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Op dinsdag 12 december 2017 organiseert Nederland ICT voor Wigo4it een ICT Markttoets 

over de vernieuwing van het backofficesysteem Zorg voor de G4 gemeenten. De ICT 

Markttoets richt zich op marktpartijen die standaardoplossingen aanbieden voor een dergelijk 

backofficesysteem Zorg. 

 

 

Wigo4it is voornemens om de zorgfunctionaliteiten, die nu in het Socrates systeem zijn 

opgenomen, in een ander systeem onder te brengen. Wigo4it onderzoekt momenteel de opties 

hoe deze vervanging eruit kan komen te zien. Eén van de opties is om een bestaand 

backofficesysteem uit de markt aan te schaffen. Binnen het samenwerkingsverband gebruiken 

op dit moment drie van de vier gemeenten Socrates ter ondersteuning van de processen voor 

de Wmo en de Jeugdzorg. 

 

Het nieuw gewenste systeem zal mogelijk door middel van inkoop van een bestaande 

applicatie uit de markt worden verkregen, mits deze in ieder geval voldoet aan de gewenste 

functionele vereisten. Wigo4it heeft daarom behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden uit 

de markt. 

  

Het document ‘productvisie’ beschrijft de productvisie van Wigo4it m.b.t. het nieuwe 

backofficesysteem Zorg en de daaruit voortvloeiende verzameling kernfunctionaliteiten die dit 

systeem omvatten. 

 

Wigo4it wil marktpartijen ten behoeve van het nieuwe backofficesysteem Zorg een aantal 

open vragen voorleggen. Doel van deze marktconsultatie is om meer informatie te verkrijgen 

over en zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden van standaardsoftware, passend binnen de 

ambitie van Wigo4it en haar deelnemers.  

 

De Rijksoverheid heeft voor de marktconsultatie een instrument dat in afspraak met en 

onder verantwoordelijkheid van branchevereniging Nederland ICT wordt ingezet: de ICT 

Markttoets (voorheen ICT Haalbaarheidstoets). Om de markt te consulteren organiseert 

Nederland ICT dan ook namens Wigo4it op dinsdag 12 december 2017 een ICT 

Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets legt Wigo4it een aantal open vragen voor aan de 

markt. 

De resultaten van deze ICT Markttoets kunnen verder richting geven aan de eventuele 

verwervingsstrategie van het backofficesysteem Zorg.  

 

https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/11/Productvisie-backoffice-zorg.pdf
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1. Zijn er voldoende softwareproducten en -diensten op de markt beschikbaar voor het 

Backofficesysteem Zorg (conform de productvisie)? 

a. wordt het gehele pakket aan functionaliteiten afgedekt?  

b. wat is er al wel en wat is er nog niet? Voor wat er niet is: wanneer is de verwachting dat 

dit beschikbaar is? 

c.  hoe kijkt de markt aan tegen de interoperabiliteit tussen FO (front office) en BO 

(backoffice) op basis van het in de productvisie gedefinieerde koppelvlak? Zijn hier 

open standaarden voor beschikbaar en zo ja, in welke mate worden die toegepast? 

 

2. Hoe kijkt de markt aan tegen de samenwerking met drie grote gemeenten?  

a.  hoe zou zo’n samenwerking er volgens de markt het beste uit kunnen zien? 

b.  hoe past zo’n samenwerking met drie grote gemeenten in eventueel reeds bestaande 

samenwerkingen / klantrelaties die u als markt heeft? Denk bijvoorbeeld aan de 

invloed op de ‘roadmap’ of ontwikkeling van concrete producten. 

c.  wat zijn kritische succesfactoren en wat zijn risico’s bij zo’n samenwerking?  

 

3. Hoe kijkt de markt aan tegen de transitie van het huidige maatwerksysteem indien de 

overstap wordt gemaakt naar een marktoplossing? 

a. wat is een verstandige aanpak en wat is de doorlooptijd ervan? 

b. welke rol ziet u voor Wigo4it? 

c. in welke mate bent u als markt in staat om tegelijkertijd de implementatie en transitie 

door te voeren voor de drie grote gemeenten? Of is een zekere mate van 

volgtijdelijkheid omwille van risicobeheersing een ‘must’? 

 

U wordt verzocht om de achtergrondinformatie (het document ‘productvisie’) door te nemen. 

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die standaardoplossingen met betrekking tot 

backofficesystemen voor de zorg aanbieden of voornemens zijn deze aan te bieden. 

Daarnaast zijn marktpartijen welkom die als implementatiepartner van dergelijke 

productleveranciers bekend zijn.  

De deelnemende medewerker van de marktpartij heeft goed zicht op de functionaliteit van de 

betrokken backofficesystemen zorg. Daarnaast heeft de deelnemende medewerker ervaring 

met samenwerkingsvormen met gemeenten of andere klanten en heeft de medewerker 

ervaring met de kritische succesfactoren bij een softwaremigratie. De deelnemende 

https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/11/Productvisie-backoffice-zorg.pdf


Voor de digitale economie  

 

 

4 

medewerker heeft de functie als (bijvoorbeeld) opdrachtverantwoordelijke, contractmanager, 

implementatiemanager, projectmanager. 

Voor een goede uitvoering van de ICT Markttoets is het van belang dat de aangemelde 

persoon zich één dagdeel kan voorbereiden op de vragen, de bijlagen heeft gelezen, 

beschikbaar is voor één dagdeel workshop en voor de review van de concept rapportage (half 

december 2017). Daarnaast dient hij/zij de benodigde informatie uit hun eigen organisatie te 

hebben opgehaald en te beschikken over de gevraagde expertise, zodat de deelnemers 

kritisch, open en inhoudelijk kunnen discussiëren. Per organisatie kan één persoon worden 

aangemeld. Er kunnen maximaal 21 marktpartijen deelnemen. Bij eventuele overinschrijving 

wordt een selectie gemaakt ten behoeve van een representatieve vertegenwoordiging van de 

markt. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers 

met een deels, of zuivere commerciële rol. 

No shows worden niet op prijs gesteld. Eenmaal aangemeld betekent ook dat de deelnemer 

wordt verwacht aanwezig te zijn en een actieve bijdrage te leveren tijdens de workshop. 

De ICT Markttoets vindt plaats op 12 december 2017 van 13.00 tot 17.00 uur op een locatie in 

Den Haag. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. Vanaf 

12.30 uur is er een inloop met koffie en een broodje. Na afloop van de ICT Markttoets is er 

gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. 

Op basis van de resultaten van de workshop stelt Nederland ICT binnen enkele dagen een 

conceptrapportage op die aan de deelnemers wordt voorgelegd. Op individuele basis kunnen 

zij schriftelijk reageren en aanvullingen geven. Nederland ICT verwerkt waar mogelijk de 

aanvullingen van de workshopdeelnemers, biedt vervolgens de eindrapportage aan Wigo4it 

aan en zorgt dat deze door de gehele markt kan worden ingezien. 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met vrijdag 1 december 9.00 uur via  

e-mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop 

daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en 

functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de 

doelgroep, worden terzijde gelegd.  

mailto:ictmarkttoets@nederlandict.nl?subject=Aanmelding%20ICT%20Markttoets%20Wigo4it
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Bij vragen, of als u overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer dan kunt u contact 

opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Op 5 december 2017 krijgen de aangemelde bedrijven definitief bericht of ze worden 

uitgenodigd voor deelname. De definitieve rapportage van de ICT Markttoets wordt 

door Nederland ICT gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerden hier kennis van kunnen nemen. 

mailto:ictmarkttoets@nederlandict.nl

