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Op 21 juni 2016 organiseert Nederland ICT voor UWV een ICT Haalbaarheidstoets over de 

verwerving van ICT middelen voor Business Rule Management (BRM) en Operationele 

Procesbesturing en Casemanagement (OPB&CM). 

 

AANLEIDING  

Het programma E-Werken van UWV heeft tot doel door middel van het herontwerpen en verder 

automatiseren van de bedrijfsprocessen voor o.a. de Werkloosheidswet (WW) en 

Arbeidsongeschiktheidswet (AW) belangrijke besparingen te realiseren. Op basis van 

vooronderzoeken heeft UWV geconstateerd dat zij ICT middelen met functionaliteit voor 

business rule management en voor operationele procesbesturing en casemanagement wil 

verwerven. Die ICT middelen moeten voor bepaalde casussen volledig geautomatiseerde 

verwerking (Straight Through Processing) mogelijk maken en voor andere casussen een 

optimale ondersteuning van de medewerker van UWV mogelijk maken, bij de (handmatige) 

afhandeling. UWV heeft de van één of meer standaard pakketten gewenste functionaliteit en 

een mogelijke aanbiedingsstrategie in hoofdlijnen beschreven in het document “Oplegnotitie 

ICT Middelen voor BRM en OPB & CM t.b.v. de ICT Haalbaarheidstoets” (Oplegnotitie). UWV wil 

graag feedback van de markt op de mogelijke oplossingsrichtingen, voordat zij haar keuzen 

definitief maakt en een aanbesteding start.  

De ICT Haalbaarheidstoets bespreekt de Oplegnotitie in de vorm van een interactieve 

workshop aan de hand van drie hoofdvragen. Per hoofdvraag is het programma E-Werken in 

het bijzonder geïnteresseerd in feedback over een aantal onderwerpen. 

  

MEER  INFORMATIE  OVER  DE  OPDRACHTGEVER  

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een 

deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, 

WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We 

voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie ook onze website www.uwv.nl. 

 

Het programma E-Werken zorgt er voor dat de primaire processen van UWV nog verder worden 

ondersteund door automatisering waardoor zoveel mogelijk van de processen geautoma-

tiseerd afgehandeld kunnen worden. Hierdoor hoeven de medewerkers alleen de 

uitzonderingsgevallen te behandelen. Medewerkers worden dan ook digitaal ondersteund door 

systemen om beslissingen te ondersteunen. 
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Het document “Oplegnotitie ICT Middelen voor BRM en OPB & CM t.b.v. de ICT Haalbaarheids-

toets” treft u als bijlage aan. De hoofdstukindeling sluit aan op de hoofdvragen van de ICT 

Haalbaarheidstoets. 

 

VRAGEN  AAN  DE  MARKT  
De opdrachtgever stelt in de ICT Haalbaarheidstoets de volgende vragen: 

 

1. Levert de beschreven inzet van standaard pakket(ten) de gevraagde bijdrage aan de 

geformuleerde doelen? 

In het bijzonder is de opdrachtgever geïnteresseerd in: 

a. Optimaal gebruik van dit type ICT middelen; 

b. De bij vergelijkbare projecten/implementaties behaalde resultaten en gebleken 

risico’s.  

 

2. Dient UWV op voorhand te kiezen voor de inzet van één of meerdere standaard pakketten?  

De opdrachtgever is in het bijzonder geïnteresseerd in de feedback van de markt ten aanzien 

van: 

a. De afweging tussen de inzet van één of meerdere pakketten; 

b. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen UWV en/of marktpartijen voor de werking 

van het geheel van nieuwe en bestaande ICT middelen ten behoeve van de 

bedrijfsprocessen. 

 

3. Wat vindt u van de voorgestelde aanbestedingsstrategie?  

Het gaat in het bijzonder om: 

a. De beperking van de scope tot de ICT middelen; 

b. De inzet van implementatiepartners op basis van andere aanbesteding en 

contracten; 

c. De gefaseerde keuze voor de leverancier(s) van de standaard software (d.m.v. Best 

Value Procurement). 

  
DOELGROEP  ICT  HAALBAARHEIDSTOETS  UWV  

De partijen waar deze ICT Haalbaarheidstoets zich op richt, zijn partijen die de standaard 

software voor business rule management en procesbesturing/casemanagement kunnen 

leveren en/of ervaring hebben met het installeren en het toepassen ervan in bedrijfsprocessen. 

Het gaat dus zowel om softwareleveranciers als deskundigen met betrekking tot grootschalige 

geautomatiseerde administratieve processen. 
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De beoogde deelnemer kan namens de organisatie spreken over zowel de productstrategie 

(leveranciers standaard software), de innovatieve ontwikkelingen in de komende jaren, als over 

succes- en faalfactoren bij implementatietrajecten van dit soort software en de optimale 

condities voor inzet van de eigen marktpartij. Hij of zij is goed bekend met de inzet van 

dergelijke softwareproducten voor grote (uitvoerings)organisaties, liefst bij de overheid. Wij 

denken hierbij bij voorkeur aan de functies als (inhoudelijk) directeuren, projectmanagers van 

het automatiseren van grootschalige administratieve processen op basis van dit soort ICT 

middelen, leadarchitecten van soortgelijke projecten of standaard software en business 

development managers van de genoemde standaard software. We zijn uitdrukkelijk niet op 

zoek naar mensen met een commerciële rol. Nederland ICT zal hier op selecteren. 

 

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

personen zich hebben voorbereid op de vragen en de Oplegnotitie hebben gelezen. Daarnaast 

dienen 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 over de vragen van UWV. 

 

Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. Diegene kan met mandaat namens zijn 

organisatie(s) spreken en is beschikbaar voor een dagdeel voorbereiding, één dagdeel 

workshop en de review van de conceptrapportage over deze ICT Haalbaarheidstoets. Er 

kunnen ongeveer 20 marktpartijen deelnemen. Bij eventuele overinschrijving wordt een 

selectie gemaakt ten behoeve van een representatieve vertegenwoordiging van de markt. 

 

Let op: vanwege de verwachte overschrijving worden no shows niet op prijs gesteld. Eenmaal 

aangemeld, betekent ook dat de deelnemer wordt verwacht de gehele workshop aanwezig te 

zijn en een actieve bijdrage te leveren tijdens de workshop. 

  
DATUM  EN  LOCATIE  

De ICT Haalbaarheidstoets vindt plaats op dinsdag 21 juni van 13:00 tot 17:00 uur op een 

locatie in Amsterdam Sloterdijk. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze 

aan de orde. Vanaf 12.15 uur is er een inloop met een broodje. Na afloop van de ICT 

Haalbaarheidstoets is er gelegenheid om met elkaar na te praten. 

 

AANMELDEN  

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met dinsdag 14 juni 11:00 uur via e-mail 

aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.  
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Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop 

daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. 

 

Uiterlijk woensdag 16 juni krijgen de uitgenodigde bedrijven bericht. 

 

Nederland ICT publiceert de definitieve rapportage van de ICT Haalbaarheidstoets, zodat alle 

geïnteresseerden er kennis van kunnen nemen. 

 


