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6 6 

CASEE STUDY NAAR KENNISSYSTEEM OPEX 

Dee case study handelt over het ontwerp- en invoeringsproces van OpEx bij de BVG. Het 
ontwerp-- en invoeringsproces wordt beschreven aan de hand van grote en kleine technolo-
gischee en organisatorische veranderingscycli. Tevens wordt aandacht besteed aan de mate 
vann convergentie tussen de organisatorische en technologische veranderingen. Er wordt 
gekekenn naar de betrokken actoren, hun motieven en hun wijze van samenwerken. Leer-
processenn tussen de externe producent en de gebruikersorganisatie komen aan de orde. 
Tevenss wordt geanalyseerd of de BVG kan worden beschouwd als 'leading edge 
consumer'.. De procesbeschrijving loopt van ideeënvorming tot en met het gebruik van 
OpEx.. De eerste verkenning van kennistechnologie bij de BVG is het startpunt van de ana-
lyse.. Het eindpunt vormt de evaluatie van het systeem nadat het één jaar in gebruik is. De 
resultatenn van deze evaluatie, de sociaal-organisatorische effecten van OpEx op functie- en 
organisatieniveau,, staan beschreven in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 wordt het ontwerp- en 
invoeringsprocess geanalyseerd. Hierbij zullen gevolgen van het kennissysteem worden 
gerelateerdd aan keuzen die gemaakt zijn in het ontwerp- en invoeringsproces. In dit 
hoofdstukk wordt de organisatie beschreven en het werkproces waarin het kennissysteem is 
ingevoerd.. Aan het eind van het hoofdstuk wordt de uitvoering van de case study toege-
licht. . 

6.11 De BVG 

Hett onderzoek is uitgevoerd bij de Bedrijfsvereniging voor de gezondheid, geestelijke en 
maatschappelijkee belangen (BVG)1. De BVG was een uitvoeringsorgaan voor sociale ver-
zekeringswetten.. In 1994 waren er negentien bedrijfsverenigingen in Nederland2. Bedrijfs-
verenigingenn zijn opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties. Bedrijfsvereni-
gingenn waren georganiseerd per bedrijfstak. Organisaties binnen een sector waren verplicht 
zichh bij de bedrijfsvereniging aan te sluiten. Vertegenwoordigers van de sociale partners 
vormdenn de besturen van de bedrijfsverenigingen3. 
Tenn tijde van het onderzoek was de BVG de grootste zogenaamde 'zelfadministrerende' 
bedrijfsvereniging,, met zo'n 42.000 aangesloten werkgevers en ongeveer 750.000 verzeker-
den,, goed voor 12% van de Nederlandse beroepsbevolking4. Het merendeel van de verzeker-
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denn van de BVG werkte in de verplegende en verzorgende beroepen. De sector besloeg onder 
anderee de gezondheidszorg, het welzijnswerk, verschillende onderwijsvormen, de beroeps-
sport,, maatschappelijke dienstverlening en de kerkgenootschappen. Bij de BVG werkten in 
19944 circa 2500 mensen5. 
Dee BVG had als belangrijkste taak de uitvoering van de volgende sociale verzekeringswetten: 
dee Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringg (WAO) en de Algemene Arbeidsongeschikheidswet (AAW). Dit betrof zowel het 
innenn van premies als het verlenen van uitkeringen. 
Inn dit onderzoek stond de invoering van het kennissysteem OpEx ten behoeve van de uitke-
ringsverzorgingg van de WW centraal. De BVG was ten tijde van het onderzoek onderverdeeld 
inn een aantal sectoren (figuur 6.1). Het verstrekken van uitkeringen zoals de WW geschiedde 
inn de sector 'Uitkeringsverzorging'. In deze sector vond dit onderzoek plaats. 

Financiëlee en 
Economischee zaken 

Interne e 
Dienstverlening g 

Directie e 

Marketing g 
enn Verkoop Ontwikkeling g Uitkerings --

verzorgin g g 

Figuurr  6.1 Sectoren van de BVG 

Hett hoofdkantoor van de BVG is gevestigd in Zeist. De uitvoering is regionaal georganiseerd; 
dee BVG kent een decentrale structuur. Op de afdeling Bijzondere uitkeringsverzorging 
(BUV)) op het hoofdkantoor houden juridische experts die zich bezig met het vaststellen en 
aanpassenn van het uitvoeringsbeleid. Dit zijn de experts van de afdeling Juridische zaken 
(BUV-JZ).. Tevens zijn er experts die de uitvoering op de rayonkantoren ondersteunen en 
controleren.controleren. Dit zijn de medewerkers van de afdeling Wetstechnische ondersteuning (BUV-
WTO). . 
Tenn tijde van het onderzoek waren er zeventien rayonkantoren6. Het kennissysteem OpEx is 
ingevoerdd op de afdeling WW op de rayonkantoren. Op de afdeling WW zijn de volgende 
functiess te onderscheiden: administratief medewerker, beoordelaar, wetstechnisch beoordelaar 
enn rayonchef administratie (figuur 6.2). De beoordelaars zijn de gebruikers van OpEx. 

