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V. CASUS WERK.NL 

Dit hoofdstuk richt zich op de aanbestedingen, contract- en leveranciersmanagement in het kader van 
de casus Werk.nl. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 

− Methodologie en verantwoording van het verdiepend onderzoek voor de casus; 
− Introductie van de casus; 
− Beschrijving van het verloop van de aanbestedingen en het contractmanagement binnen de 

casus; 
− Beschouwing op de aanbestedingen en het contractmanagement binnen de casus.  

 
Dit hoofdstuk start met een algemene introductie van de casus Werk.nl en een beschrijving van de 
aanbesteding en het contractmanagement binnen deze casus op hoofdlijnen (Paragrafen V.2 en V.3). 
De beschouwing met de conclusies over de aanbesteding en het contractmanagement201 voor de casus 
Werk.nl is opgenomen in Paragraaf V.4. In de beschouwing worden de belangrijkste tekortkomingen 
in de aanbesteding en het contractmanagement en onderliggende oorzaken geïdentificeerd en 
geïllustreerd. Een nadere feitelijke beschrijving van de aanbesteding, contract- en leveranciers-
management voor werk.nl is opgenomen in het Bijlagenboek van het verdiepingsonderzoek. 

V.1. METHODOLOGIE EN VERANTWOORDING VAN HET VERDIEPEND ONDERZOEK VOOR 
DE CASUS WERK.NL 

In het kader van het verdiepend onderzoek is voor de casus Werk.nl aan het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd om additionele informatie over de aanbestedingen, 
contract- en leveranciersmanagement aan te leveren (zie het overzicht van opgevraagd informatie in 
Paragraaf II.3 vanaf bladzijde 14). Het ministerie van SZW heeft naar aanleiding van dit verzoek van 
de Tijdelijke Commissie ICT ruim 2 000 documenten aangeleverd in december 2013.202 Daarnaast 
heeft het ministerie van SZW de informatie gedeeld die in het kader van een Wob-beslissing aan de 

                                                      
201  Onder contractmanagement valt ook het sturen op kosten en de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer(s). 
202  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2013), Beantwoording informatieverzoek van de 

tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 9 december 2013. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) (2013), Beantwoording informatieverzoek van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 19 december 
2013 
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NOS is toegestuurd op 20 december 2013 naar aanleiding van gestelde vragen over werk.nl.203 Het 
ministerie van SZW heeft in januari en februari 2014 ter beantwoording van aanvullende 
informatieverzoeken van de Tijdelijke Commissie ICT additionele documenten aangeleverd over de 
aanbestedingen, contract- en leveranciersmanagement voor werk.nl (circa 500 documenten).204 In 
maart 2014 heeft het ministerie van SZW naar aanleiding van gestelde vragen in aanvullende 
informatieverzoeken nieuwe additionele documenten aangeleverd (circa 120 documenten).205 Medio 
maart 2014 en in april 2014 is er additionele informatie toegestuurd aanvullend op de beantwoording 
van eerdere informatieverzoeken van de Tijdelijke Commissie ICT.206 
 
Op basis van de aangeleverde informatie is een chronologisch overzicht gemaakt van de belangrijkste 
momenten tijdens de initiatie, de aanbesteding en de uitvoering van het project met betrekking tot de 
invulling van het opdrachtgeverschap (zie feitenrelaas in het Bijlagenboek). Op basis van een analyse 
van het feitenrelaas door Policy Research en de experts zijn vervolgens de belangrijkste 
tekortkomingen in de casus Werk.nl op het vlak van de aanbesteding en het contractmanagement 
geïdentificeerd. Tevens zijn de onderliggende oorzaken voor deze tekortkomingen geïdentificeerd.  
 
De informatievoorziening van het ministerie van SZW met betrekking tot de casus werk.nl is 
onvolledig, in eerste instantie incorrect en laat geweest. Dit vergde extra tijd en inspanningen 
gedurende het verdiepend onderzoek om zicht te krijgen op de aanbesteding, contract- en 
leveranciersmanagement van werk.nl en om aanpassingen door te voeren naar aanleiding van de 
inzichten uit de additioneel aangeleverde documenten. De onvolledige informatie maakt het niet 
mogelijk om een volledig beeld te krijgen van de aanbestedingen, contract- en leveranciers-
management voor werk.nl. 
 
Het ministerie van SZW heeft aan de Tijdelijke Commissie gevraagd om vertrouwelijk om te gaan 
met de aangeleverde data van ICT-leveranciers die concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens zoals 
tarieven bevatten evenals persoonsgegevens van werknemers van leveranciers. In dit rapport en het 
Bijlagenboek van het verdiepingsonderzoek zijn geen namen van ambtenaren en/of werknemers van 
leveranciers opgenomen noch zijn concurrentiegevoelige gegevens als de gehanteerde uurtarieven van 

                                                      
203  Bron: UWV (2013), Brief Wob-beslissing, 20 december 2013 
204  Bronnen: (1) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek van 

de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 20 januari 2014. (2) Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek 
ICT, 22 januari 2014. (3) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording 
informatieverzoek van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 13 februari 2014 

205  Bronnen: (1) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 
(2014) van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014. (2) Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 9 (2014) van de tijdelijke commissie parlementair 
onderzoek ICT, 7 maart 2014 

206  Bronnen:  (1) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Aanvulling op informatieverzoek 31 en 
32, 17 maart 2014. (2) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), E-mail RE:Vraag over Third 
Party Audits Logica/CGI, 17 maart 2014. (3) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2014), Resterende 
punten, 2 april 2014. Deze te laat aangeleverde informatie door het ministerie van SZW bevat onder meer additionele 
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ICT-leveranciers opgenomen. Delen uit dit rapport en het Bijlagenboek met feitelijke beschrijvingen 
over de casus Werk.nl zijn door de Tijdelijke Commissie voorgelegd aan het ministerie van SZW 
voor een toets op feitelijke onjuistheden en een controle op vertrouwelijke gegevens.  

V.1.1. ONVOLLEDIGE INFORMATIE 

De aangeleverde informatie over werk.nl door het ministerie van SZW is niet volledig. Het ministerie 
van SZW geeft in december 2013 en januari 2014 zelf aan dat hoewel “alle documenten uit de 
archieven geleverd zijn, niet alle gevraagde informatie beschikbaar bleek te zijn”. Ten eerste omdat 
over de eerste jaren van werk.nl veel documenten conform de Archiefwet vernietigd zijn.207 Zo is geen 
informatie aanwezig voor leveranciers die voor 2006 actief waren in de archieven van UWV.208 Ten 
tweede gaf het ministerie van SZW aan dat documenten (van na 2006) niet in de archieven zijn 
teruggevonden; dit zou gelden voor bijvoorbeeld offertes die niet gegund zijn, voortgangsverslagen en 
déchargedocumenten. Voortgangsverslagen zijn niet in de formele archieven van UWV opgenomen.209 
Het ministerie van SZW heeft hierbij aangegeven dat gevraagde type “documenten die niet in de 
archieven gevonden zijn wel beschikbaar hadden moeten zijn volgens de vigerende regelgeving.”210 
 
In additionele informatieverzoeken is doorgevraagd naar onderliggende documenten en informatie 
relevant voor de beeldvorming over de aanbesteding, contract- of leveranciersmanagement van 
werk.nl. In februari 2014 en maart 2014 wordt bij beantwoording van informatieverzoeken 
additionele relevante informatie over werk.nl aangeleverd. Zo is informatie aangeleverd die zicht 
geeft op de wijze van verlenging van de contracten met de leverancier Logica/CGI alsook een 
constatering van de afdeling juridische zaken van UWV over het proces van contractmanagement 
inzake werk.nl. In maart 2014 is nadere informatie aangeleverd over de onderbouwing en keuzes van 
het bestuur van UWV bij aanbesteding van de raamcontracten met leveranciers in 2005. 
 
Het ministerie van SZW heeft informatie geleverd met betrekking tot negentien ICT-leveranciers 
betrokken bij de hosting, ontwikkeling en softwareleveringen ten behoeve van werk.nl. Voor veel van 
de leveranciers zijn de gevraagde type documenten niet ontvangen zoals interne documenten of 

                                                                                                                                                                     
informatie over de financiën en uitgaven voor werk.nl. Na afstemming met de Tijdelijke Commissie ICT is besloten deze 
te laat aangeleverde informatie niet te verwerken.  

207  De Archiefwet schrijft voor dat stukken over Europese aanbestedingen zeven jaar en voor overige aanbestedingen vier 
jaar bewaard moeten blijven.  

208  De (beperkte) aangeleverde informatie met leveranciers die voor 2006 actief waren is afkomstig uit persoonlijke 
archieven van medewerkers. 

209  Voor zover voortgangsverslagen uit de persoonlijke archieven zijn gevonden, zijn deze door het ministerie van SZW 
toegevoegd. Het ministerie van SZW stelt dat déchargedocumenten in de vorm van Melding van Levering (MVL) en 
Bevestiging van Levering (BVL) niet zijn geleverd. Na oplevering van een dienst doet een leverancier een MVL. Na 
goedkeuring van de MVL door de opdrachtgever binnen UWV wordt deze een BVL en zal een factuur worden betaald. 
De BVL en betaling van de factuur vormen de formele décharge naar de leverancier. Het ministerie van SZW stelt dat 
voor werk.nl relevante MVL’s en BVL’s voor grote leveranciers als Logica/CGI en IBM een zeer omvangrijke klus 
betreft, omdat dan 5 700 inkoopdossiers handmatig doorzocht zouden moeten worden op de aanwezigheid van 
documenten die betrekking hebben op werk.nl. 

210  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Brief Parlementair onderzoek ICT, 21 februari 
2014 
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verslagen met onderbouwing van de keuze voor een leverancier, acceptatie en/of wijzigingen van 
producten, etc.211 Hierdoor is het niet mogelijk een beeld te vormen van de specifieke momenten en 
keuzes rond de aanbesteding en het contract- en leveranciersmanagement van werk.nl. 
 
Ten slotte is er op basis van de aangeleverde informatie is er geen volledig beeld te vormen over de 
uitgaven aan leveranciers met betrekking tot werk.nl voor de periode 2000 – 2013. Het ministerie van 
SZW heeft in eerste instantie wel een overzicht gegeven van betaalde facturen van leveranciers in de 
periode 2009 – oktober 2013 (periode na fusie van Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en UWV) 
en informatie over de project- en exploitatiekosten van werk.nl. Medio maart 2014 heeft het 
ministerie van SZW nieuwe informatie aangeleverd over de kosten en uitgaven uit de periode 2004 – 
2008. 212  

V.1.2. INCORRECTE INFORMATIE 

Het ministerie van SZW heeft in eerste instantie incorrecte informatie aangeleverd. Begin januari 
2014 werd geconstateerd dat er discrepanties waren tussen de facturen van leveranciers en informatie 
over offertes/opdrachten per leverancier in de aangeleverde informatie. Zo werden opdrachten gemist 
die ten grondslag zouden liggen aan bepaalde betalingen aan leveranciers. Op basis hiervan is een 
informatieverzoek opgesteld en meldt het ministerie van SZW in februari 2014 bij beantwoording van 
het informatieverzoek het volgende over de geconstateerde verschillen: 213 

− De informatie was niet volledig doordat een aantal documenten met opdrachten en offertes 
ontbraken; 

− De eerder aangeleverde informatie bevatte fouten. In het originele aangeleverde overzicht van 
betalingen blijken per abuis bedragen aan werk.nl toegerekend te zijn die niet aan werk.nl 
hadden moeten worden toegerekend. Het overzicht van december 2013 was handmatig tot 
stand gekomen door combinatie van gegevens uit meerdere bestanden, waardoor fouten 
gemaakt konden worden.  

 
De antwoorden van het ministerie van SZW bevatte tegenstrijdigheden en onjuistheden. Hoewel het 
ministerie van SZW in januari 2014 aangaf dat alle documenten uit de archieven van UWV geleverd 
zijn, worden in februari 2014 en maart 2014 bij beantwoording van informatieverzoeken additionele 
relevante informatie over werk.nl aangeleverd. In januari stelt het ministerie van SZW dat er in de 
regel geen verslagen worden gemaakt van overleggen tussen UWV en leveranciers op strategisch en 
directieniveau en verslagen niet beschikbaar zijn, terwijl in maart 2014 een verslag van een 
directieoverleg tussen CWI en de leverancier IBM wordt toegestuurd. Medio maart 2014 stelt het 
ministerie van SZW dat in tegenstelling tot het antwoord van begin maart er uiteindelijk geen 

                                                      
211  Uitgegaan wordt dat deze informatie niet bestaat of is vernietigd. Zo stelt het ministerie van SZW dat UWV in de regel 

geen verslagen maakt van overleggen op directie/strategisch niveau met leveranciers. 
212  Na afstemming met de tijdelijke commissie ICT is besloten deze laat aangeleverde informatie niet te verwerken.  
213  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek van de 

tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 13 februari 2014 
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evaluaties over de leverancier Logica zijn ontvangen door UWV over de periode 2006 – 2009. 
Daarnaast meldt het ministerie van SZW ook dat uit nieuwe cijfers over de kosten van werk.nl over de 
periode 2004 – 2008 er discrepanties zijn geconstateerd in vergelijking met de aangeleverde 
projectkosten door het ministerie in het kader van het eerste externe onderzoek.  

V.1.3. LAATTIJDIGE AANLEVERING VAN INFORMATIE 

Het ministerie van SZW heeft gevraagde en relevante informatie laat aangeleverd. Het ministerie 
heeft in januari 2014 aangegeven om gevraagde informatie later aan te leveren (in februari 2014). De 
informatie die het ministerie in februari 2014 en maart 2014 heeft aangeleverd betreft deels informatie 
die zou zijn verwacht bij beantwoording van het eerste informatieverzoek in december 2013. Zo 
wordt in februari en maart 2014 informatie ontvangen die inzicht geven in gemaakte keuzes voor de 
aanbestedingen door UWV en uitgevoerde audits. 

V.2. INTRODUCTIE VAN DE CASUS WERK.NL214 

Werk.nl is de website van het UWV die werkzoekenden ondersteunt bij het zoeken naar werk (het 
plaatsen van hun CV, het zoeken naar vacatures en het aanvragen van uitkeringen) en werkgevers 
ondersteunt bij het invullen van vacatures. Het UWV is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van relevante wet- en regelgeving van het ministerie van SZW. 
De minister van SZW is de politiek verantwoordelijke opdrachtgever van het UWV. 
 
De opzet, het beheer en de (door)ontwikkeling van werk.nl is over de jaren heen onder de 
verantwoordelijkheid van verschillende organisaties (Arbeidsvoorziening Nederland, CWI en UWV) 
uitgevoerd onder wisselende wettelijke kaders en gewijzigde doelstellingen. Werk.nl is als project 
gestart bij de Arbeidsvoorziening Nederland, daarna kwam het onder beheer van CWI en is in 2009 
door de samenvoeging van CWI en UWV onder het beheer van het UWV Werkbedrijf – een 
onderdeel van het nieuwe UWV – gekomen.  
 
Sinds de website werk.nl in 2002 online is gegaan, is werk.nl steeds doorontwikkeld met nieuwe 
functionaliteiten en toevoegingen. De applicatie werk.nl is de mogelijkheden gaan ondersteunen tot 
inschrijving voor werk, de aanvraag van een uitkering, verantwoording over sollicitatie-activiteiten en 
communicatie met de adviseur van UWV Werkbedrijf. Daarnaast biedt werk.nl informatie over de 
arbeidsmarkt. Werk.nl is ontwikkeld van een vrijblijvende, op informatiegerichte website tot de 
huidige voorziening die alle basisdienstverlening biedt op het terrein van uitkeringsaanvraag, 
verantwoording van sollicitatieactiviteiten en het zoeken van werk.  
 

                                                      
214  Bron: Policy Research Corporation (2013), Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid Eindrapport en 

Bijlagenboek Casusonderzoek, 4 november 2013 
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Als gevolg van het Regeerakkoord Rutte I is in 2010 bepaald dat het budget van het UWV 
Werkbedrijf per 2015 zal worden gehalveerd.215 Om de beoogde besparing te realiseren is ingezet op 
een ingrijpende herziening van de dienstverlening van het gehele UWV. Hiervoor is het Redesign 
programma opgezet met werk.nl als onderdeel. De huidige doelstelling (onder Redesign) is om 
werk.nl door te ontwikkelen tot het primaire kanaal voor de dienstverlening van het UWV 
Werkbedrijf per 2015. Hiermee vervangt het UWV een groot deel van haar face-to-face 
dienstverlening door digitale dienstverlening. 

V.2.1. ONDERLIGGENDE TECHNIEK VAN WERK.NL 

Werk.nl is onderdeel van een complex applicatielandschap van UWV dat wordt ondersteund door 
meerdere met elkaar samenhangende ICT-systemen.216 Werk.nl is opgebouwd uit een aantal lagen: 

− Applicatie en softwarecomponenten; 
− Portal voor verbindingen met data en netwerken; 
− Operating systeem software om capaciteit bij te kunnen schakelen indien nodig; 
− Fysieke infrastructuur: Machinepark (rekencentrum) en netwerken. 

 
Via werk.nl worden informatie, CV- en vacaturediensten van UWV ontsloten, zoals applicaties als    
E-intake en werkmapdiensten, waarmee werkzoekenden via een persoonlijk account gebruik kunnen 
maken van de UWV-diensten. Een belangrijke onderliggende component van werk.nl is de matching-
functie die werkzoekenden in staat stelt om zelf relevante vacatures te vinden. Werk.nl draait op 
dezelfde ICT-architectuur en infrastructuur als andere applicaties van UWV.217 

V.2.2. PRESTATIES EN KNELPUNTEN VAN WERK.NL 

Werk.nl heeft sinds de oplevering in 2002 al te maken met stabiliteits- en performance problemen. 
Deze problemen hebben geleid tot klachten en onvrede bij de gebruikers van werk.nl (werkzoekenden 
en werkgevers). Zij krijgen te maken met problemen zoals het niet kunnen bereiken van de website, 
aanbod van ongeschikte vacatures en foutmeldingen van pagina’s. Het blijkt bovendien lastig om 
matches op vacatures te maken en het kost veel tijd om vacatures te plaatsen. UWV heeft diverse 
grote en kleine upgrades en updates en zelfs een vervanging van de gehele ICT-infrastructuur 
doorgevoerd, maar de stabiliteits- en performanceproblemen zijn steeds blijven terugkomen.  
 
