 
UWV overweegt voor deze verwerving als aanbestedingsstrategie Best Value Procurement te gaan 
hanteren 
 
 
3.2   Contractvorm 
Over de mogelijkheden voor aanbesteding van de middelen onder voorwaarden van gebruik door heel 
UWV is advies gevraagd aan UWV/Inkoop en aan een externe partij. Dit heeft geleerd dat een dergelijke 
manier van aanbesteden mogelijk is waarbij UWV ICT-Middelen verwerft die voor heel UWV bruikbaar 
zijn en waar bijvoorbeeld volgens een abonnementenmodel kan worden afgerekend (afhankelijk van de 
werkelijke inzet van de middelen). De adviezen met betrekking tot de wijze van aanbesteding zijn 
ondermeer: 
•   Werk met een raamovereenkomst voor alle huidige en toekomstige af te nemen licenties voor het 

te selecteren ICT-middel. Omschrijf mogelijk toekomstig gebruik van business units en 
contracteer 1 marktpartij waaronder (een onbeperkt aantal) nadere opdrachten kunnen worden 
uitgevraagd - zonder afname-verplichting UWV. 

•   Raam het aantal licenties en divisies ruim (maximale capaciteit voor de gehele organisatie) en 
creëer de mogelijkheid om uit te rollen naar andere divisies onder de raamovereenkomst 
(wederom zonder afnameverplichting of gegarandeerde omzet).  

•   Kom contractueel overeen dat de leverancier van de licenties additionele oplossingen kan bieden 
zonder dat UWV gehouden zal zijn om die oplossingen af te nemen.  

•   Geef aan dat leverancier van de licenties in staat moet zijn om aanvullingen aan te bieden en/of 
afspraken te maken voor dienstverlening op basis van een tarief en/of nadere overeenkomsten. 

 
Gezien het belang van de stabiliteit en toekomstvastheid van het landschap van UWV zal in het 
onderzoekstraject en bij de verwerving voor een marktoplossing voor de combinatie van OPB&CM en 
BRM ook worden vastgesteld hoe: 
a.   De oplossing vervangen kan worden als UWV afscheid van de leverancier of (deel van) de 

oplossing moet dan wel wil nemen (exit scenario); 
b.   de functionele onderdelen OPB&CM en BRM ook los ingezet kunnen worden, op basis van markt- 

en open standaarden; 
c.   bij de ingebruiksname stapsgewijs de inzet van de oplossing kan worden opgebouwd en 

afgebouwd in lijn met de bewezen waarde en betrouwbaarheid van oplossing en leverancier. 
 
3.3   Aanbestedingsscope 
De scope van deze aanbesteding betreft het leveren van: 

•   eeuwigdurende gebruiksrechten op standaardsoftware,  
•   het leveren van het onderhoud op de verworven gebruiksrechten voor de economische levens-

duur van de gerealiseerde standaardsoftware,  
•   het leveren van additionele ondersteuning en  
•   de levering van opleidingen met betrekking tot het gebruik van deze standaardsoftware.  

Implementatie van softwarepakketten behoort uitdrukkelijk niet tot de opdracht. 
Dit is ingegeven door het binnen UWV vigerende beleid om de implementatie van grote en strategische 
applicaties te doen met mantelpartijen, waarbij in een minicompetitie wordt bepaald welke mantelpartij 
de verdere uitrol breder in de organisatie gaat ondersteunen. 