De activiteiten en projecten ten behoeve van de uitbreidingen en/of wijzigingen van werk.nl hebben 
daarnaast te maken gehad met uitloop van planningen en overschrijdingen van gestelde budgetten. Zo 

                                                      
215  Bron: Kamerstuk II 2010/11, 32 500-XV, nr. 75. Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 
216  Bronnen: (1) McKinsey & Company (2011), IV keten toekomstvast – eindrapport, 2011. (2) PwC (2011), Onderzoek 

applicatielandschap UWV WERKbedrijf: uitkomsten inventarisatie en aanbevelingen, 2011 
217  Bron: UWV (2009), Programmaplan Afronding herinrichting werk.nl (Versie 1.3), 2009 
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zijn de investeringskosten van werk.nl in de periode 2000 – 2012 uiteindelijk aanzienlijk hoger (circa 
30%) uitgevallen dan origineel geraamd.218  
 
De minister van SZW stelde in augustus 2013 dat hij rekening houdt met het feit dat de problemen 
met werk.nl zich tot in 2015 zullen blijven voordoen: “Gezien het tempo van de ontwikkeling is vanaf 
het begin onderkend dat het traject risico’s en onzekerheden met zich mee zou brengen. Tevens is 
steeds onderkend dat de invoering een negatief effect op de klanttevredenheid zou kunnen hebben. Tot 
in 2015 is UWV bezig met het ontwikkelen van de digitale dienstverlening. De website werk.nl wordt 
‘verbouwd terwijl de winkel open is’. Gedurende het proces wordt tegen technische fouten 
aangelopen. De ontwikkelingen gaan gepaard met storingen en klachten. Gelet op de omvang en 
complexiteit van de transitie houd ik er rekening mee dat deze zich tot in 2015 blijven voordoen”.219 
 
In de eerste studie van het parlementair onderzoek zijn de onderliggende oorzaken van de problemen 
met werk.nl herleid tot twee belangrijke hoofdfactoren: (1) het niet op orde hebben van het technische 
ontwerp- en ontwikkelingsproces en (2) het niet op orde hebben van de fundamenten voor goede 
projectbeheersing (duidelijk zicht op tijd, geld en kwaliteit) met onderliggende cultuurproblemen.220  

V.3. BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING EN HET CONTRACTMANAGEMENT VOOR DE 
CASUS VAN WERK.NL 

De (door)ontwikkeling van werk.nl is niet te beschouwen als één ICT-project dat volgens een vooraf 
opgesteld ontwerp wordt aanbesteed en gerealiseerd. De ontwikkeling van Werk.nl bestaat uit 
meerdere afzonderlijke activiteiten en wijzigingen die projectmatig zijn doorgevoerd. Er is niet één 
meerjarig programmaplan, één programma- of projectleider of één programma- of projectorganisatie 
geweest voor werk.nl. Voor de ontwikkeling en het beheer van (onderdelen van) werk.nl is ook niet 
één specifieke aanbesteding gevoerd, maar is gebruik gemaakt van bestaande raamovereenkomsten en 
individuele contracten met leveranciers. Voor de ontwikkeling van werk.nl is er sprake van de inzet 
van diverse leveranciers en zijn er meerdere afzonderlijke projecten en activiteiten vanaf 2000 
gestart.221 In de beschrijving van de aanbesteding, contract- en leveranciersmanagement van werk.nl is 
hier rekening mee gehouden. 

                                                      
218  De geraamde projectkosten voor 2000 – 2012 bedroegen € 59,3 miljoen en zijn uiteindelijk € 75,5 miljoen geworden. Dit 

is exclusief kosten voor beheer- en exploitatie van werk.nl. Bron: Policy Research Corporation (2013), Parlementair 
onderzoek ICT-projecten bij de overheid Eindrapport en Bijlagenboek Casusonderzoek, 4 november 2013 

219  Bron: Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 3014, Vragen van het lid Karabulut aan de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid over de resultaten van het onderzoek van FNV naar het functioneren van Werk.nl 

220  Belangrijke geïdentificeerde knelpunten ten aanzien van het ontwerp- en ontwikkelproces inzake werk.nl betreffen onder 
meer: 1) Gebrek aan kennis en inzicht bij het UWV (van de eigen systemen), 2) complexiteit van de systemen door een 
grote mate van (niet-systematisch opgebouwde) verwevenheid en het gebruik van niet-standaard producten, 3) continue 
tijdsdruk, een overvolle releasekalender en tekortkomingen in het testen en 4) tekortkomingen in het beheer en 
onderhoud. Ten aanzien van de projectbeheersing zijn belangrijke constateringen: 1) Complexe governancestructuur met 
vermenging van rollen en verantwoordelijkheden en 2) het niet op orde hebben van documentatie zoals testplannen en 3) 
mogelijke culturele problemen als stilzwijgende acceptatie van falen. 

221  Bron: UWV (2013), Brief Wob-beslissing, 20 december 2013 
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Deze paragraaf zal op hoofdlijnen een beschrijving gegeven worden van de volgende aspecten van 
werk.nl: 

− Start van werk.nl; 
− Overzicht van ingezette leveranciers voor ontwikkeling van werk.nl; 
− Kosten en uitgaven werk.nl; 
− Opzet van contractmanagement voor werk.nl. 

 
In het Bijlagenboek is een uitgebreider feitenrelaas opgenomen waarin de aanbesteding en het 
contractmanagement met de grote leveranciers van werk.nl, Logica/CGI en IBM, nader is toegelicht. 

V.3.1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

a/ Start van werk.nl222 

− 2000 – 2002: Vanaf 2001 wordt werk.nl ontwikkeld door het Centrum voor Werk en 
Inkomen, het CWI (in oprichting) om werkzoekenden de mogelijkheden te bieden om zaken 
meer in eigen hand te nemen bij het vinden van werk. Werk.nl wordt ontwikkeld als 
aanvulling op de reguliere dienstverlening die tot dan toe face-to-face verliep op CWI-
vestigingen. 

− 2002: In augustus 2002 gaat de website werk.nl online en in november 2002 wordt de 
introductie van de website omgeven door een publiciteitscampagne. 

− Vanaf 2002 wordt werk.nl doorontwikkeld van een platte website met één database en één 
applicatie wordt het meer een instrument voor interactieve, servicegerichte dienstverlening 
met nieuwe diensten en mogelijkheden (zoals werkmap) voor werkzoekenden. Activiteiten 
voor de doorontwikkeling van werk.nl betreffen onder meer uitbreiding van software-
componenten, aansluiting met andere applicaties en aanpassing van onderliggende 
architectuur.  

 

b/ Raamcontracten met Logica/CGI en IBM 

− Tot 2006: In de periode 2000 – 2006 was Capgemini Outsourcing223 als leverancier 
verantwoordelijk voor de applicatienieuwbouw en onderhoud en het technisch beheer 
(rekencentrum) van het CWI. De raamcontracten van Capgemini Outsourcing met CWI 
liepen eind 2005 af.224 

                                                      
222  Bron: Policy Research Corporation (2013), Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid Eindrapport en 

Bijlagenboek Casusonderzoek, 4 november 2013 
223  In de periode 2000 – 2002 verzorgde Werklinq via een raamcontract alle ICT voor eerst de Arbeidsvoorziening 

Nederland en daarna het CWI. Werklinq is in 2002 opgegaan in Capgemini Outsourcing. 
224  Bron: UWV en CWI (2005), Marktconsultatiedocument: Applicatie Nieuwbouw en -Onderhoud, 4 april 2005, versie 1.2 
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− 2004 – 2005: In 2004 vindt een gezamenlijke Europese aanbesteding plaats voor de 
verwerkingsinfrastructuur (rekencentrum) van het CWI en UWV (pre-fusie)225. Het 
rekencentrum zorgt voor de capaciteit om applicaties zoals werk.nl te kunnen hosten: 

o Er is sprake van een niet-openbare Europese aanbesteding waarbij eerst een 
preselectie van leveranciers plaatsvindt door middel van een Request-for-information 
(RFI). Er is sprake van een contract van zeven jaar met een optionele verlenging voor 
zes jaar (eerste verlenging van maximaal drie jaar en daarna maximaal driemaal een 
verlenging van één jaar).226 

o Na de selectie van leveranciers wordt de aanvraag tot offerte gedaan aan zes 
leveranciers waaronder IBM (met Capgemini als onderaannemer).227 

o In oktober 2004 zijn de offertes van de leveranciers ontvangen en in november 2004 
wordt als inkoopadvies aan de Raad van Bestuur van UWV en CWI aangegeven om 
het raamcontract aan IBM te gunnen.228 

o Vanaf november vinden onderhandelingen plaats over invulling van het contract met 
IBM na het besluit van de Raad van Bestuur om IBM als voorkeursleverancier te 
selecteren.229 In december 2004 is een voorlopige overeenkomst met IBM getekend.230 

o In maart 2005 wordt het contract voorgelegd voor de Raad van Bestuur voor 
ondertekening.231 

o Een getekende versie van het contract voor de verwerkingsinfrastructuur is gedateerd 
op 21 december 2005.232 Het contract loopt tot 31 december 2011 en kan daarna in 
totaal voor zes jaar worden verlengd. 

− 2005 – 2007: In 2005 vindt een Europese aanbesteding plaats voor applicatienieuwbouw en 
onderhoud van het CWI en het UWV (pre-fusie). Werk.nl vormt één van de applicaties die 
onder het pakket applicatienieuwbouw en -beheer valt. De volgende zaken kenmerken de 
aanbesteding en contractvorming:  

o Er is sprake van een niet-openbare Europese aanbesteding waarbij eerst een 
preselectie van leveranciers plaatsvindt door middel van een RFI. Er is sprake van 

                                                      
225  Om verwarring te voorkomen en gegeven het belang om het UWV dat voor de fusie van CWI en UWV in 2009 bestond, 

apart te kunnen onderscheiden zal wanneer specifiek naar dit UWV verwezen wordt in dit rapport de benaming ‘UWV 
(pre-fusie)’ gehanteerd worden. 

226  Bron: UWV (2004), Presentatie RFI Verwerkingsinfrastructuur (VI), 8 juli 2004 
227  Bronnen: (1) UWV (2004), Presentatie RFI Verwerkingsinfrastructuur (VI), 8 juli 2004. (2) UWV (2004), Memo 

Preselectie aanbesteding verwerkingsinfrastructuur, 8 juli 2004 
228  Bronnen: (1) UWV (2004), Voorlegger voor Raad van Bestuur – Commercieel vertrouwelijk: Aanvraag tot offerte 

Europese Aanbesteding Verwerkingsinfrastructuur, 18 november 2004. (2) UWV (2004), Memo: Inkoopadvies 
Verwerkingsinfrastructuur, 10 november 2004 

229  Bron: UWV (2005), Minute-formulier Raad van Bestuur: Contract Verwerkingsinfrastructuur, 7 maart 2005 
230  Bron: UWV (2004), Minute-formulier Raad van Bestuur: Europese aanbesteding Verwerkingsinfrastructuur, 24 

december 2012. 
231  Bron: UWV (2005), Minute-formulier Raad van Bestuur: Contract Verwerkingsinfrastructuur, 7 maart 2005 
232  Bron: CWI en IBM (2005), Hoofdovereenkomst Verwerkingsinfrastructuur CWI alsmede de levering van aanvullende en 

ondersteunende diensten en Bijlagen, 21 december 2005. 
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twee aparte raamcontracten (kavels) met UWV (pre-fusie) en met CWI (waar werk.nl 
onder valt).233  

o Het raamcontract met CWI bestaat uit één overeenkomst voor applicatienieuwbouw234 
welk een duur van twee jaar heeft met optionele verlenging van maximaal tweemaal 
één jaar en één overeenkomst voor applicatie onderhoud en beheer235 voor onbepaalde 
duur (in praktijk tot het einde van de economische levensduur van een applicatie 
welke ingeschat is op 10 tot 15 jaar).  

o Voor opdrachtovereenkomsten die uit de raamovereenkomsten voortvloeien geldt dat 
deze langer kunnen duren dan de duur van de raamovereenkomst voor 
applicatienieuwbouw. 

o In eerste instantie is uitgegaan van contractering met drie leveranciers per kavel, maar 
uiteindelijk is besloten om met één leverancier in zee te gaan. De voornaamste 
overweging is dat de relatievorm waarin partnership, samenwerking en vertrouwen 
worden benadrukt (met één leverancier) zwaarder zou wegen dan een relatievorm 
waarin concurrentie, prijs en flexibiliteit (met drie leveranciers) leidend zijn.236 

o Uiteindelijk is Logica237 geselecteerd als de leverancier voor zowel het raamcontract 
met CWI238 alsook UWV (pre-fusie). 

o Een getekende versie van het Logica contract met CWI is gedateerd op 18 december 
2006 (met looptijd tot 15 augustus 2008) en een versie van het Logica contract met 
UWV (pre-fusie) is gedateerd op 18 januari 2007.239 

 

c/ Uitvoering contracten IBM en Logica en doorontwikkeling werk.nl 

− 2005 – november 2006: In 2005 vindt de transitie van de verwerkingsinfrastructuur van de 
oude leverancier (Capgemini Outsourcing) plaats naar de nieuwe leverancier (IBM).240 

− 2006 – 2009: In de jaren vanaf 2006 tot en met 2009 en is de stabiliteit en performance van 
werk.nl een regelmatig terugkerend probleem (bijvoorbeeld niet bereikbaar of beschikbaar 
zijn van de website en niet goed werkende website door storingen). Daarbij blijkt ook dat 

                                                      
233  Bronnen: (1) UWV en CWI (2005), Marktconsultatiedocument: Applicatie Nieuwbouw en -Onderhoud, 4 april 2005, 

versie 1.2. (2) UWV en CWI (2005), Pre-selectiedocument Europese aanbesteding Applicatienieuwbouw en -onderhoud 
voor UWV en CWI, 2005, versie 1.01. (3) UWV en CWI (onbekend), Aanbestedingsdocument Applicatienieuwbouw en –
Onderhoud Kavel A – CWI en Bijlagen, datum onbekend (inschatting eind 2005/eind 2006) 

234  Nieuwbouw betreft ontwikkeling en bouw van nieuwe applicaties volgens de richtlijnen voor systeemontwikkeling van 
UWV (pre-fusie) en CWI.  

235  Onderhoud en beheer betreft het doorvoeren van wijzigingen in de ontwikkelde applicaties als gevolg van gewijzigde 
functionele specificaties, het oplossen van incidenten in de ontwikkelde applicatie door middel van support en het 
ontwikkelen, testen en doorvoeren van wijzigingen op ontwikkelde applicaties. 

236  Bron: CWI (2005), Notitie Advies 1 of 3 leveranciers EA applicatiebeheer en Nieuwbouw, 15 september 2005 
237  In 2012 is Logica overgenomen door CGI en zijn de werkzaamheden per 1 januari 2013 voortgezet onder de naam CGI. 

In dit rapport wordt voor de casus Werk.nl over Logica/CGI, Logica of CGI gesproken. 
238  Door ontbrekende informatie is geen beeld over hoe belangrijke momenten rond de selectie en onderhandelingen van 

CWI met Logica hebben plaatsgevonden. 
239  Bronnen: (1) CWI en Logica (2006), Overeenkomsten tussen CWI en LogicaCMG Nederland BV inzake 

applicatiebeheer en nieuwbouw, 18 december 2006. (2) UWV en Logica (2007), Overeenkomsten tussen UWV en 
LogicaCMG Nederland BV inzake applicatiebeheer en nieuwbouw, versie november 2006, getekend 18 januari 2007 

240  Bron: CWI (2007), Notitie/memo Continuïteit CWI bedrijfsapplicaties nog niet geborgd, 15 januari 2007 
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doorontwikkeling van werk.nl wordt belemmerd doordat elke wijziging telkens een upgrade, 
update of zelfs vervanging van de hele applicatie vereist. 
Genoemde oorzaken voor geconstateerde problemen met de performance van werk.nl liggen 
bij IBM, CWI zelf (bijvoorbeeld door wijzigingen op aangeven van CWI-managers zelf) 
en/of activiteiten van andere leveranciers van CWI. IBM stelt dat het vinden van oorzaken 
voor de verschillende geconstateerde problemen in sommige gevallen niet eenduidig is vast te 
stellen ondanks uitgebreide analyses die IBM na afloop doet.241 

− 2009: In 2009 wordt het CWI gefuseerd met het UWV (pre-fusie) en ondergebracht bij UWV 
WERKbedrijf. Dit leidt tot acties om alle digitale dienstverlening van het UWV op één ICT-
platform onder te brengen en de verschillende beheerprocessen, het contractmanagement en 
afspraken met leveranciers te integreren. Ook wordt onderzocht of alle digitale 
dienstverlening van UWV op één ICT-platform kan worden ondergebracht. 

− 2009 – 2010: In 2009 start het project ‘herinrichting werk.nl’ van UWV en Logica gericht om 
een vernieuwde versie van werk.nl in productie te brengen. Het doel was om vanaf januari 
2009 binnen 6 maanden een nieuw werk.nl in te richten (met nieuwe architectuur, moderne 
software en een gevirtualiseerde infrastructuur). Dit diende te leiden voor meer flexibiliteit, 
minder complexiteit, meer stabiliteit, betere performance, betere beheerbaarheid en een 
stevigere basis voor de doorontwikkeling van digitale dienstverlening. Uiteindelijk is het 
WERKbedrijf E-Diensten Omgeving (WEDO) in maart 2010 opgeleverd waarbinnen het 
nieuwe werk.nl haar plaats heeft. De doorlooptijd van het project liep met 9 maanden uit en 
de totale kosten van dit project van € 13,4 miljoen waren 235% hoger uitgevallen dan het 
originele budget van € 4 miljoen.242 

− 2010: In 2008 en 2009 is de raamovereenkomst van CWI met Logica voor applicatie-
nieuwbouw tweemaal verlengd. Na 15 augustus 2010 had UWV geen vaste contractpartij 
meer voor applicatienieuwbouw. Het beheer en onderhoud van applicaties kon wel onbeperkt 
worden verlengd (tot einde van de levensduur van systemen). Na 2010 zijn er geen nieuwe 
opdrachten tot applicatienieuwbouw verstrekt in verband met werk.nl aan Logica/CGI door 
UWV.243 

− 2010: In april 2010 is het contract van UWV met IBM gewijzigd en verlengd tot 1 januari 
2018. UWV heeft hierbij naast het borgen van de continuïteit ook een kostenbesparing 
kunnen doorvoeren door hiervoor af te zien van de mogelijkheden voor tussentijdse 
beëindiging van het contract.244 

− Na 2010: Na 2010 blijft werk.nl kampen met stabiliteits- en performanceproblemen. Sinds 
2013 geldt dat incidenten met werk.nl onmiddellijk aan de Raad van Bestuur van UWV 

                                                      
241  Bronnen: (1) IBM (2007), Service Level Rapport: Februari 2007. (2) IBM (2007), Service Level Rapport: Maart 2007. 

(3) IBM (2009), Service Level Rapport: Juni 2009 
242  Bronnen: (1) UWV (2010), Memo Evaluatie van het WERK.NL programma, 6 april 2010. (2) UWV (2010), 

Afsprakenlijst Raad van Bestuur UWV, 27 april 2010. (3) UWV (2010), Besprekingsverslag Afronden Herinrichting 
WERK.NL, Programmabureau Werk.nl, 27 mei 2010 

243  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 (2014) 
van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014  
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worden gemeld.245 Diverse oplossingen zijn voorgesteld en toegepast zoals technische 
aanpassingen aan de systemen en verbeteringen in het voortbrengingsproces (zoals het 
werken op basis van agile principes246) door Logica/CGI247 en het beleggen van de 
systeemintegrator rol voor werk.nl bij IBM248. 

 

d/ Taakstelling UWV: Redesign programma 

− 2010 – 2015: In het Regeerakkoord Rutte I wordt een omvangrijke taakstelling voor het 
UWV opgenomen welk een halvering van het budget voor het UWV Werkbedrijf betekent: 
het budget van het UWV Werkbedrijf is beoogd van € 485 miljoen in 2011 naar € 280 
miljoen in 2015 te gaan.249 Om deze besparing te kunnen realiseren wordt ingezet op een 
ingrijpende herziening van de dienstverlening van het UWV. Het Redesign programma wordt 
opgezet om de taakstelling te realiseren. In het Redesign programma van het UWV is bepaald 
dat de digitale dienstverlening leidend zal worden en dat het UWV haar digitale 
dienstverlening de komende jaren via werk.nl in een hoog tempo verder zal ontwikkelen. Het 
UWV dient met een budgetvermindering voor het UWV Werkbedrijf van circa 50% vanaf 
2015 adequate dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te blijven bieden door 
middel van digitale dienstverlening via werk.nl.  

− Ambitie 2015: Voor werk.nl is beoogd dat dit doorontwikkeld wordt van een aanvullend 
dienstverleningsinstrument naar het primaire en verplicht te gebruiken basisdienst-
verleningsinstrument dat uiterlijk in 2015 door werkzoekenden gebruikt moet worden. De 
aanpassing en uitbreiding van werk.nl vormt één van de projecten (project e-dienstverlening) 
binnen het bredere Redesign programma van het UWV.250  

V.3.2. OVERZICHT VAN INGEZETTE ICT-LEVERANCIERS VOOR ONTWIKKELING VAN WERK.NL 

Voor de ontwikkeling van werk.nl is gebruik gemaakt van bestaande mantelovereenkomsten die CWI 
en UWV (pre-fusie) heeft afgesloten voor ICT-diensten, die een bredere reikwijdte hebben dan alleen 
werk.nl. Er zijn geen aparte aanbestedingen specifiek voor werk.nl gehouden. De Europese 
aanbestedingen relevant voor werk.nl zijn de aanbesteding van applicatienieuwbouw en -beheer die in 
2006 aan Logica gegund en de aanbesteding van de verwerking infrastructuur (rekencentrum) die in 
2005 aan IBM is gegund. Binnen deze raamcontracten is het doelplatform e-dienstverlening (zoals 

                                                                                                                                                                     
244  Zie voetnoot 243  
245  Zie voetnoot 243 
246  De agile methodiek is een overkoepelende term voor verschillende software-ontwikkelmethoden waarbij in kortdurende 

iteraties software incrementeel ontwikkeld, getoetst, aangepast en bijgestuurd wordt tot uiteindelijk het complete systeem 
gereed is. 

247  Bron: CGI (2013), Offerte Co-sourcing tbv het WISE/Redesign deel van WeDo voor de december 2013 release (periode 
1-7-2013 t/m 30-09-2013), 17 juni 2013 

248  Bron: UWV (2013), Afsprakenlijst Raad van Bestuur UWV, 1 oktober 2013 
249  Bron: Kamerstuk II 2010/11, 32 500-XV, nr. 75. Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 
250  Andere projecten zijn gericht om de ICT-infrastructuur van het UWV verder geschikt te maken voor het verwachte 

grotere en intensievere beroep op de werk.nl-applicatie. 
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werk.nl) softwarematig door Logica/CGI gerealiseerd (en onderhouden) op een infrastructureel 
platform dat IBM voor UWV heeft neergezet en onderhoudt. Primair wordt bouw en onderhoud van 
werk.nl door Logica/CGI uitgevoerd.251  
 
Oracle is de huidige leverancier voor de software van het doelplatform e-dienstverlening (waar 
werk.nl onderdeel van is). Met Oracle zijn licentieafspraken gemaakt voor het gebruik van Oracle 
software. Daarnaast zijn er opdrachten verleend aan andere leveranciers voor ontwikkeling, hosting, 
gebruik van licenties, ontwikkeling van e-learning oplossingen, webvideo’s en/of webpresentaties 
voor werk.nl.  
 
Het UWV doet zelf het functioneel beheer (incident-, probleem- en wijzigingsbeheer), testcentrum, 
contentbeheer, webanalytics, redactie, klantvragen en -ondersteuning en klachtafhandeling inzake 
werk.nl.  
 
Het ministerie van SZW heeft in nadere informatie geleverd over de aanbesteding, contract- en/of 
leveranciersmanagement van 19 leveranciers betrokken bij de hosting, ontwikkeling en/of 
softwareleveringen voor werk.nl.252 De betrokkenheid van de diverse leveranciers bij werk.nl is 
toegelicht in Tabel 4. 

Tabel 4 : Overzicht leveranciers voor werk.nl 
 

Leverancier Toelichting relatie met werk.nl 

Betrokken leveranciers 2000 - 2006 
Werklinq − Werklinq was verantwoordelijk voor alle ICT van Arbeidsvoorziening 

(waaronder het Arbeidsbureau Nederland de voorloper van CWI). Met 
het ontstaan van CWI vielen de netwerken en bijbehorende 
netwerkdiensten, functioneel beheer, applicatiebeheer en -onderhoud, 
technisch beheer en onderhoud en onderhoud voor CWI vanaf 2002 in 
eerste instantie toe aan Werklinq 

− Werklinq ging in 2002 op in Capgemini Outsourcing dat tot 2006 de 
ICT-diensten verzorgde voor CWI 

Capgemini Outsourcing* 

Stichting Landelijk 
Dienstverlenend Centrum 
(LDC) voor Studie- en 
Beroepskeuzevoorlichting* 

− LDC was in de periode 2001 tot en met 2004 verantwoordelijk voor het 
leveren van beroepen- en opleidingeninformatie voor werk.nl 

Webflex − Webflex heeft in de periode 2004 en 2005 werkzaamheden uitgevoerd 
om elektronische inschrijving voor werk en het elektronisch aanvragen 
van een uitkering de koppeling aan DigiD te onderzoeken en helpen te 
realiseren 

                                                      
251  Bron: UWV (2013), Brief Wob-beslissing, 20 december 2013 
252  In december 2013 had het ministerie van SZW informatie over 19 leveranciers toegestuurd. In februari 2014 stelt het 

ministerie van SZW dat één van de leveranciers bij nader inzien geen activiteiten heeft uitgevoerd met betrekking tot 
werk.nl. In maart 2014 stelt het ministerie één andere leverancier uit de periode 2004 – 2008 te hebben gevonden die ook 
heeft meegewerkt aan werk.nl. 
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Raamcontracten Logica/CGI en IBM 

Logica/CGI − Logica/CGI verzorgt vanaf 2006 de applicatiebeheer en nieuwbouw 
voor zowel UWV (pre-fusie) als CWI  

IBM − IBM is vanaf 2005 verantwoordelijk voor het technisch beheer en de 
verwerkingsinfrastructuur voor CWI en UWV (pre-fusie) en  

Overige leveranciersbetrokken bij werk.nl (ontwikkeling, hosting, gebruik van licenties, ontwikkeling van e-
learning oplossingen, webvideo’s en/of webpresentaties) 
Bright Alley − Bright Alley heeft in 2009 en 2010 een e-learning module gehost 

Informaat − Informaat zorgde in de periode 2003 – 2009 leverde medewerkers ten 
behoeve van diverse activiteiten voor werk.nl 

− Vanaf 2010 is Informaat betrokken bij projecten als het Redesign 
programma voor ondersteuning van de E-dienstverlening 

  

Oracle − Oracle is vanaf 2001 verantwoordelijk voor de levering van Oracle e-
dienstverleningproducten. Met Oracle zijn licentie- en 
serviceovereenkomsten gesloten voor gebruik van Oracle software 
(Unlimited License Agreement (ULA)) 

PINS − PINS zorgt vanaf 2010 voor de levering van hosting van componenten 
van e-dienstverlening 

Progress Factor − The Progress Factor is in 2011 ingeschakeld voor productie van 
videoclips (met introductie e- dienstverlening) 

Radar Vertige − Radar Vertige is vanaf 2012 verantwoordelijk voor het maken van e-
learning modules voor werkzoekenden, onderhoudswerkzaamheden en 
contentbeheer 

Rootnet − Rootnet is als onderaannemer van Demare (dat failliet is gegaan) vanaf 
eind 2011 verantwoordelijk voor het maken en hosten van een game die 
jongeren ondersteunt bij het solliciteren 

Say Yeah − Say Yeah is vanaf 2012 verantwoordelijk voor het maken van 
interactieve videoapplicaties  

Schuberg Philis − Schuberg Philis is in 2013 gevraagd om een proof of concept te leveren 
voor een alternatieve platformsamenstelling van de elektronische 
dienstverlening via werk.nl 

Stichting MIA helpt − Stichting MIA helpt voert een pilot uit naar de ontwikkeling van een 
virtuele assistent, die (minder digivaardige) werkzoekenden kan helpen 
te navigeren op werk.nl 

Textkernel − Textkernel zorgt vanaf 2011 voor het aanleveren van (gespiderde) 
vacature-informatie voor werk.nl 

WCC Consulting − WCC is vanaf 1997 verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en 
software licentie en onderhoud van het pakket ELISE (technologie voor 
zoek & matchfunctie) en consultancydiensten voor werk.nl  

Xwebinar − Xwebinar zorgt vanaf 2011 voor de levering van software en 
consultancy voor wat betreft interactieve online vorm van training in 
sollicitatievaardigheden  

* Het ministerie van SZW stelt dat voor een drietal leveranciers geldt dat in verband met de ontvlechting van de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie voor CWI in 2002 sprake was van een afnameverplichting (bruidsschat). Het betreft LDC, Werklinq en 
Capgemini Outsourcing (waarin Werklinq is opgegaan). Voor de betreffende contracten was daardoor geen sprake van een vrije 
gunning. 

Bron : Policy Research Corporation op basis van aangeleverde informatie ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
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UWV heeft bij beantwoording van het Wob-verzoek van de NOS253 aangegeven dat andere 
leveranciers detacherings- en adviesdiensten hebben verleend voor (onder meer) de applicatie werk.nl. 
Deze leveranciers – onderverdeeld naar opdrachtgrootte – zijn: 

− Leveranciers met opdrachtgrootte van € 250 000 - € 1 miljoen: 
o Bariton XL: detachering business consultancy; 
o Cimsolutions BV: detachering; 
o Jungle Minds: expert reviews; 
o Ockham: datakwaliteit onderzoek ; 
o Capgemini Nederland: detachering; 

− Leveranciers opdrachtgrootte van € 100 000 - € 250 000: 
o Blink Lane Consulting: Opzet, begeleiding, training en coaching scrum 

methodologie; 
o McKinsey: onderzoek organisatie- en beheerstructuur; 
o SIG: Assessment code kwaliteit e-dienstverlening. 

V.3.3. KOSTEN EN UITGAVEN CASUS WERK.NL 

Uit de eerste studie voor het parlementair onderzoek zijn de projectkosten voor werk.nl in de periode 
2000 – 2012 € 75,4 miljoen geweest. Deze kosten lager bijna 30% hoger dan de raming van € 59,3 
miljoen over dezelfde periode (zie Tabel 5). Voor de eerste studie waren de exploitatiekosten (beheer 
en onderhoud) van werk.nl evenals uitsplitsing van de ontwikkelingskosten niet beschikbaar. 

Tabel 5 : Projectkosten werk.nl uit de eerste studie voor het parlementair onderzoek 
 

 × € miljoen  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal 
Realisatie 4,7 4,6 8,3 1,2 1,3 2,0 3,3 4,1 4,9 10,1 6,8 8,0 16,0  75,4 
Raming 4,8 5,0 10,8 1,3 1,0 2,7 0 1,4 0 4,0 3,6 8,0 16,7 59,3 

Exclusief beheer en onderhoudskosten. Verschillen in totalen worden verklaard door afrondingen.  
 

Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met bewerking door Policy Research Corporation 

In het kader van het verdiepend onderzoek is gevraagd naar de kosten en betaalde facturen (uitgaven) 
aan externe leveranciers voor werk.nl. Op basis van beantwoording door het ministerie van SZW zijn 
de kosten en uitgaven vanaf 2009 uitgebreid en nader gespecificeerd (zie Tabel 6):254 

− De exploitatiekosten en projectkosten voor werk.nl tussen 2009 – oktober 2013 zijn bekend 
en nader gespecificeerd; de jaarlijkse exploitatiekosten in de periode 2000 – 2008 (CWI-
periode) waren niet bekend aangezien deze niet separaat werden geadministreerd. 

                                                      
253  Bron: UWV (2013), Brief Wob-beslissing, 20 december 2013 
254  Het ministerie van SZW heeft op 17 maart 2014 laattijdig additionele informatie geleverd over de projectkosten van 

werk.nl in de periode 2004 – 2008. Uit de informatie zou blijken dat er ook discrepanties zijn met de eerder aangeleverde 
projectkosten in het kader van de eerste studie voor het parlementair onderzoek. Na afstemming met de tijdelijke 
commissie ICT is besloten deze laat aangeleverde informatie niet te verwerken. 
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o De projectkosten zijn te verdelen in ontwikkelingskosten, kosten voor externe inhuur 
en externe reviews en interne doorbelaste personeelskosten. 

o Het ministerie van SZW geeft aan dat discrepanties in de projectkosten met eerder 
aangeleverde projectkosten van 2009 – 2012: er zijn afrondingsverschillen voor 2009, 
2010 en 2011. Voor 2012 vallen de projectenkosten ruim € 200 000 hoger uit doordat 
onderzoekskosten ten onrechte werden geboekt als exploitatiekosten en niet als 
projectkosten. 

− Qua prognoses stelt het ministerie van SZW dat de kosten voor ontwikkeling van werk.nl zijn 
in 2013 begroot op € 21,3 miljoen, voor 2014 op € 19,2 miljoen en voor 2015 op € 13,5 
miljoen. De exploitatiekosten zijn geraamd op € 7,5 miljoen (2013), € 8,0 miljoen (2014) en 
€ 9,0 miljoen (2015). 

− De betaalde facturen met de kosten voor werk.nl in de periode 2009 – oktober 2013 bedragen 
(exclusief facturen voor inhuur van derden en reviews) ruim € 63,1 miljoen. 

o In eerste instantie bleken er fouten te zitten in de aangeleverde informatie van 
facturen. De informatie bleek niet volledig te zijn doordat een aantal documenten met 
opdrachten en offertes ontbreken en doordat in het overzicht van betalingen blijken 
per abuis bedragen aan werk.nl toegerekend te zijn die niet aan werk.nl hadden 
moeten worden toegerekend. 

o Er was sprake van een discrepantie van circa € 1,4 miljoen (op basis van het overzicht 
uit december 2013 zou € 64,5 miljoen aan facturen betaald zijn in de periode 2009 – 
oktober 2013). 

Tabel 6 : Nadere detaillering gerealiseerde kosten en uitgaven voor werk.nl vanaf 2009 
 

Bron  × miljoen € 2009 2010 2011 2012 t/m okt 
2013 

Totaal 

Eerste studie Projectkosten 10,1 6.8 8,0 16,0 n.b. 40,9  
(2009 – 2012) 

Bron: Eerste studie van Policy Research Corporation (2013) 
Overzicht 
SZW en 
UWV in 
kader van 
verdiepings-
onderzoek 

Projectkosten 10,1 6,8 8,0 16,2 12,2 53,3 
(2009 –okt 2013) 

Externe inhuur en 
reviews 

1,0 1,9 2,1 3,3 1,8 10,1 

Interne doorbelasting 
personeel 

0,05 0,2 0,7 1,9 2,5 5,2 

Ontwikkelkosten 9,1 4,8 5,1 11,0 7,9 38,0 
Exploitatiekosten 4,0 3,9 5,4 6,4 5,9 25,6 
Totale project- en 
exploitatiekosten 

14,2 10,8 13,3 22,6 18,0 78,9 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (beantwoording informatieverzoeken december 2013 en februari 2014) 
Betaalde 
facturen 

Totaal betaalde 
facturen door UWV 

10,6 8,2 9,3 17,4 17,7 63,1 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (beantwoording informatieverzoeken december 2013 en februari 2014) 
Verschillen worden verklaard door afronding 
 

Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met bewerking door Policy Research Corporation 
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Het grootste deel van de kosten voor werk.nl zijn de projectkosten. Hierbinnen vormen de 
ontwikkelkosten de grootste kostenpost (ca. 70% gemeten over de periode 2009 – oktober 2013), 
gevolgd door kosten voor externe inhuur (ca. 20%) en toegerekende kosten van eigen personeel (ca. 
10%). Voor de exploitatiekosten dient tevens rekening gehouden te worden met de inzet van externe 
leveranciers (onder meer Logica/CGI en IBM).  
 
In Figuur 1 zijn de uitgaven (facturen) over de periode 2009 – oktober 2013 van UWV voor de 
leveranciers, zoals aangeleverd door het ministerie van SZW getoond. Logica/CGI en IBM zijn de 
grootste leveranciers van werk.nl. Om een beeld te geven van de omvang van de inzet van 
leveranciers voor werk.nl: de uitgaven aan leveranciers vormen gemiddeld circa 80% van de project- 
en exploitatiekosten van werk.nl in de periode 2009 – oktober 2013.255 

Figuur 1 : Betaalde facturen 2009 – oktober 2013 voor de ICT-leveranciers256 
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Totaal betaalde facturen  2009 - 
oktober 2013: € 63 miljoen

 
Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met bewerking door Policy Research Corporation  

Bij beschouwing van de kosten en uitgaven dient in ogenschouw genomen te worden dat het 
ministerie van SZW stelt dat de kosten en uitgaven voor werk.nl worden opgesteld door combinatie 
van meerdere bronnen. De financiële informatie wordt niet apart bijgehouden voor een applicatie als 
werk.nl. Dit sluit aan op het feit dat werk.nl niet bestaat uit één aanbesteding en één project, maar is 
doorontwikkeld via losstaande projecten en activiteiten. Kosten van werkzaamheden van leveranciers 
dienen in sommige gevallen dan aan werk.nl toegerekend te worden, omdat de werkzaamheden meer 
                                                      
255  Hierbij geldt dat de kosten in een specifiek jaar niet per se overeen hoeven te komen met de uitgaven in een specifiek 

jaar (bijvoorbeeld kosten van eind 2012 worden pas begin 2013 betaald). UWV hanteert het baten-lastenmodel waarbij 
de opbrengsten en uitgaven voor dienst verantwoord worden in het jaar waarin die dienst geleverd of ontvangen is. 

256  Exclusief betaalde facturen voor inhuur van derden en reviews.  
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dan enkel werk.nl betreffen.257 Verder kunnen de (meer)kosten voor werk.nl op verschillende 
kostenplaatsen en/of projectnummers worden toegerekend, waarbij ook nieuwe opdrachten voor 
meerwerk ingevoerd kunnen worden.258 

V.3.4. BESCHRIJVING OPZET VAN CONTRACTMANAGEMENT VOOR WERK.NL 

UWV beschikt over verschillende mogelijkheden en instrumenten voor het contractmanagement op 
basis van de gemaakte afspraken zoals opgenomen in de raamovereenkomsten en bijbehorende 
bijlagen met Logica/CGI en IBM: 

a. Raamovereenkomsten; 
b. Opdrachtovereenkomsten; 
c. Overlegstructuren tussen UWV en leveranciers; 
d. Service level rapportages259; 
e. Audits en benchmarks; 
f. Financiële afspraken en bonus/malus regelingen. 

 

a/ Raamovereenkomsten met Logica/CGI en IBM 

De raamovereenkomsten bieden een basis voor het contractmanagement van CWI en UWV (pre-
fusie)) richting de leveranciers. Deze contractuele documenten beschrijven de verschillende 
verantwoordelijkheden van de partijen ten opzichte van elkaar en welke verschillende mechanismen 
UWV en leveranciers tot haar beschikking hebben voor toezicht en sturing tijdens de uitvoering van 
het contract (bijvoorbeeld overlegstructuren, service level rapportages en audits en benchmarks). 
 
In de overeenkomsten staan de mogelijkheden van het tussentijds beëindigen van het contract (exit 
clausules) voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Zo kan de overeenkomst worden ontbonden indien 
sprake is van ingrijpende wijzigingen voor het UWV (door een aanwijzing van de minister van SZW 
of gewijzigde wetgeving), dan wel dat de werkzaamheden van het UWV sterk afnemen. Daarnaast 
kan ontbinding van het contract plaatsvinden door verzuim en in gebreke stelling van de leverancier in 
geval van een toerekenbare tekortkoming of als gevolg van het niet halen van gestelde termijnen voor 
oplevering. Indien sprake is van dat een tekortkoming van een partij niet toerekenbaar is aan dezelfde 
partij is er sprake van overmacht. Daarnaast kan faillissement, surseance van betaling of ontbinding 
van de leverancier ook leiden tot ontbinding van het contract. In de raamcontracten is opgenomen dat 

                                                      
257  Zo is voor opdrachten waar het gaat om rekencentrumcapaciteit van IBM het aandeel voor werk.nl toegerekend op basis 

van het feitelijke capaciteitsbeslag.  
258  Zo blijkt uit informatie van het ministerie van SZW dat de kosten voor werk.nl in de periode 2009 – oktober 2013 

jaarlijks aan verschillende projectnummers worden toegerekend. Daarnaast is er een voorbeeld van een offerte gevonden 
waar voor meerwerk kosten een nieuwe opdracht aangemaakt wordt. Bron: UWV (2013), E-mail ‘FW: Proforma 
offerteaanvraag Oracle’, UWV, 4 september 2013. Leverancier Oracle, offertebedrag € 15 093,75, offerte voor 
additioneel bestede uren van Oracle die niet contractueel gedekt waren. 

259  Een service level rapportage is een document waarin over de prestaties van de dienstverlener ten aanzien van de Service 
Level Agreements wordt gerapporteerd. 
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de intellectuele rechten van de maatwerkapplicaties bij UWV liggen en leveranciers mee dienen te 
werken van transitie van applicaties naar nieuwe leveranciers bij beëindiging van het contract. 
 
UWV heeft op geen moment leveranciers formeel in gebreke gesteld inzake werk.nl.260  
 

b/ Wijze van opdrachtverstrekking 

In de raamovereenkomst van UWV met Logica/CGI is opgenomen dat voor uitvoering van 
werkzaamheden voor applicatienieuwbouw en -onderhoud opdrachtovereenkomsten afgesloten dienen 
te worden. Deze opdrachtovereenkomsten kunnen een langere looptijd hebben dan de raam-
overeenkomst, waarbij de leverancier tot het einde van de levensduur van een applicatie ingezet kan 
worden. Ten grondslag aan een opdrachtovereenkomst ligt een offerte van een leverancier.  
 
Bij opdrachten voor applicatie als werk.nl geldt de volgende werkwijze.261 Na aanvraag van de 
opdrachtgever (UWV) voor een opdracht dient een offerte door de leverancier opgesteld te worden. 
Een offerte specificeert de taken en acties van de in te zetten specialisten en het maximaal aantal te 
declareren uren (met bijbehorende tarieven conform de afspraken van de raamovereenkomst). Een 
offerte voor een opdracht wordt afgegeven na onderhandeling tussen de opdrachtgever langs UWV-
zijde en de leverancier. 
 
In praktijk geeft het ontwerp en/of de te verwachten werkzaamheden op basis waarvan een 
urenraming (en dus een kostenraming) wordt gemaakt niet een zodanige zekerheid dat een vaste prijs 
kan worden afgesproken. Voor de prijs geldt dat er sprake is van nacalculatie op basis van feitelijk 
gemaakte uren, met inachtneming van het maximale aantal te declareren uren. Door te werken met 
nacalculatieafspraken zouden leveranciers de flexibiliteit behouden om onverwachte noodzakelijke 
werkzaamheden snel op te pakken. UWV betaalt alleen voor werkzaamheden die zijn verricht en waar 
achteraf akkoord voor is gegeven. 
 
Indien na het accepteren van een offerte blijkt dat urgente nieuwe wensen opkomen die niet binnen de 
beschikbare uren kunnen worden geregistreerd kan een aanvullende offerte/opdracht worden 
gevraagd. Een andere optie is dat het UWV kiest voor herprioritering binnen het te realiseren pakket 
waarbij de scope van het project wordt aangepast en zodoende de afstemming van tijd, geld, kwaliteit.  
 
Wanneer een opdracht is uitgevoerd dient de leverancier een melding van levering te sturen. Daarop 
controleren de inhoudelijk betrokken medewerkers van UWV of de kwaliteit en prijs correct zijn. 

                                                      
260  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 (2014) 

van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014 
261  Bronnen: (1) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 

(2014) van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014. (2) UWV (2013), Brief Wob-beslissing, 
20 december 2013 
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Wanneer de melding van levering akkoord bevonden is ontvangt de leverancier een bevestiging van 
levering en kan deze een factuur naar UWV sturen.  
 
Het opdrachtgeverschap voor de uit te voeren werkzaamheden door leveranciers is binnen het UWV 
op verschillende niveaus belegd. In veel gevallen zijn managers, directeuren en/of leden of de 
voorzitter van de Raad van Bestuur bevoegd geweest. Het niveau van de opdrachtgever is in hoge 
mate afhankelijk was van het met de opdracht gemoeide bedrag met het bedrag en de formele 
mandatering bij het UWV.262  
 

c/ Overlegstructuren 

UWV zet voor het contractmanagement sterk in op het houden van de reguliere overleggen met 
leveranciers als Logica/CGI en IBM. In de raamcontracten van UWV met Logica/CGI en IBM zijn 
afspraken vastgelegd over de communicatie tussen opdrachtgever (UWV) en opdrachtnemers 
(leveranciers). Vanuit UWV is de afdeling inkoop en contractmanagement het aanspreekpunt voor de 
contractdocumenten, de Service Level Agreements (SLA’s)263 en de financiële afspraken en zijn 
service managers van UWV het aanspreekpunt voor uitvoering van projecten en overleggen op 
tactisch en operationeel niveau. De afspraken staan vastgelegd in het zogenoemde Dossier Afspraken 
en Procedures, dat onderdeel vormt van de raamovereenkomsten met de leveranciers.264 
 
Er worden overleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau tussen UWV en leveranciers 
gehouden: 

− Strategisch Overleg: Het strategisch overleg is het hoogste overlegorgaan tussen UWV en 
leverancier. Naast strategische ontwikkelingen bij opdrachtgever en opdrachtnemer, 
innovaties en trends staan ook de lange termijn samenwerking, klanttevredenheidsmetingen 
en evaluatie van het contract op de agenda. 

− Service Portfolio Overleg (met IBM): Het overlegorgaan op tactisch niveau waar nieuwe ICT 
behoeftes aan de orde komen om dit vervolgens te matchen aan capaciteit en mogelijke 
nieuwe service, innovaties en wijzigingen op de huidige dienstverlening. 

− Tactisch Leveranciers Overleg of Service Niveau Overleg: Het overleg op tactisch niveau 
waar maandelijks de service rapportages worden besproken. Eens per kwartaal worden de 
contractuele implicaties besproken waarbij contract management aanwezig is. 

− Service Management Overleg of Regulier Operationeel Overleg: Het overleg op operationeel 
platform waarin de dagelijkse service verlening wordt gemonitord en besproken. 

                                                      
262  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2013), Beantwoording informatieverzoek van de 

tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 19 december 2013 
263  SLA’s zijn afspraken tussen dienstverlener en opdrachtgever met meetbare condities over de te verlenen service 

(bijvoorbeeld afspraken over de kwaliteit, de snelheid en het niveau van dienstverlening). 
264  Bronnen: (1) CWI en IBM (2005), Hoofdovereenkomst Verwerkingsinfrastructuur CWI alsmede de levering van 

aanvullende en ondersteunende diensten en Bijlagen, 21 december 2005. (2) CWI en Logica (2006), Overeenkomsten 
tussen CWI en LogicaCMG Nederland BV inzake applicatiebeheer en nieuwbouw, 18 december 2006.  
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− Wijziging Advies Commissies (WAC’s) voor applicaties en infrastructuur: Overlegorgaan op 
operationeel niveau gericht om de samenhang tussen de diverse diensten en applicaties en 
relatie met de verwerkingsinfrastructuur in het oog te houden. Overstijgende wijzigingen 
worden in dit overleg besproken. 

 
De besprekingen over de uitvoering van de raamcontracten met IBM en Logica/CGI worden op 
tactisch en operationeel niveau gehouden zoals in het Tactisch Leveranciers Overleg. Er zijn 
daarnaast strategische overleggen geweest tussen CWI met leveranciers. Hoewel het Dossier 
Afspraken en Procedures stelt dat alle overleggen onder voorzitterschap van UWV (voorheen CWI) 
staan en verslaglegging ligt bij UWV, zijn er van de overleggen op directie- en/of strategisch niveau 
met leveranciers geen verslagen beschikbaar.265 Het ministerie van SZW stelt dat van directie- en/of 
strategische overleggen van UWV met leveranciers in de regel geen verslagen worden gemaakt.266 
 

d/ Service level rapportages 

De SLA’s vormen onderdeel van de contracten van UWV met leveranciers als Logica/CGI en IBM. 
In de SLA’s zijn afspraken gemaakt over de invulling van belangrijke beheerprocessen door de 
leveranciers. In de SLA’s worden beheerprocessen onderscheiden zoals service level management 
(eisen ten aanzien van de leverancier te leveren diensten), incident beheer (verhelpen van storingen en 
te voldoen aan vragen en wensen), beschikbaarheidsbeheer (zorg dragen voor de overeengekomen 
beschikbaarheid), testen (nagaan of voldaan wordt aan specificaties), etc. In de SLA’s zijn afspraken 
opgenomen in de vorm van tijdsnormen (bijvoorbeeld storingen dienen binnen X uur afgehandeld te 
worden), aantallen en scores (bijvoorbeeld maximaal X incidenten per jaar) en percentages (X% 
beschikbaarheid van de applicaties). Leveranciers rapporteren maandelijks aan UWV over de 
behaalde serviceniveaus.  
 
Logica/CGI en IBM hebben de verschillende storingen en stabiliteitsproblemen met werk.nl in hun 
service level rapportages gerapporteerd. In de rapporten van Logica/CGI over de periode 2007 – 2012 
scoort werk.nl steeds conform of beter dan de KPI’s uit de SLA. Werk.nl blijkt jaarlijks het hoogste 
aantal incidenten te kennen van de UWV-applicaties onder beheer bij Logica/CGI. IBM registreert 
vanaf 2005 (moment dat IBM verantwoordelijk is voor het rekencentrum) vrijwel maandelijks de 
momenten dat werk.nl beperkt of volledig niet beschikbaar is geweest. Werk vormt vaak een 
negatieve uitschieter in de performance in vergelijking met andere applicaties van UWV.267 
 

                                                      
265  Uitzondering vormen een verslag van een overleg van CWI met Logica/CGI van 17 april 2008 en een verslag van CWI 

met IBM van 19 februari 2007 
266  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek van de 

tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 22 januari 2014. 
267  Zie het Bijlagenboek voor de analyse van aangeleverde klant status rapportages van Logica/CGI voor UWV en 

aangeleverde service level rapporten van IBM voor UWV. 
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e/ Audits en benchmarks 

In de hoofdovereenkomsten met de leveranciers zijn ook artikelen opgenomen die UWV de 
mogelijkheid geven om audits en benchmarks te laten uitvoeren naar de beheerprocessen en 
marktconformiteit van tarieven van leveranciers. De audits kunnen door onafhankelijke derde partijen 
uitgevoerd al dan niet in opdracht van de leveranciers dan wel door de auditdienst van de leverancier. 
 
Accountancykantoren als KPMG, Deloitte en PwC hebben zogenoemde ‘third party audits’268 
uitgevoerd naar de beheerprocessen en -maatregelen die Logica/CGI en IBM hanteren voor hun 
werkzaamheden voor UWV. De audit rapportages concluderen dat de processen bij Logica/CGI en 
IBM in het algemeen in bestaan en opzet voldoen, maar worden er ook afwijkingen geconstateerd ten 
aanzien van het security management, testplannen, wijzigingsbeheer en het incidentbeheer. In de 
archieven van UWV ontbreken ‘third party audits’ voor Logica over de jaren 2006 – 2009 en voor 
IBM over 2008 en 2010. 269 
 
Gartner heeft een benchmark uitgevoerd naar de marktconformiteit van tarieven van IBM in 2008.270 
De benchmark identificeerde dat de kosten hoger lagen dan gemiddeld in de markt. In 2011 is een 
benchmark uitgevoerd naar de tarieven en werkwijze voor applicatiebeheer en onderhoud door 
Logica. Uit de benchmark bleek dat er sprake was van een inefficiënt proces voor het 
applicatieonderhoud. Dit heeft geleid tot acties van UWV om de tarieven van IBM en Logica in lijn te 
brengen met de marktgemiddelden. Uiteindelijk zijn besparingen gerealiseerd voor de tarieven van 
IBM (8%) en voor de tarieven van Logica voor applicatiebeheer (33%) en applicatieonderhoud 
(10%). De accountantsdienst van UWV heeft in de periode 2005 – 2013 geen audits uitgevoerd bij 
ICT-leveranciers.271  
 

f/ Financiële afspraken en bonus/malus regelingen 

UWV heeft in de raamcontracten met IBM en Logica/CGI ook een bonus/malus regeling opgenomen.  
De bonus/malus regeling stelt dat wanneer een leverancier specifieke service level prestaties (ten 
aanzien van incidentbeheer en betrouwbaarheid) en meerdere keren niet haalt – voor een eerste 
overtreding geldt clementie – er sprake is van een malus (boete). Indien een leverancier de gestelde 
afspraken voor beheer of nieuwbouw haalt, dan heeft deze recht op een bonus. Daarbij houdt UWV 
verder rekening met jaarlijkse kortingen van leveranciers door bijvoorbeeld leercurve en efficiëntie 
effecten. 
 

                                                      
268  Een ‘third party audit’ is een externe audit die wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisaties, zoals 

certificeringsinstanties of toezichthouders. 
269  Zie het Bijlagenboek voor de analyse van aangeleverd third party audits voor Logica/CGI en IBM. 
270  Bron: Gartner (2008), Price Benchmarking CWI and IBM Management Summary CWI, 9 mei 2008 
271  Bronnen: (1) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 

(2014) van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014. (2) Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) (2014), E-mail ‘RE: vragen n.a.v. de feitencheck op 23 april j.l’, 6 mei 2014 
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UWV heeft zelf beperkingen benoemd ten aanzien van de inzet van bonus/malus regelingen. 
Leveranciers dienen in principe op te leveren wat er gevraagd wordt zonder daar een bonus voor te 
krijgen, bij problemen in de dienstverlening zou het straffen niet per se leiden tot een betere 
dienstverlening. Bovendien zullen boetes lager liggen dan de schade die UWV ondervindt in gevallen 
van niet beschikbaarheid van applicaties.272 In 2007 heeft CWI het voorstel om de bonus/malus 
regeling met Logica om te vormen tot een klanttevredenheidsregeling.273 In deze regeling zou er 
sprake zijn van positieve incentives voor Logica zoals: 

− Een klanttevredenheidsrapport dat Logica mag gebruiken in communicatie naar derden; 
− Uitbreiding van de dienstverlening van Logica voor CWI met innovatie projecten (binnen de 

juridische kaders); 
− Logica tot exclusieve business partner te maken voor alle dienstverlening aan CWI. 

 
In praktijk geldt dat de bonus/malus regeling nooit voor IBM tot toepassing is gekomen. Voor Logica 
is sprake van één toepassing van de malus regeling als gevolg van de overschrijding van de kosten en 
uitloop van de herinrichting van werk.nl in 2010. 274 
 
Er zijn op initiatief van IBM twee klantonderzoeken geweest in 2012 en 2013 over de tevredenheid 
van UWV naar de dienstverlening van IBM. IBM scoorde een 4 in 2012 en 5,8 in 2013. De lage score 
heeft geen impact gehad voor het contract, maar wel tot verbeterprogramma’s op operationeel en 
tactisch niveau. Voor andere leveranciers zoals Logica/CGI is er geen klantonderzoek geweest.275 

V.4. BESCHOUWING VAN DE AANBESTEDING EN HET CONTRACTMANAGEMENT BINNEN 
DE CASUS WERK.NL 

V.4.1. VERANTWOORDING EN LEESWIJZER VOOR DE BESCHOUWING VAN DE CASUS 

In de beschouwing wordt een oordeel geveld over de aanbesteding, contract- en 
leveranciersmanagement van de casus Werk.nl. De oordeelsvorming identificeert tekortkomingen in 
de aanbesteding en contractmanagement alsmede oorzaken en gevolgen hiervan. In Paragraaf V.4.2 
worden de tekortkomingen beschreven.  
 

                                                      
272  Bron: UWV (2004), Aanvraag tot Offerte van UWV voor Europese Aanbesteding Verwerkingsinfrastructuur en 

Bijlagen, 10 september 2004, versie 1.0 
273  Bron: CWI (2007), Notitie CWI BA’s & LogicaCMG; Uitwerking Bonus / malus regeling in de praktijk, 20 september 

2007 
274  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 (2014) 

van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014 
275  Bronnen: (1) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 

(2014) van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014. (2) UWV (onbekend), 
Managementrapportage Leveranciersmanagement december 2013, UWV, datum onbekend 
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De geïdentificeerde tekortkomingen zijn – waar mogelijk – verder gecategoriseerd als 
ondoelmatigheden en/of onrechtmatigheden. Conform de richtlijn van de Algemene Rekenkamer 
wordt doelmatigheid hierbij gedefinieerd als de mate waarin de meest optimale resultaten worden 
opgeleverd met de beschikbare gelden.276 Er is sprake van ondoelmatigheid in het geval van een 
inefficiënte inzet van middelen (situatie waarin meer kwaliteit gerealiseerd had kunnen worden met de 
bestede middelen of de gewenste kwaliteit gerealiseerd had kunnen worden met minder middelen). 
Rechtmatigheid wordt gedefinieerd als de mate waarin de aanbesteding en contractuitvoering in lijn 
zijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (zoals de Europese aanbestedingswetgeving). In 
Paragraaf IV.4.4 wordt een totaal overzicht geboden van de ondoelmatigheden en mogelijke 
onrechtmatigheden die zijn geïdentificeerd bij de casus Werk.nl. 
 
De geïdentificeerde tekortkomingen beïnvloeden en versterken elkaar. De tekortkomingen dienen 
daarom niet los van elkaar bekeken te worden, maar in samenhang. Het is de combinatie van 
tekortkomingen die leiden tot problemen als overschrijdingen van budgetten, uitloop van planningen 
en kwaliteitsproblemen. Hierbij geldt dat geconstateerde tekortkomingen voor de casus Werk.nl uit de 
eerste studie voor het parlementair onderzoek (niet systematisch uitvoeren van ontwerp- en 
ontwikkelproces en niet op orde hebben van projectbeheersing) blijven staan en in bepaalde gevallen 
door het verdiepend onderzoek nader herkend en onderbouwd zijn.  
 
Geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de aanbesteding en contractmanagement gaan niet 
enkel over Werk.nl, maar hebben een UWV-brede impact. Werk.nl is één van de applicaties in het 
complexe applicatielandschap van UWV. Werk.nl is gekoppeld aan andere applicaties en maakt 
gebruik van dezelfde infrastructuur als andere applicaties. De contracten met leveranciers als 
Logica/CGI en IBM beperken zich niet enkel tot werk.nl, maar houden rekening met een breed pakket 
van applicaties en systemen van UWV.  
 
Ten slotte wordt benadrukt dat de oordeelsvorming is gebaseerd op een documentanalyse van de 
opgevraagde en aangeleverde informatie door het ministerie van SZW en UWV; aangeleverde 
informatie die onvolledig, laat en ook fouten bevatte. Er zijn in het kader van het 
verdiepingsonderzoek geen interviews gehouden met betrokken partijen. 

V.4.2. TEKORTKOMINGEN EN ONDERLIGGENDE OORZAKEN IN DE AANBESTEDING EN HET 
CONTRACTMANAGEMENT 

De wijze waarop de ontwikkeling van werk.nl bij het UWV (inclusief CWI en UWV pre-fusie) 
contractueel is vastgelegd en verlopen, kent ernstige tekortkomingen. Het verdiepend onderzoek komt 
tot de volgende tekortkomingen voor de aanbesteding en het contractmanagement van werk.nl: 

                                                      
276  Bron: Algemene Rekenkamer (2005), Handleiding Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid, 12 januari 2005, 

documentnummer: 5000452 
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a. Het contractmanagement voor werk.nl van UWV is van onvoldoende kwaliteit voor een 
goede projectbeheersing: opdrachtovereenkomsten ontbreken, opdrachtgeverschap is 
versnipperd belegd, kaders voor contractmanagement zijn niet toegepast en/of blijken 
ineffectief te zijn;  

b. UWV heeft bij de aanbesteding van de raamcontracten keuzes gemaakt en uitgangspunten 
gehanteerd die ‘vendor lock-in’277 creëert, die verschuiving van verantwoordelijkheden 
faciliteert en die in praktijk niet zijn toegepast; 

c. De administratie bij het UWV inzake werk.nl is niet op orde hetwelk de basis beperkt voor 
goed en effectief contractmanagement en projectbeheersing; 

d. UWV blijkt niet in staat te zijn om adequaat in te grijpen bij geconstateerde problemen en 
tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten en toe te werken naar een betere 
samenwerking met leveranciers; 

e. Er is onvoldoende kennis en kunde langs zijde van UWV en leveranciers, als Logica/CGI en 
IBM, over de integrale werking van werk.nl;  

f. De combinatie van politieke en bestuurlijke druk, tijdsdruk, en ‘lock-in’ effecten278 versterken 
een situatie van ‘doormodderen’ met werk.nl. 

 
Deze tekortkomingen zullen hierna verder worden toegelicht. Hierbij vallen een aantal 
overkoepelende zaken op ten aanzien van de geïdentificeerde tekortkomingen voor werk.nl: 

− De oorsprong van tekortkomingen zijn terug te leiden tot de voorbereiding en beginfase van 
opdrachten en contracten voor werk.nl; 

− Geconstateerde tekortkomingen beïnvloeden en versterken elkaar; de tekortkomingen dienen 
in samenhang beschouwd te worden; 

− Geconstateerde tekortkomingen gaan verder dan enkel werk.nl en hebben een UWV-brede 
impact. 

 
Hoewel informatie over de betrokkenheid van leveranciers voor werk.nl in de beginjaren van werk.nl 
(2000 – 2006) ontbreekt, wordt het beeld herkend dat – net als voor andere ICT-projecten – 
problemen herleid kunnen worden tot de beginfase van werk.nl en zich voortzetten over tijd. 
Tekortkomingen zijn deels te herleiden naar de gehanteerde uitgangspunten en keuzes voor de 
aanbestedingstrajecten van CWI en UWV (pre-fusie) voor de raamcontracten applicatienieuwbouw en 
-onderhoud en verwerkingsinfrastructuur.  
 

                                                      
277  ‘Vendor lock-in’ is het fenomeen waarbij een persoon of organisatie sterk afhankelijk is van een (specifieke) leverancier. 
278  ‘Lock in’ is een verschijnsel waarbij verkeerde besluiten niet worden rechtgezet en projecten zonder optimale invulling 

worden voortgezet door factoren zoals sunk costs (in tijd en geld) of de behoefte aan rechtvaardiging (bijvoorbeeld 
vermijden gezichtsverlies of sociale druk). 
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a/ Het contractmanagement voor werk.nl van UWV is van onvoldoende kwaliteit voor een goede 
projectbeheersing: opdrachtovereenkomsten ontbreken, opdrachtgeverschap is versnipperd belegd 
en kaders voor contractmanagement zijn niet toegepast en/of blijken ineffectief te zijn 

Korte toelichting van tekortkoming: 
− Opdrachtovereenkomsten voor werkzaamheden aan werk.nl en overzicht hierop ontbreken 
− De opdrachtgeverrol voor opdrachten voor werk.nl is versnipperd belegd binnen UWV 
− Offertetrajecten worden niet altijd gevolgd en offertes voor opdrachten voldoen niet aan gestelde 

eisen 
− Afgesproken kaders en mechanismen voor contractmanagement (overleggen met leveranciers, 

SLA’s, etc.) blijken in gevallen ineffectief en/of worden niet altijd toegepast  
− UWV heeft keuzes gemaakt voor inzet van leveranciers waarvan niet vastgesteld kan zijn dat 

deze rechtmatig zijn gebeurd 
 
UWV heeft in 2005 – 2007 raamcontracten gesloten met IBM en Logica/CGI voor het beheer en 
doorontwikkeling van applicaties van het toenmalige UWV (pre-fusie) en CWI zoals werk.nl. De 
raamcontracten geven de kaders voor de inzet van leveranciers voor UWV (hoe wordt er zaken 
gedaan). Voor de ontwikkeling en beheer van werk.nl zijn de opdrachtovereenkomsten die uit het 
raamcontract voor werk.nl vloeien van belang. De opdrachtovereenkomsten vormen de contractuele 
basis voor de uitvoering van werkzaamheden voor werk.nl.  
 
De doorontwikkeling en beheer van werk.nl is contractueel niet goed verlopen; het 
contractmanagement is niet op orde (toepassing van afspraken uit het raamcontract vindt onvoldoende 
plaats). Dit leidt ertoe dat een effectieve sturing en toezicht op leveranciers en projecten wordt 
belemmerd. Het ontbreken van opdrachtovereenkomsten voor werk.nl, versnipperde belegging van de 
opdrachtgeverrol, problemen met offertes en offertetrajecten alsook geen of ineffectieve toepassing 
van afgesproken sturingsmechanismen (bijvoorbeeld strategische overleggen) zijn ‘symptomen’ van 
gebreken in het contractmanagement van UWV. Daarnaast is in het verdiepend onderzoek niet vast te 
stellen in hoeverre de contractering en voortzetting van contracten door UWV met leveranciers 
rechtmatig – in lijn met Europese aanbestedingswet- en regelgeving – zijn verlopen. 
 
Ontbreken van opdrachtovereenkomsten 
De raamcontracten van CWI en UWV (pre-fusie) met Logica/CGI schrijven voor dat voor 
werkzaamheden aan werk.nl er sprake dient te zijn van een opdrachtovereenkomst. Op basis van 
goedkeuring van een opdrachtofferte wordt een opdrachtovereenkomst gesloten en vindt uiteindelijk 
betaling plaats. De opdrachtovereenkomst dient door leverancier en UWV getekend te worden. 
 
Voor opdrachten van Logica/CGI voor werk.nl van UWV zijn geen duidelijke opdracht-
overeenkomsten teruggevonden. De offertes worden door UWV beoordeeld en vormen bij 
goedkeuring de basis voor werkzaamheden en betalingen bij levering van projecten, maar 
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goedgekeurde offertes zijn niet te beschouwen als een opdrachtovereenkomst waarin onder meer 
wordt terugverwezen naar het originele raamcontract. In de procedures van UWV wordt ook een stap 
gemist van het omzetten van een goedgekeurde offerte in een opdrachtovereenkomst. Voor diverse 
opdrachten van Logica/CGI zijn wel akkoorden op offertes gevonden, maar ontbreken de 
opdrachtovereenkomsten in de aangeleverde informatie. Het lijkt erop dat Logica/CGI en UWV zijn 
uitgegaan dat goedgekeurde offertes als opdrachtovereenkomsten kunnen worden beschouwd. Zo stelt 
Logica/CGI in 2012279 dat onder de raamovereenkomsten met UWV (pre-fusie) en CWI diverse 
opdrachtovereenkomsten tussen beide partijen zijn aangegaan voor de uitvoering van werkzaamheden 
inzake applicatienieuwbouw en -beheer. 
 
Voor de werkzaamheden van IBM voor UWV zijn er wel opdrachtovereenkomsten geweest waarin de 
werkzaamheden van IBM zijn vermeld evenals verwijzing naar eventuele afwijkingen van 
verantwoordelijkheden van IBM en/of UWV in relatie tot de raamovereenkomst uit 2005. IBM 
benoemt haar offertes voor werkzaamheden voor UWV als opdrachtovereenkomsten. 
 
Het ontbreken van duidelijke opdrachtovereenkomsten zorgt voor een fragiele contractuele basis voor 
UWV om (prestaties van) leveranciers contractueel te kunnen beoordelen en bij te sturen.  
 
Opdrachtgeverrol binnen UWV is versnipperd belegd 
De opdrachtgeverrol binnen UWV voor opdrachten van leveranciers is versnipperd belegd bij 
verschillende functies en personen (managers, directeuren en/of leden van de Raad van Bestuur). De 
keuze voor het niveau van de opdrachtgever is in hoge mate afhankelijk van het met de opdracht 
gemoeide bedrag en de formele mandatering bij UWV waarbij het uitgangspunt geldt: hoe hoger de 
waarde van de opdracht, hoe hoger het niveau voor goedkeuring.280 Het is opmerkelijk dat er geen 
rekening wordt gehouden met de complexiteit van opdrachten die los kan staan van de waarde van 
een opdracht: een opdracht voor een klein budget zou in theorie een grote impact kunnen hebben op 
de keuzes en flexibiliteit voor andere delen van werk.nl. 
 
Een versnipperde belegging van opdrachtgeverschap zorgt dat de Raad van Bestuur en directeuren 
niet voldoende ‘in control’ zijn over de leveranciers, de opdrachten en de samenhang er tussen voor 
werk.nl. Het is hierbij tevens opmerkelijk dat bij de jaarlijkse verlenging van de raamcontracten met 
Logica/CGI in 2008 en 2009 en de verlenging van het raamcontract met IBM in 2010 geen evaluaties 
plaats hebben gevonden van de uitvoering van het contract in voorgaande jaren.281 Bij de verlenging 
van de contracten hebben de noodzaak om continuïteit van dienstverlening tegen lagere kosten te 

                                                      
279  Bron: Logica (2012), Offerte Applicatiebeheer en onderhoud UWV bedrijfsapplicaties 2012 – 2014 (2015/2016), 26 

februari 2012, versie 1.3 
280  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2013), Beantwoording informatieverzoek van de 

tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 19 december 2013 
281  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 (2014) 

van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014 
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borgen en het voorkomen van hoge transitiekosten bij het wisselen van leveranciers de doorslag 
gegeven om bij de leveranciers te blijven. 
 
Daarnaast wordt de uitvoering en beoordeling van de raamcontracten met Logica/CGI en IBM op het 
operationeel en het tactisch niveau besproken tussen vertegenwoordigers van UWV en leveranciers en 
niet standaard op strategisch niveau. Hierbij wordt opgemerkt dat sinds 2013 de Raad van Bestuur 
nauwer betrokken zou zijn bij werk.nl en alle belangrijke opdrachten de aandacht van de directeur van 
UWV WERKbedrijf, de CIO en Raad van Bestuur van UWV hebben.282 
 
Werkzaamheden starten zonder offertes en offertes voldoen niet aan gestelde eisen 
Naast het ontbreken van opdrachtovereenkomsten zijn er ook tekortkomingen geconstateerd ten 
aanzien van de offertes en offertetrajecten. Formeel geldt dat opdrachten pas mogen starten na 
goedgekeurde offertes en aanwezigheid van opdrachtovereenkomsten. In praktijk blijkt er sprake te 
zijn van opdrachten die reeds starten voordat offertes zijn ingediend en/of goedgekeurd waarbij 
binnen UWV gesproken wordt over zogenoemde ‘proforma’ offertes.283 Door druk om 
werkzaamheden te starten of niet stil te laten vallen en het feit dat offertetrajecten lang duren284 
worden opdrachten op operationeel en tactisch niveau gestart zonder goedgekeurde offerte. Er blijkt 
sprake te zijn van een herhalende problematiek van het ontbreken van goedgekeurde offertes voor de 
start van opdrachten, waarbij offertes ook niet voldoen aan de gestelde eisen rond verklaarbaarheid en 
herleidbaarheid. Daarnaast kunnen meerdere versies van een offerte op een gegeven moment door 
elkaar lopen.285 In het kader van de herinrichting van werk.nl in 2009 – 2010 wordt in juli 2010 
gemeld dat zonder contractuele basis gewerkt was met Logica. Er was hierbij geen contractuele basis 
voor de opdracht in de vorm van een goedgekeurde offerte, vanwege de complexiteit van de opdracht 
en ad-hoc werkzaamheden. De Raad van Bestuur werd hier achteraf mee verrast bij de goedkeuring 
van betaling van de factuur voor Logica. Daarnaast bleek de afdeling ICT Tactisch 
Leveranciersmanagement – verantwoordelijk voor het verlenen van opdrachten aan grote leveranciers 
en onderhouden van contacten met leveranciers – niet betrokken te zijn geweest. De Raad van Bestuur 
constateert dat deze werkwijze blijkbaar vaker zou voorkomen binnen het UWV.286  
 

                                                      
282  Zie voetnoot 281 
283  Bronnen: (1) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 

(2014) van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014. (2) UWV (2012), Memo WERKbedrijf 
Redesign E-Dienstverlening werkzaamheden Logica contract Q1 2012 (project werkbedrijf), 5 april 2012. Daarnaast zijn 
er specifieke voorbeelden van de zogenoemde ‘proforma’ offertes zoals: (3) UWV (2012), Offerte ‘Resourcepool 
Redesign E-dienstverlening Werk Q1’, 8 maart 2012. Leverancier Logica, offertebedrag € 751 396,34, offerte is in maart 
ingediend, terwijl de werkzaamheden de periode 1 januari 2012 – 31 maart 2012 betroffen. (4) UWV (2013) E-mail 
‘FW: Proforma offerteaanvraag Oracle’, 4 september 2013. Leverancier Oracle, offertebedrag € 15 093,75, offerte voor 
additioneel bestede uren van Oracle die niet contractueel gedekt waren.  

284  Bronnen: (1) UWV en Logica (2010), Verslag Tactisch Leveranciersoverleg Logica (concept), 23 maart 2010. (2) UWV 
en Logica (2012), Verslag Tactisch Leveranciersoverleg Logica, 25 januari 2012 

285  Bronnen: (1) UWV (2012), Memo WERKbedrijf Redesign E-Dienstverlening werkzaamheden Logica contract Q1 2012 
(project werkbedrijf), 5 april 2012. Voorbeeldofferte: (2) UWV (2012), E-mail RE: Teruggestuurde Offerte aanvraag 
#Ticket AT-11008354# Continueren resourcepool Logica voor project Topweb Q1 2012, 28 maart 2012 

286  Bron: UWV (2010), E-mail Akkoord minute Logica afrekening Herinrichting Werk.nl, 2 juli 2010  
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Deze geconstateerde problemen met het ontbreken van offertes zijn symptomen van het ontbreken van 
een goed proces voor contractmanagement. Offertes voor werk.nl gaan bovendien veelal op basis van 
nacalculatie waarbij een maximaal aantal uren van in te zetten specialisten tegen een vast tarief is 
vastgesteld. Gegeven de onzekerheid van een ontwerp en werkzaamheden stelt UWV dat opdrachten 
tegen vaste prijzen niet mogelijk zijn.287 Werkzaamheden op basis van nacalculatie hoeven op zichzelf 
niet direct een probleem te vormen, maar vergen wel bewustzijn en streven van inzet van duidelijke 
en resultaatgerichte prestatieafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het ontbreken van 
goede opdrachtovereenkomsten en offertes verhinderen dit. De combinatie van inzet op agile werken 
vanaf 2012 en het ontbreken van goede offertes vergroten het risico voor UWV dat sturing op kosten, 
tijd en kwaliteit van activiteiten van leveranciers inefficiënt verloopt. 
 
De combinatie van versnipperde belegging van opdrachtgeverrol en het niet correct volgen van 
offertetrajecten zorgt er tevens voor dat eventuele meerwerk door opdrachten op verschillende 
(ontransparante) wijzen opgelost kunnen worden. In geval van dreiging van uitloop kan de directe 
opdrachtgever binnen het UWV besluiten tot herprioritering van werkzaamheden waarbij sprake is dat 
voor hetzelfde budget en/of tijd minder diensten en producten worden opgeleverd (lagere kwaliteit bij 
zelfde tijd en budget). Daarnaast kan ook de mogelijkheid toegepast worden om een nieuwe opdracht 
voor het meerwerk goed te keuren.288 Deze mogelijkheden zouden buiten het zicht van de Raad van 
Bestuur en directeuren gehouden kunnen worden. 
 
Kaders en mechanismen voor contractmanagement zijn niet toegepast en/of blijken ineffectief te zijn 
De mogelijkheden voor contractmanagement door UWV op basis van de afspraken uit de 
raamcontracten met Logica/CGI en IBM – zoals overleggen, SLA’s, audits door onafhankelijke 
partijen en bonus/malus regelingen – blijken in praktijk ineffectief en/of worden niet altijd toegepast.  
 
Naast het geconstateerde feit dat het verloop en evaluatie van raamcontracten op het tactisch en het 
operationeel plaatsvindt, is het opmerkelijk dat het ministerie van SZW stelt dat UWV van de 
overleggen op strategisch/directieniveau met leveranciers standaard geen verslagen maakt.289 Dit is 
een grote tekortkoming om goed contractmanagement uit te kunnen voeren tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 
 
De gemaakte afspraken, zoals opgenomen in SLA’s, bieden in de praktijk niet voldoende 
mogelijkheden voor sturing van leveranciers of zijn ineffectief. Zo rapporteerde Logica/CGI ondanks 
geconstateerde performance problemen dat werk.nl steeds voldeed of beter scoorde dan de 
afgesproken Key Performance Indicators (KPI’s). Daarnaast blijkt dat UWV en leveranciers ook 

                                                      
287  Bron: UWV (2013), Brief Wob-beslissing, 20 december 2013 
288  Bron: UWV (2013), E-mail ‘FW: Proforma offerteaanvraag Oracle’, 4 september 2013. Leverancier Oracle, 

offertebedrag € 15 093,75, offerte voor additioneel bestede uren van Oracle die niet contractueel gedekt waren  
289  De twee beschikbare verslagen zijn van een overleg uit 2008 tussen CWI en Logica en een overleg uit 2007 tussen CWI 

en IBM. 
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tijdens uitvoering van het raamcontract hebben gesteld dat de SLA’s voor bepaalde perioden niet 
formeel van toepassing waren (zoals tijdelijk na oplevering van het nieuwe werk.nl in 2010).290  
 
UWV heeft diverse jaarlijkse ‘third party audits’ naar beheerprocedures bij Logica/CGI en IBM laten 
uitvoeren en ontvangen, maar voor meerdere jaren ontbreken ‘third party audits’ in de archieven van 
UWV.291 UWV heeft wel benchmarks van de tarieven van IBM en Logica laten uitvoeren in 
respectievelijk 2008 en 2011, waarna acties ondernomen zijn om de tarieven te verlagen en in lijn te 
brengen met marktgemiddelden. Er zijn verder geen audits van de eigen accountantsdienst geweest.292 
 
De bonus/malus regeling is in praktijk nooit toegepast door UWV op basis van een objectieve meting 
van de prestaties van de leveranciers. De enige toepassing van de malus betreft het resultaat van een 
onderhandeling tussen UWV en Logica in het kader van de financiële afronding van de herinrichting 
van werk.nl – waar sprake was van uitloop van planning en budgetoverschrijding. Uiteindelijk is er 
sprake van kortingen en bijdragen op verschillende budgetposten en is ook sprake van een bedrag van 
€ 100 000 voor een malus-regeling.293 UWV heeft zelf voorgesteld om de bonus/malus regeling af te 
zwakken tot een tevredenheidsregeling.  
 
UWV heeft keuzes gemaakt voor inzet van leveranciers waarvan niet vastgesteld kan worden dat deze 
rechtmatig zijn gebeurd 
Het originele raamcontract van CWI met Logica bestond uit twee delen met één overeenkomst voor 
applicatienieuwbouw met een maximale looptijd van vier jaar (tot augustus 2010) en één 
overeenkomst voor applicatie beheer met een looptijd die rekening houdt met de economische 
levensduur van een applicatie (in praktijk kan dit 10 tot 15 jaar duren). Het onderscheid tussen 
applicatienieuwbouw en applicatiebeheer maakt het volgens UWV mogelijk om – ook na afloop van 
het raamcontract nieuwbouw – het applicatiebeheer en onderhoud voor onbepaalde tijd te beleggen bij 
met dezelfde leverancier voor applicaties zoals werk.nl. Bij verlenging van de inzet van Logica zijn 
geen evaluaties uitgevoerd naar de eerdere uitvoering van het contract294, maar lijken doorslaggevende 
voor UWV ‘vertrouwen’ en ‘samenwerking’ en het vermijden van mogelijke hoge transitiekosten te 
zijn geweest.  
 
Op basis van de beschikbare informatie is niet met zekerheid een uitspraak te doen over de 
rechtmatigheid van de door UWV gekozen contractstructuur en inzet van leveranciers. Voor een 
definitief oordeel zou kennisname van het volledig dossier en een diepgaand onderzoek noodzakelijk 
zijn (onder meer onderzoek dossiers van leveranciers). Niettemin lijken UWV en Logica lijken de 

                                                      
290  Zie het Bijlagenboek voor de analyse van aangeleverde klant status rapportages van Logica/CGI voor UWV en 

aangeleverde service level rapporten van IBM voor UWV. 
291  Zie het Bijlagenboek voor de analyse van aangeleverde third party audits over Logica/CGI en IBM voor UWV. 
292  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 (2014) 

van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014 
293  Bron: Logica (2010), Memo Logica ‘Financiële afhandeling We-DO’, 20 april 2010 
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afspraken te hebben gemaakt en acties ondernomen die er op neerkomen dat Logica als ‘strategische 
partner’ van UWV in feite voor onbepaalde tijd de dienstverlener van UWV is op het vlak onder meer 
werk.nl. Deze keuze versterkt het risico van ‘vendor lock-in’. In 2011 heeft UWV in twee situaties 
ook gekozen voor directe contractering van één leverancier (Informaat en Textkernel) in plaats van de 
uitvraag onder meerdere marktpartijen uit te zetten.295 Eind 2013 is UWV in gesprek met IBM over de 
mogelijkheid om IBM de rol van systeemintegrator voor werk.nl te laten opnemen en een 
coördinerende rol ten opzichte van Logica/CGI en Oracle in te laten nemen.296 Dit lijkt een 
significante verandering van werkzaamheden te betreffen die mogelijk een nieuwe aanbesteding 
vergen. Onduidelijk is op welke wijze contractering plaats heeft gevonden, maar het lijkt alsof ook 
hier sprake is van directe contractering door UWV van de leveranciers. 
 
Deze gedachten en acties van UWV staan op zijn minst op gespannen voet met het Europees 
aanbestedingsrecht. Het Europees aanbestedingsrecht gaat ervan uit dat raamovereenkomsten in 
beginsel een maximale looptijd van vier jaar hebben. Voor een langere looptijd is aanvullende 
argumentatie vereist. De gedachte hierachter is dat overheidsopdrachten met enige regelmaat 
terugkeren in de markt. 
 
Ondoelmatigheden door onvoldoende kwaliteit van contractmanagement 
De gebreken in het contractmanagement geven onvoldoende zekerheid dat er sprake is van een 
doelmatige inzet van middelen (eigen mensen, tijd en budgetten) voor het onderhoud en ontwikkeling 
van applicaties als werk.nl. De versnipperde belegging van opdrachtgeverschap, de problemen met 
opdrachtovereenkomsten en offertes en het niet en/of ineffectief toepassen van beschikbare sturings-
mechanismen (zoals evaluaties van contracten) zorgen ervoor dat er geen effectief toezicht of controle 
is op een optimale (doelmatige) inzet van middelen door leveranciers. 
 

                                                                                                                                                                     
294  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 (2014) 

van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014 
295  Bronnen: (1) UWV (2011), Afsprakenlijst Raad van Bestuur UWV, 19 april 2011. (2) UWV (2011), Vergadering Raad 

van Bestuur UWV d.d. 19 april 2011 Dispensatie contractering INFORMAAT, 19 april 2011. (3) UWV (2010), Memo 
Offertetraject Verwerving vacatures voor werk.nl, 24 november 2010 

296  Bron: UWV (2013), Afsprakenlijst Raad van Bestuur UWV, 1 oktober 2013 
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b/ UWV heeft bij de aanbestedingen keuzes gemaakt en uitgangspunten gehanteerd die ‘vendor 
lock-in’ creëert, die verschuiving van verantwoordelijkheden faciliteert en die in praktijk niet zijn 
toegepast 

Korte toelichting van tekortkoming: 
− Het raamcontract voor applicatienieuwbouw en -beheer (waaronder werk.nl) die concurrentie 

tussen leveranciers beperken om te komen tot de beste ICT-oplossingen in de uitvoering 
− De uitgangspunten van UWV in de aanbesteding en het raamcontract bieden leveranciers de 

ruimte om verantwoordelijkheden naar de opdrachtgever af te schuiven 
− De aanbestedingskeuzes en uitgangspunten vergen voldoende informatie en kennis en goed 

contractmanagement van UWV om de consequenties van besluiten en prestaties van leveranciers 
met betrekking tot werk.nl en het UWV applicatielandschap integraal te kunnen overzien; in 
praktijk zijn deze voorwaarden niet vervuld  

 
De raamcontracten van UWV met Logica/CGI (uit 2006) en IBM (uit 2005) beschrijven op welke 
wijze UWV zaken kan doen met haar leveranciers. In de raamcontracten zijn sterke waarborgen 
opgenomen voor UWV om een goed contractmanagement te kunnen faciliteren. Zo zijn in de 
ontbindingsvoorwaarden opgenomen dat bij beëindiging van het contract de leverancier dient mee te 
werken aan overdracht van diensten aan de nieuwe leverancier. UWV is bovendien eigenaar van alle 
intellectuele rechten van te bouwen en nieuwe applicaties (met uitzondering van standaardsoftware) 
wat verder gaat dan enkel het hebben van gebruikersrechten. Daarnaast is duidelijk opgenomen dat 
indien oplevertermijnen niet gehaald worden, leveranciers in verzuim zijn. 
 
Het contractmanagement in de uitvoering is echter van onvoldoende kwaliteit geweest zoals 
toegelicht bij tekortkoming a/. Daarbij zijn er ook tekortkomingen ten aanzien van de gemaakte 
keuzes en gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen en aangaan van de raamcontracten.  
 
Beperking van concurrentie en creatie van ‘vendor lock-in’ 
CWI heeft aanbestedingskeuzes gemaakt die concurrentie tussen leveranciers beperken om te komen 
tot de beste ICT-oplossingen in de uitvoering. Het CWI heeft bewust gekozen voor de vorm van een 
raamcontract voor applicatienieuwbouw en -beheer zodat grote individuele opdrachten gegund 
kunnen worden aan voorgeselecteerde leveranciers zonder dat hier aparte (Europese) aanbestedingen 
voor nodig zijn.297 CWI (en UWV pre-fusie) zijn tijdens het aanbestedingstraject afgestapt van het 
uitgangspunt om met drie leveranciers een raamcontract te sluiten en koos uiteindelijk voor een 
raamcontract met één partij. In eerste instantie werden de voordelen benoemd dat meer flexibiliteit en 
prijsconcurrentie bij drie leveranciers opwegen tegen het nadeel van om drie leercurves te doorlopen. 
Uiteindelijk heeft de Raad van Bestuur van CWI en UWV (pre-fusie) besloten om uit te gaan van één 
leverancier waarbij de relatievorm waarin partnership, samenwerking en vertrouwen (één leverancier) 
zwaarder diende te wegen dan een relatievorm waarin concurrentie, prijs en flexibiliteit (met drie 
                                                      
297  Bron: UWV (2005), Besprekingsverslag: Preselectiedocument Applicatienieuwbouw en -onderhoud, 20 september 2005.  
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leveranciers) leidend zijn. Daarbij was een ander voordeel voor de selectie van één leverancier dat de 
kleine CWI afdeling verantwoordelijk voor aansturing van leveranciers, gemakkelijker één 
leverancier kan aansturen en monitoren dan drie leveranciers.298 
 
Met de keuze voor één leverancier heeft CWI heeft de afhankelijkheid van één leverancier (‘vendor 
lock-in’) vergroot en concurrentie tussen leveranciers beperkt. Eén van de genoemde 
risicomaatregelen van de maatregelen was het uitvoeren van benchmark activiteiten tijdens het 
contract. Het aantal benchmark activiteiten en eigen audits is in praktijk beperkt geweest. Daarbij is 
de uitvoering van het contract de afhankelijkheid van UWV van haar leveranciers daadwerkelijk 
vergroot door onder meer het raamcontract met IBM te verlengen en hierbij te kiezen voor lagere 
kosten door het opgeven van tussentijdse opstapmomenten. Het niet op orde hebben van het 
contractmanagement (zie tekortkoming a/) en onvoldoende eigen kennis (zie verder tekortkoming e/) 
heeft het risico van ‘vendor lock-in’ vergroot. De originele sterke waarborgen uit de raamcontracten 
voor UWV zoals behoud van intellectuele rechten van applicaties bieden geen garantie voor het 
voorkomen van de ‘vendor lock-in’. 
 
Mogelijkheid tot verschuiving van verantwoordelijkheden tussen UWV en leveranciers  
De uitgangspunten van CWI en UWV (pre-fusie) in de aanbesteding en contractvorming met IBM en 
Logica/CGI bieden ruimte voor leveranciers om verantwoordelijkheden af te schuiven naar de 
opdrachtgever. Enerzijds hanteert UWV de ambitie om leveranciers als strategische partners te 
beschouwen die gevraagd en ongevraagd advies levert over ICT-oplossingen. UWV wil hierbij ‘hoog’ 
in de waardeketen inkopen, waarbij UWV regie wil voeren en management over de uitvoering 
(grotendeels) aan leveranciers overlaat. UWV is hierbij voor borging van beheer en kwaliteit van ICT-
systemen als een rekencentrum en applicaties afhankelijk van de leveranciers. Anderzijds wil UWV 
ook een sturende rol hebben in het maken van keuzes en benodigde investeringen en in te kunnen 
ingrijpen tijdens de uitvoering van projecten. In dit geval wil UWV zelf verantwoordelijk zijn voor 
(directe) management en aansturing van de uitvoering.299 Logica/CGI en IBM kunnen en hebben dus 
als leverancier zowel een rol vervullen van ‘detacheerder’ (leveren van personeel onder aansturing 
van UWV) waarbij de verantwoordelijkheid voor projecten belegd is bij UWV als de rol van 
‘consultant’ waarbij leveranciers UWV van adviezen voorziet en mede-verantwoordelijk zijn voor het 
projectmanagement.300 Deze insteek maakt het gemakkelijk voor UWV om voor een breed spectrum 
aan diensten bij één leverancier in te kopen, maar het is een gevaarlijke combinatie en vergroot het 
risico van ‘vendor lock-in’ verder. De constructie als ‘detacheerder’ maakt het mogelijk om 
verantwoordelijkheden voor een goede projectuitvoering van de leverancier naar de opdrachtgever 
(UWV) af te schuiven.  

                                                      
298  Bron: CWI (2005), Notitie Advies 1 of 3 leveranciers EA applicatiebeheer en Nieuwbouw, 15 september 2005 
299  Bron: UWV (2004), Aanvraag tot Offerte van UWV voor Europese Aanbesteding Verwerkingsinfrastructuur en 

Bijlagen, 10 september 2004, versie 1.0 
300  Zie voorbeelden als: (1) UWV en IBM (2009), Dossier Offertebeoordeling ‘IBM December 2009 release’, 28 september 

2009. (2) UWV en IBM (2009), Dossier Opdrachtovereenkomst voor regie- en adviesdiensten op basis van nacalculatie 
‘R&A Werk.nl afronding herinrichting fase requirements’, 6 februari 2009 
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Het niet op orde hebben van de afspraken, kaders en communicatie tussen UWV en leveranciers leidt 
tot misverstanden over elkaars rollen en verantwoordelijkheden in de uitvoering van projecten en 
zodoende verschuiving ervan. Verwachtingen tussen UWV en leveranciers lopen uit elkaar. Een 
voorbeeld hiervan is terug te vinden bij de evaluatie van de uitloop van de planning en forse 
kostenoverschrijding van het project herinrichting van werk.nl in de periode 2009 – begin 2010. Bij 
de evaluatie van het project stelt UWV achteraf dat Logica in de uitvoering onvoldoende tegenspraak 
en realisme heeft gebracht ten aanzien van de plannen van UWV (geen invulling van de rol van 
‘expert opinion’) en in het project onvoldoende rekening hield met het applicatielandschap van UWV. 
Logica ging ervan uit dat UWV rekening hield met het gehele applicatielandschap en dat UWV zou 
zorgen voor de juiste documentatie en aansturing voor het project.301 Ten aanzien van IBM stelt UWV 
geconfronteerd te worden met een gesloten en juridisch georganiseerde leverancier die het project in 
lastige situaties heeft gebracht met onder meer hulp bij installaties en uitvoering van wijzigingen.302 
Verder is UWV na de transitie van de verwerkingsinfrastructuur naar IBM in 2006 verrast met extra 
meerkosten voor geconstateerde problemen, die het pas besefte toen de facturen werden ontvangen.303  
 
De keuzes bij de aanbestedingen vroegen om goed contractmanagement en voldoende kennis van 
UWV, die in praktijk niet toegepast en aanwezig waren 
De negatieve effecten van de ‘vendor lock-in’ kunnen worden verkleind wanneer er sprake is van 
voldoende kennis en goed contractmanagement bij UWV. Voldoende kennis en goed 
contractmanagement zodat UWV opdrachten inzake werk.nl en de consequenties hiervan in termen 
van tijd, geld en kwaliteit (doelmatig) kan beoordelen en verschuiving van verantwoordelijkheden en 
rollen van leveranciers kan voorkomen bij de uitvoering van opdrachten. Echter ontbreekt er goed 
contractmanagement (zie a/) en was er onvoldoende kennis over de integrale werking van werk.nl (zie 
verder tekortkoming e/). Het ontbreken van voldoende kennis en goed contractmanagement leidt er 
toe dat er geen overzicht en doelmatige afweging gemaakt kan worden van de inzet en prestaties van 
leveranciers. Het vergroot het risico van het realiseren van ondoelmatigheden (niet optimale resultaten 
gegeven de ingezette middelen).  
 

                                                      
301  Bron: UWV (2010), Besprekingsverslag Afronden Herinrichting WERK.NL, 27 mei 2010 
302  Bron: UWV (2010), Memo Evaluatie van het WERK.NL programma, 6 april 2010 
303  Bron: CWI (2007), Brief Levering diensten IBM in het kader van hoofdovereenkomst verwerkingsinfrastructuur CWI en 

transitie project, 9 februari 2007 
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c/ De administratie bij het UWV inzake werk.nl is niet op orde hetwelk de basis beperkt voor goed 
en effectief contractmanagement en projectbeheersing 

Korte toelichting van tekortkoming: 
− De administratie voor werk.nl is niet op orde: aangeleverde informatie over werk.nl uit de 

archieven van UWV is onvolledig, in eerste instantie incorrect en laat 
− Twijfels of het bestuur van UWV ‘in control’ is over de kosten van werk.nl 
− Informatie ontbreekt over het beleid, keuzes en coördinatie van de (kleinere) leveranciers voor 

werk.nl 
− Een gebrekkige administratie ondermijnt goed en effectief contractmanagement en 

projectbeheersing 
 
De administratie voor werk.nl is niet op orde 
De aangeleverde informatie over werk.nl was onvolledig, in eerste instantie incorrect en laat 
aangeleverd. Het ontbreken van documenten zoals voortgangsverslagen, het later aanleveren van 
documenten na expliciet dienen door te vragen en het dienen te corrigeren van eerdere antwoorden 
wijst op gebreken in de eigen administratie van UWV met betrekking tot het op orde hebben van 
documentatie ten aanzien van werk.nl.  
 
Daarnaast blijkt dat documenten die benodigd zijn voor het goed uitvoeren van contractmanagement 
niet opgesteld en/of gearchiveerd worden. Zo worden er standaard geen verslagen van strategische 
overleggen met leveranciers opgesteld door UWV, wordt formele communicatie met leveranciers met 
reacties op klachten van UWV niet bijgehouden in de archieven en zijn ook service level rapportages 
van leveranciers met prestaties op key-prestatie indicatoren zoals vastgelegd in de SLA’s niet meer 
beschikbaar door vernietiging van deze documenten. 
 
Een betere administratie van het UWV met goed overzicht van werk.nl werd verwacht. Hoewel 
werk.nl ‘slechts’ één van de applicatie van het UWV vormt en onder verantwoordelijkheid van 
verschillende organisaties (CWI en later UWV) is doorontwikkeld, is werk.nl wel de applicatie die al 
jaren minder presteert dan andere applicaties (meest aantal storingen en incidenten per jaar) zoals 
blijkt uit de beschikbare service level rapportages van leveranciers als IBM en Logica/CGI.304 
Daarnaast vormt werk.nl een integraal onderdeel van de herziene strategie van het UWV om vanaf 
2015 werk.nl als het primaire kanaal voor dienstverlening te laten vormen.  
 
Twijfels of het bestuur van UWV ‘in control’ is over de kosten van werk.nl 
De in eerste instantie incorrecte informatie over betaalde facturen aan de leveranciers voor werk.nl en 
de late aanlevering van aanvullende informatie over goedgekeurde opdrachten leidt tot een beeld dat 
het bestuur van UWV noch ‘in control’ is noch een helder en volledig overzicht heeft over de kosten 

                                                      
304  Zie het Bijlagenboek voor de analyse van aangeleverde klant status rapportages van Logica/CGI voor UWV en 

aangeleverde service level rapporten van IBM voor UWV. 
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van werk.nl. Het feit dat opdrachtgeverschap voor werk.nl versnipperd is belegd en de mogelijkheid 
om kosten aan verschillende kostenplaatsen en projecten toe te delen voor werk.nl, evenals de 
mogelijkheid om nieuwe (kleine) projecten rond werk.nl te starten vergroten de kans verder dat UWV 
geen volledig beeld heeft van de kosten en bijbehorende werkzaamheden voor werk.nl.  
 
Ontbreken van informatie en beeld over beleid, inzet en coördinatie van (kleinere) leveranciers 
Uit de aangeleverde informatie is een versnipperd beeld ontstaan over de inzet van andere 
leveranciers dan Logica/CGI en IBM voor werk.nl. Er is geen goed beeld op basis van de 
aangeleverde documenten of en welk (gecoördineerd) beleid en afwegingen zijn gemaakt ten aanzien 
van de inzet van deze leveranciers en hun werkzaamheden. De indruk is dat er geen sprake is van een 
gecoördineerd en consistent beleid ten aanzien van de leveranciers. 
 
Een gebrekkige administratie ondermijnt goed en effectief contractmanagement en projectbeheersing 
Het niet op orde hebben van de administratie zorgt ervoor dat UWV niet in staat is om projecten met 
leveranciers goed te kunnen beheersen (tekortkomingen voor projectbeheersing) en niet in staat is om 
leveranciers doelmatig te kunnen aansturen (tekortkomingen voor contractmanagement). Het niet op 
orde hebben van de administratie beperkt de capaciteit van UWV om van besluiten de consequenties 
voor tijd, geld en kwaliteit (doelmatigheid) goed in kaart te brengen. 
 

d/ UWV blijkt niet in staat te zijn om adequaat in te grijpen bij geconstateerde problemen en 
tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten en toe te werken naar een betere samenwerking 
met leveranciers 

Korte toelichting van tekortkoming: 
− UWV is geconfronteerd met (terugkerende) problemen en tekortkomingen op vlak van de 

projectorganisatie en -management en beheerprocedures bij leveranciers als Logica/CGI en IBM 
− Geconstateerde tekortkomingen in de projectbeheersing leidde niet tot escalaties in het 

contractmanagement 
− Leveranciers als Logica/CGI en IBM wijzen op tekortkomingen bij UWV 
 
In de eerste studie voor het parlementair onderzoek ICT-projecten is reeds geconstateerd dat de 
(door)ontwikkeling van werk.nl te maken heeft gehad met uitloop van planningen, overschrijdingen 
van gestelde budgetten en stabiliteits- en performance problemen van werk.nl. Eén van de 
onderliggende oorzaken is dat de projectbeheersing niet op orde is. Tijdens de uitvoering van het 
raamcontract en uitvoering van opdrachten door Logica/CGI en IBM is het UWV geconfronteerd met 
(terugkerende) problemen op vlak van projectbeheersing. Problemen zijn door het UWV 
geconstateerd ten aanzien van de projectorganisatie en -management en beheerprocedures bij 
Logica/CGI en IBM. 
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Geconstateerde problemen en onvrede van UWV over Logica/CGI en IBM 
UWV heeft over de jaren heen op verschillende momenten te maken met problemen en onvrede over 
de prestaties van Logica/CGI. Het CWI meldt reeds in 2008 aan Logica dat er sprake was van te 
weinig managementaandacht voor CWI en offertetrajecten niet ‘in control’ waren. Ook waren er 
twijfels over de kennis en kunde van de medewerkers van Logica voor CWI.305 In 2010 kwam uit de 
evaluatie van de herinrichting van werk.nl naar voren dat in de opzet van de projectorganisatie van 
Logica te weinig rekening was gehouden met gebruikers, het projectmanagement niet goed ingericht 
was gegeven de complexiteit en ambitie van het project en de informatievoorziening niet op orde was. 
Verder waren planningen niet realistisch en onder hoge tijdsdruk gegeven, was het project gestart 
zonder duidelijk ontwerp en afgestemde functionaliteiten en zijn testen tijdens de uitvoering 
ingekort.306 Uit de ‘third party audits’ komt dezelfde problematiek in meerdere jaren naar voren zoals 
het niet op orde hebben van configuratie- en wijzigingsmanagement, beveiligingsprocedures en 
testplannen voor wijzigingen.307 
 
UWV heeft vanaf de transitie in november 2006 op verschillende momenten te maken gehad met 
problemen en onvrede over de prestaties van IBM. Direct na de transitie van de verwerkings-
infrastructuur naar IBM constateerde UWV in 2007 diverse tekortkomingen bij IBM zoals het te laat 
signaleren van problemen, te lange oplostijd nodig hebben en het opnieuw voordoen van eerder 
opgeloste problemen.308 In 2007 werd ook een tekort aan gekwalificeerd personeel bij IBM voor 
UWV werkzaamheden als knelpunt ervaren.309 In 2010 is aangegeven dat de houding van IBM voor 
de herinrichting van werk.nl de voortgang van het project niet bevorderde en werden twijfels geuit 
over het kennisniveau van de medewerkers.310 Ook ‘third party audits’ wijzen op problemen in de 
beheersmaatregelen rond beveiligingsprocedures en geven aan dat documentatie rond wijzigingen niet 
altijd op orde zijn. 311 
 
In 2012 en 2013 scoort IBM respectievelijk een 4 en 5,8 als klantenoordeel van het UWV.312 
Tegelijkertijd is het opmerkelijk dat UWV en IBM in 2013 stappen gaan ondernemen om nauwer met 
elkaar samen te werken waarbij IBM een positie van systeemintegrator voor werk.nl zal opnemen.313 
 

                                                      
305  Bron: CWI (2008), Memo ‘Afspraken overleg d.d. 17 april jl.’, 22 april 2008 
306  Bron: UWV (2010), Memo Evaluatie van het WERK.NL programma, 6 april 2010 
307  Zie het Bijlagenboek voor de analyse van aangeleverde third party audits over Logica/CGI voor UWV. 
308  Bron: CWI (2007), Notitie/memo Continuïteit CWI bedrijfsapplicaties nog niet geborgd, 15 januari 2007 
309  Bron: CWI (2007), Brief Escalatie dienstverlening IBM, 6 juni 2007 
310  Bronnen: (1) UWV (2010), Memo Evaluatie van het WERK.NL programma, 6 april 2010. (2) UWV (2010), 

Afsprakenlijst Raad van Bestuur UWV, 27 april 2010. (3) UWV (2010), Besprekingsverslag Afronden Herinrichting 
WERK.NL, 27 mei 2010 

311  Zie het Bijlagenboek voor de analyse van aangeleverde third party audits over IBM voor UWV. 
312  Bronnen: (1) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 

(2014) van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014. (2) UWV (onbekend), 
Managementrapportage Leveranciersmanagement december 2013, UWV, datum onbekend 

313  Bron: UWV (2013), Afsprakenlijst Raad van Bestuur UWV, 1 oktober 2013 
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Tekortkomingen in de projectbeheersing leidde niet tot escalaties in het contractmanagement 
UWV is geconfronteerd met (herhalende) problemen en tekortkomingen bij leveranciers in de 
uitvoering van opdrachten, die wijzen dat de projectbeheersing niet op orde is. UWV heeft geen acties 
ondernomen richting leveranciers zoals in gebreke stellingen of andere stappen richting beëindiging 
van contracten dan wel alternatieven te onderzoeken, maar richt zich op instellen van 
verbeterprogramma’s en nieuwe oplossingen met dezelfde leveranciers voor de geconstateerde 
stabiliteits- en performance problemen met werk.nl.  
 
UWV blijft door de gecreëerde ‘vendor lock-in’ vast zitten aan de leveranciers. Problemen komen ook 
over tijd terug zoals het niet op orde hebben van specifieke beheerprocessen, waarbij UWV geen 
significante verbetering van de prestaties van leveranciers heeft kunnen realiseren dan wel de 
problemen te escaleren. 
 
Geconstateerde tekortkomingen door leveranciers bij UWV  
De leveranciers wijzen daarbij ook op tekortkomingen bij UWV, waarbij vanuit UWV een sterkere 
regie- en integratierol van UWV werd verwacht voor werk.nl. Zo meldt Logica/CGI bij de evaluatie 
van de herinrichting van werk.nl dat UWV de documentatie voor werk.nl niet op orde had en 
functionele specificaties niet helder waren. Er is gestart zonder een duidelijk plan. Logica/CGI 
verwachtte dat UWV rekening hield met het applicatielandschap.314  
 
IBM meldde als reactie op de geconstateerde problemen na de transitie in 2006 dat bij CWI de regie 
en integratierol tussen de leveranciers en diensten onvoldoende waren ingevuld. Belangrijke rollen 
zoals de regierol (aansturen en bij elkaar brengen van leveranciers), systeemintegratierol (aansluiting 
van applicaties en infrastructuur) en de technisch applicatiebeheer rol (aansluiting beheer van 
applicaties en infrastructuur) zouden binnen CWI niet goed belegd zijn. IBM stelt bovendien reeds na 
gunning in 2005 geconfronteerd te zijn met een andere omgeving dan waar de dienstverlenings-
afspraken voor werden gemaakt. De omgeving is gekarakteriseerd als zeer veranderlijk met een zeer 
complex applicatielandschap door maatwerk en de afhankelijkheden tussen de ketenapplicaties.315 
 

e/ Er is onvoldoende kennis en kunde langs zijde van UWV en leveranciers, als Logica/CGI en 
IBM, over de integrale werking van werk.nl 

Korte toelichting van tekortkoming: 
− UWV (opdrachtgever) en leveranciers (opdrachtnemers) beschikken allen over onvoldoende 

kennis over de werking van werk.nl en relaties met andere applicaties en systemen in het 
complexe applicatielandschap 

− Gebrek aan kennis over werk.nl ondermijnt goed en effectief contractmanagement 
 
                                                      
314  Bron: UWV (2010), Besprekingsverslag Afronden Herinrichting WERK.NL, 27 mei 2010 
315  Bron: IBM (2007), Brief ‘Brief Escalatie dienstverlening IBM’, dd. 6 juni 2007, 29 juni 2007 
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Onvoldoende kennis bij opdrachtgever en opdrachtnemers over de integrale werking van werk.nl in 
het applicatielandschap van UWV 
Onvoldoende kennis van het totale systeem van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemers 
ondermijnt goed contractmanagement en goede projectuitvoering. UWV (opdrachtgever), IBM en 
Logica/CGI (opdrachtnemers) zijn onderling afhankelijk van elkaar voor de ontwikkeling en beheer 
van werk.nl: UWV stelt de functionele eisen als waar dient werk.nl aan te voldoen (functioneel 
beheer), Logica/CGI is verantwoordelijk voor de bouw en onderhoud van werk.nl (applicatiebeheer) 
en IBM is verantwoordelijk voor de technische infrastructuur waar werk.nl op draait (technisch 
beheer). 
 
UWV beschikte zelf niet meer over de documentatie, kennis en kunde van de onderliggende 
(verouderde) delen van werk.nl als gevolg van de doorontwikkeling op doorontwikkeling van werk.nl. 
UWV bleek samen met de leveranciers niet in staat om de onderliggende oorzaken te vinden van de 
stabiliteits- en performance problemen van werk.nl sinds het online is gegaan in 2002.316  
 
UWV erkende als uitgangspunt bij de aanbesteding van de raamcontracten dat de competentie van de 
leveranciers en hun medewerkers belangrijke elementen zijn voor kwaliteitsborging van uitvoering 
van projecten.317 In praktijk was kennis bij de leveranciers onvoldoende en had UWV sterke twijfels 
bij het kennisniveau van ingezette medewerkers van de Logica en IBM. Logica gaf in 2007318 en 
2010319 aan dat diepgaande kennis over de samenhang en werking van werk.nl (‘werking onder de 
motorkap’) beperkt was. Daarbij had Logica ook niet het overzicht over het gehele 
applicatielandschap waarin werk.nl zich bevond, terwijl UWV dit wel had verwacht. In 2007 is UWV 
geconfronteerd met het falen van een release voor een applicatie door onervarenheid van IBM 
medewerkers.320 In 2008321 en 2010322 had UWV sterke twijfels geuit over de beschikbaarheid van 
voldoende gekwalificeerde medewerkers van Logica en IBM voor de werkzaamheden voor UWV.  
 
Het gebrek aan kennis ondermijnt goed contractmanagement 
Onvoldoende kennis en kunde over de werking van werk.nl belemmert een goede projectuitvoering. 
Daarnaast leidt de onderlinge afhankelijke relatie van UWV, Logica/CGI en IBM ten aanzien van het 
functioneel, technisch en applicatiebeheer en het gebrek aan kennis van de drie partijen tot mogelijke 
vervaging van rollen en verantwoordelijkheden tussen de partijen. Verantwoordelijkheid voor het 

                                                      
316  Bron: UWV (2009), Programmaplan Afronding herinrichting werk.nl (Versie 1.3), 2009 
317  Bron: UWV (2004), Aanvraag tot Offerte van UWV voor Europese Aanbesteding Verwerkingsinfrastructuur en 

Bijlagen, 10 september 2004, versie 1.0 
318  Bron: Logica (2007), Klant Status Rapport CWI over mei 2007, 8 juni 2007, versie 1.0 
319  Bron: UWV (2010), Besprekingsverslag Afronden Herinrichting WERK.NL, 27 mei 2010 
320  Bron: CWI (2007), Brief Escalatie dienstverlening IBM, 6 juni 2007 
321  Bron: CWI (2008), Memo ‘Afspraken overleg d.d. 17 april jl.’, 22 april 2008. 
322  Bronnen: (1) UWV (2010), Memo Evaluatie van het WERK.NL programma, 6 april 2010. (2) UWV (2010), 

Afsprakenlijst Raad van Bestuur UWV, 27 april 2010. (3) UWV (2010), Besprekingsverslag Afronden Herinrichting 
WERK.NL, 27 mei 2010 
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ontstaan van problemen kunnen naar elkaar toegeschoven worden. Dit ondermijnt een goed 
contractmanagement 
 

f/ De combinatie van politieke en bestuurlijke druk, tijdsdruk, en ‘lock-in’ effecten versterken een 
situatie van ‘doormodderen’ met werk.nl 

Korte toelichting van tekortkoming: 
− Belangrijke onderliggende factoren die een rol spelen ten aanzien van goed en effectief 

contractmanagement en uitvoering van projecten voor werk.nl is de aanwezigheid van politieke 
en bestuurlijke druk, tijdsdruk en ‘lock-in’ effecten.  

− De combinatie van factoren en de eerder geconstateerde tekortkomingen geeft de indruk van 
onvoldoende tegenwicht (voldoende kritisch vermogen en daadkracht) en een beeld van 
doormodderen met werk.nl  

 
Politieke en bestuurlijke druk gecombineerd met bezuinigingsdruk 
De politieke en bestuurlijke keuze om werk.nl tot het primaire kanaal van dienstverlening van het 
UWV te maken leidt tot de noodzaak en druk binnen het UWV om de applicatie en onderliggende 
infrastructuur van werk.nl verder te ontwikkelen. Bij het besluit hiertoe zijn alle partijen als UWV, 
ministerie van SZW en Tweede Kamer gewezen op en bewust van de risico’s van het 
doorontwikkelen van werk.nl tot het primaire kanaal voor dienstverlening van het UWV.323 
 
Er is sprake van politieke en bestuurlijke druk om bezuinigingen en kostenbesparingen te realiseren 
voor het UWV. Deze druk is terug te zien in genomen besluiten van UWV voor ontwikkeling van 
applicaties als werk.nl. Zo wordt het contract met IBM tussentijds verlengd waarbij lagere kosten 
worden gerealiseerd, maar waarvoor flexibiliteit in de vorm van tussentijdse exit-mogelijkheden 
wordt opgegeven (dit vergroot ‘vendor lock-in’). Ervaringen van de uitvoering van de contracten en 
prestaties van leveranciers worden niet meegenomen in het belang van vertrouwen en samenwerking 
en om hoge transitiekosten bij wisselingen te vermijden.324  
 
Tijdsdruk 
Tijdsdruk ten aanzien van werk.nl zorgt ervoor dat voor projecten en activiteiten voor werk.nl dat 
onrealistische planningen worden opgesteld (en niet gehaald worden), testen niet of gecomprimeerd 
worden uitgevoerd en releases voor werk.nl niet volwaardig zijn, waardoor herstelreleases nodig zijn. 
De kwaliteit van de werkzaamheden lijdt onder deze tijdsdruk.325  
 

                                                      
323  Zie de casus Werk.nl uit de eerste studie van Policy Research Corporation (2013)¸ Parlementair onderzoek ICT-

projecten bij de overheid Eindrapport en Bijlagenboek Casusonderzoek, 4 november 2013 
324  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2014), Beantwoording informatieverzoek 07 (2014) 

van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek ICT, 7 maart 2014 
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Politieke en bestuurlijke keuzes leiden tot tijdsdruk binnen UWV om te zorgen dat werk.nl vanaf 
januari 2015 het primaire kanaal is voor de digitale dienstverlening van UWV voor werkzoekenden en 
werkgevers.  
 
Lock-in effecten 
Het beeld van de doorontwikkeling op doorontwikkeling van werk.nl komt over als een ‘lock-in 
situatie’ waar steeds nieuwe oplossingen worden voorgesteld voor de stabiliteits- en 
performanceproblemen van werk.nl. Diverse oplossingen zijn reeds geïmplementeerd zoals een 
vernieuwing van werk.nl in 2009 – 2010 (herinrichting werk.nl), toepassing van een agile 
voortbrengingsproces door leveranciers326 tot de mogelijkheid om een systeemintegrator rol bij IBM te 
beleggen327.  
 
Naast de aanwezigheid verder van ‘vendor lock-in’ (zie tekortkomingen a/ en b/), valt het tevens op 
dat dezelfde problemen met het contractmanagement steeds over tijd terugkomen. Zo worden 
problemen met het niet op orde hebben van de offertes al in 2007 benoemd en speelde deze 
problemen nog steeds in 2012. De geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van het 
contractmanagement zijn geen incidenten meer, maar wijzen op dieperliggende problemen die te 
herleiden zijn tot de organisatie en cultuur van UWV ten aanzien van sturing van leveranciers. 
 
Combinatie van tijdsdruk, bestuurlijke druk en lock-in effecten met de andere tekortkomingen leidt tot 
een situatie van doormodderen 
Factoren als politieke en bestuurlijke druk en tijdsdruk op UWV en aanwezigheid van ‘lock-in’ 
effecten bemoeilijken goed en strak contractmanagement dat nodig is om de bezuinigingen en 
opleverdatum van de digitale dienstverlening via werk.nl (1 januari 2015) te realiseren. 
 
Het samenspel van deze factoren en de andere geconstateerde tekortkomingen zoals onvoldoende 
kwaliteit van contractmanagement, problemen in de uitvoering van projecten en tekort aan kennis 
geven het beeld van een tekort aan tegenwicht binnen UWV richting politiek, bestuur en leveranciers. 
De combinatie van kritisch vermogen én daadkracht om door te kunnen pakken lijkt te ontbreken, 
waardoor er geen kennis en realisme aan kan worden gebracht in eigen plannen en plannen van 
leveranciers. Hierdoor kan geen goede (doelmatige) afweging van consequenties worden gemaakt van 
plannen en besluiten. Het vergroot het risico dat bij de doorontwikkeling van werk.nl beschikbare 
middelen niet ondoelmatig worden ingezet. 
 

                                                                                                                                                                     
325  Bron: UWV (2010), Memo Evaluatie van het WERK.NL programma, 6 april 2010. Zie verder de casus Werk.nl uit de 

eerste studie van Policy Research Corporation (2013)¸ Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid 
Eindrapport en Bijlagenboek Casusonderzoek, 4 november 2013 

326  Bron: CGI (2013), Offerte Co-sourcing tbv het WISE/Redesign deel van WeDo voor de december 2013 release (periode 
1-7-2013 t/m 30-09-2013), 17 juni 2013 

327  Bron: UWV (2013), Afsprakenlijst Raad van Bestuur UWV, 1 oktober 2013 
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V.4.3. OVERZICHT VAN GEÏDENTIFICEERDE ONDOELMATIGHEDEN EN INDICATIES VOOR 
ONRECHTMATIGHEDEN 

De geconstateerde tekortkomingen in de casus Werk.nl zijn te kenmerken als patronen van 
ondoelmatigheden. De tekortkomingen gezamenlijk zijn en leiden tot ondoelmatig gebruik van 
belastinggeld. Het contractmanagement van UWV is ineffectief, doordat kaders niet of ineffectief 
worden toegepast, contractuele opdrachtovereenkomsten en offertes in gevallen ontbreken, en 
opdrachtgeverschap en de coördinatierol versnipperd is belegd. Dit tezamen met de gemaakte keuzes 
bij de aanbesteding van de raamcontracten zorgen er voor dat er geen toezicht is op leveranciers, er 
sprake is van een grote afhankelijkheid van de leveranciers (‘vendor lock-in’) en leveranciers niet 
doelmatig aangestuurd kunnen worden. Het ontbreken van een goede administratie over werk.nl zorgt 
er verder voor dat er geen betrouwbaar en actueel beeld is van de ingezette tijd, geld en middelen voor 
werk.nl. Verder leiden de gebreken in de projectuitvoering van UWV en leveranciers tot 
ondoelmatigheden zoals het niet helder vaststellen van de functionele specificaties bij de start van een 
opdracht, onrealistische planningen en het niet op orde hebben van het projectmanagement. 
 
De tijdsdruk en politieke en bestuurlijke druk op UWV, gebrek aan kennis bij opdrachtgever (UWV) 
en opdrachtnemers (leveranciers) en aanwezigheid van lock-in effecten dragen er aan bij dat goed 
contractmanagement uit het oog is verloren. Het vasthouden aan concepten als ‘vertrouwen’ en 
‘samenwerking’ met leveranciers lijkt een grotere rol te spelen dan het maken van een objectieve en 
doelmatige afweging van consequenties (tijd, geld en kwaliteit) voor plannen en besluiten.  
 
Binnen de casus Werk.nl zijn indicaties voor mogelijke onrechtmatigheden in de aanbestedingen en 
het contractmanagement geconstateerd. UWV kiest voor directe ‘strategische partnerschappen’ met 
leveranciers als Logica, IBM en andere leveranciers, waardoor deze in feite voor onbepaalde tijd de 
dienstverleners van UWV zijn voor werk.nl (en andere applicaties van UWV). Tussentijds zijn 
contracten aangepast, verlengd en/of vernieuwd waarbij exit-mogelijkheden worden beperkt en de 
‘vendor lock-in’ wordt versterkt. Policy Research en de experts hebben niet kunnen vaststellen in 
hoeverre de inzet van de leveranciers rechtmatig is verlopen. Voor een definitief oordeel zou nader 
dossieronderzoek nodig zijn, waarbij kennisname van de dossiers van de betrokken leveranciers 
noodzakelijk is. De doelstellingen en ondernomen acties van UWV staan op zijn minst op gespannen 
voet met het Europees aanbestedingsrecht.  
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VI. BIJLAGEN 

LIJST VAN AFKORTINGEN 

 
− BE-raming: Bedrijfseconomische raming 
− BOR: Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven 
− CBB: Centrale Bediening en Bewaking 
− CFO: Chief Financial Officer 
− CIO: Chief Information Officer 
− CLB+: Uitbreiding van de Centrale Lokale Bediening  
− CMF: Contract Mutatie Formulier 
− CWI: Centrum voor Werk en Inkomen 
− DAD: Departementale Auditdienst 
− DAP: Dossier Afspraken Procedures 
− D&C: Design & Construct-contract 
− DGP: Directeur Generaal Personenvervoer 
− DLS-systeem: DrukLuchtSchuim-systeem 
− DBFMO: Design, Build, Finance, Maintain en Operate-contract 
− DBM: Design, Build & Maintain-contract 
− DKP: Deel KwaliteitsPlan 
− DO: Definitief Ontwerp 
− E&C: Engineering & Construct-contract 
− EM: Elektromechanisch 
− EMVA: Economisch Meest Voordelige Aanbieding 
− EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving 
− FEZ: Financieel Economische Zaken 
− GAO: United States Government Accountability Office 
− HID: Hoofd Ingenieur Directeur 
− HRC: Hoofdrekencentrum 
− I&M: Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
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− KPI: Key Performance Indicator 
− MTM: Motor Traffic Management 
− NAO: National Audit Office (UK) 
− NVI: Nota van Inlichtingen 
− OGC: Office of Government Commerce (UK) 
− PI: Prestatie Indicator 
− PvE: Programma van Eisen 
− RFI: Request for Information 
− RFP: Request for Proposal 
− RO: Referentie Ontwerp 
− RvB: Raad van Bestuur 
− RW73-Zuid: Rijksweg 73-Zuid 
− RW74: Rijksweg 74 
− RWS: Rijkswaterstaat 
− SLA: Service Level Agreement 
− SPvE: Specifiek Programma van Eisen 
− SZW: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
− TPM: Third Party Mededeling 
− UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
− VANESSA: Verkeerscentrale Algemeen Nieuw Eenvoudig Sturings Systeem Aanpassing 
− VROM: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
− VTTI: Verkeers- en Tunnel Technische Installaties 
− VWTT: Volker Wessels Tunneltechniek 
− V&W: Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
− WAC: Wijziging Advies Commissie 
− Warvw: Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels 
− WEDO: WERKbedrijf E-Diensten Omgeving 
− WMS: Water Mist Systeem 
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BEGRIPPENLIJST 

Casus Beveiliging A73 

Technische begrippen:  
− DrukLuchtSchuim (DLS)-blussysteem: type brandblussysteem waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen een automatisch DLS-systeem (op afstand bedienbaar blussysteem inclusief 
systeem dat brand kan detecteren) en handmatige DLS-systeem (blussysteem die handmatig 
bedient dient te worden wanneer er een brand wordt ontdekt)328.  

− Instandhouding: beheer en onderhoud van installaties en systemen. 
− Systeemintegratie: het verenigingen/integreren van diverse deelsystemen zodat alle 

deelsystemen met elkaar functioneren als één werkend systeem/geheel.  
− Water Mist Systeem (WMS): type automatisch brandblussysteem.  

 
Juridische begrippen: 

− Aanbesteding conform de ‘niet-openbare procedure’: Europese aanbestedingsprocedure 
waaraan ondernemers mogen verzoeken deel te nemen, maar waarbij alleen de door de 
aanbestedende dienst aangezochte ondernemers zich mogen inschrijven. Dit houdt in dat 
iedere ondernemer zich mag aanmelden voor de eerste fase (de selectiefase) en dat vervolgens 
de aanbestedende dienst een vooraf bekend gemaakt aantal ondernemers selecteert die zich 
mogen inschrijven (een offerte mogen indienen) voor de tweede fase (gunningsfase). 

− Aanbesteding conform de procedure ‘onderhandelingen zonder voorafgaande 
bekendmaking’: Europese aanbestedingsprocedure waarbij er geen openbare publicatie van de 
opdracht vooraf is en er sprake is van onderhandse gunning (de opdrachtgever is vrij om te 
kiezen aan wie de opdracht gegund wordt). Deze procedure mag onder meer worden 
toegepast wanneer het een product betreft dat voor onderzoek, proefneming, studie of 
ontwikkeling worden vervaardigd. 

− Design & Construct (D&C) contract: contractvorm waarbij de opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor het ontwerp van installaties en de realisatie daarvan. Bij deze 
contractvorm stelt de opdrachtgever een functioneel gespecificeerde uitvraag op. De 
opdrachtnemer krijgt de ruimte om innovaties toe te passen in het ontwerp en de uitvoering. 
Ook moeten deze beide fases zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. 

− Engineering & Construct (E&C) contract: contractvorm waarbij de opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor de engineering/detailontwerp van de installaties en de realisatie 
daarvan. Bij deze contractvorm stelt de opdrachtgever het basisontwerp en de functionele en 
technische specificaties op, op basis waarvan de opdrachtnemer de detailengineering uitvoert.  

 
                                                      
328  Naar de handmatige DLS-blussystemen wordt in de casus ook wel verwezen als ‘DLS-installaties met uitsluitend 

hulpposten’ 
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Casus Werk.nl 

− Agile ontwikkelmethode: De agile methodiek is een overkoepelende term voor verschillende 
software-ontwikkelmethoden waarbij in kortdurende iteraties software incrementeel 
ontwikkeld, getoetst, aangepast en bijgestuurd wordt tot uiteindelijk het complete systeem 
gereed is. 

− Lock-in: Verschijnsel waarbij verkeerde besluiten niet worden rechtgezet en projecten zonder 
optimale invulling worden voortgezet door factoren zoals sunk costs (in tijd en geld) of de 
behoefte aan rechtvaardiging (bijvoorbeeld vermijden gezichtsverlies of sociale druk). 

− Service Level Agreement (SLA): Afspraken tussen dienstverlener en opdrachtgever met 
meetbare condities over de te verlenen service (bijvoorbeeld afspraken over de kwaliteit, de 
snelheid en het niveau van dienstverlening). 

− Service level rapportage: Document waarin over de prestaties van de dienstverlener ten 
aanzien van de Service Level Agreements wordt gerapporteerd. 

− Sunk costs: Kosten die al gemaakt zijn en niet meer ongedaan te maken zijn. Het is een 
bekende valkuil om gemaakte kosten die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt mee te 
nemen bij besluiten over de toekomst. 

− Third party audit: Een externe audit die wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisaties, 
zoals certificeringsinstanties of toezichthouders. 

− Vendor lock-in: Fenomeen waarbij een persoon of organisatie sterk afhankelijk is van een 
(specifieke) leverancier. 
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