Rayonchef f 
administratiee WW 

Wetstechnisch h 
beoordelaarr WW Beoordelaarr WW 

Administratief f 
medewerkerr WW 

Figuurr  6.2 De afdeling WW op het rayonkantoor 
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6.22 Uitvoering van de Werkloosheidswet en het kennissysteem OpEx 

Dee Werkloosheidswet (WW) verzekert werknemers tegen de financiële gevolgen van de 
werkloosheid.. Wie verzekerd is in de zin van de WW en aan bepaalde voorwaarden voldoet, 
komtt bij werkloosheid in aanmerking voor een uitkering7. 
Hett WW-uitvoeringsproces kan globaal in de volgende deelprocessen worden beschreven: 
aanvraagg WW, verwerking door administratie, beoordelen recht, bepalen hoogte en duur, 
beoordelenn verwijtbaarheid en de invoer van de definitieve uitkering in het WW-systeem8. Dit 
process staat weergegeven in figuur 6.3. 

Figuurr  6.3 Het WW-proces 

Hett kennissysteem OpEx wordt gebruikt in het deelproces 'beoordelen verwijtbaarheid'. 
Wanneerr het een verzekerde is aan te rekenen dat hij/zij niet (geheel) aan de voorwaarden vol-
doet,, is er sprake van verwijtbare werkloosheid en kan de bedrijfsvereniging een sanctie 
treffen.. Er is sprake van verwijtbare werkloosheid: 
-- bij ontslag vanwege verwijtbaar gedrag en men redelijkerwijs kon weten dat dit gedrag 

ontslagg tot gevolg zou kunnen hebben, of, 
-- bij ontslagname, terwijl redelijkerwijs verlangd mocht worden dat de dienstbetrekking zou 

wordenn voortgezet9. 
Bijj  het beoordelen van een aanvraag wordt getoetst of een verzekerde aan de vastgestelde 
voorwaardenn voldoet. Het soort overtreding is bepalend voor de hoogte en duur van de 
sanctie.. Er zijn drie typen sancties: 
-- een korting op de uitkering gedurende een bepaalde periode; 
-- een tijdelijk gehele weigering van de uitkering; 
-- een blijvend gehele weigering van de uitkering10. 
Hett systeem wordt gebruikt door beoordelaars op de rayonkantoren". Het kennissysteem 
OpExx ondersteunt 160 gebruikers bij het beoordelen van verwijtbaarheid van werkloosheid, 
zowell  bij het bepalen of er sprake is van verwijtbare werkloosheid, als bij het bepalen van de 
matee van verwijtbaarheid. Met het systeem kan verwijtbaarheid worden beoordeeld in geval 
vann ontslag krijgen en bij ontslagname. Tevens biedt het systeem ondersteuning bij het 
bepalenn van de administratieve sancties, zoals: 
-- een te late inschrijving (TLI): als iemand die werkloos wordt zich niet op de eerste dag 

naa de eerste werkloosheidsdag inschrijft bij een arbeidsbureau; 
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-- een te late aangifte (TLA): als de werkloze zich niet op dezelfde dag aanmeldt bij de 
bedrijfsvereniging; ; 

-- een te late aanvraag (TLV): als de werkloze de toegezonden aanvraagset voor een uitke-
ringg niet binnen drie weken terugstuurt naar de bedrijfsvereniging12. 

6.33 Het WW-beoordelingsproces13 

Inn figuur 6.3 staan de deelprocessen beschreven van het uitvoeringsproces van de WW. Het 
betreftt de processen: aanvraag WW, verwerking door administratie, beoordelen recht, 
bepalenn hoogte en duur, beoordelen verwijtbaarheid en de invoer van de definitieve uitke-
ringg in het WW-systeem. Het kennissysteem OpEx wordt gebruikt in het deelproces 
'beoordelenn verwijtbaarheid'. Voor het verkrijgen van een uitkering dient een werkloze 
zichh aan te melden bij een rayonkantoor van een bedrijfsvereniging. In dit onderzoek 
betreftt het de BVG. De verzekerde ontvangt een set formulieren waarmee de verzekerde 
formeell  een aanvraag voor een uitkering indient ('aanvraag WW'). Een verzekerde kan 
langsgaann bij het rayonkantoor of telefonisch een aanvraag doen, dan worden de formu-
lierenn toegezonden. Een administratief medewerker ontvangt de formulieren en controleert 
off  de set formulieren compleet is en of alles goed is ingevuld. De administratief medewer-
kerr maakt vervolgens een dossier aan, bestaande o.a. uit de ingevulde formulieren, gege-
venss van de werkgever, een inschrijvingsbewijs van het arbeidsbureau en eventueel overig 
materiaal.. Het gevalsnummer en de basisgegevens met betrekking tot de aanvraag worden 
doorr de administratief medewerker ingevoerd in het WW-systeem ('verwerking door admi-
nistratie').. Het dossier wordt voor verdere behandeling overgedragen aan een beoordelaar. 
Dee beoordelaar gaat eerst na of er sprake is van een recht op een uitkering ('beoordelen 
recht').. De volgende stap is het vaststellen van de hoogte en de duur van de uitkering; dit is 
o.a.. afhankelijk van het arbeidsverleden ('bepalen hoogte en duur'). Er wordt nagegaan of 
err sprake is van administratieve nalatigheden, zoals het te laat inschrijven bij het arbeids-
bureau.. Dit kan resulteren in een administratieve sanctie. Het kennissysteem OpEx biedt 
ondersteuningg bij het berekenen van deze administratieve sancties. Vervolgens wordt geke-
kenn of het de verzekerde geheel of gedeeltelijk is aan te rekenen dat hij/zij werkloos is 
geworden.. Wanneer sprake is van verwijtbaar gedrag, waardoor de werkloosheidssituatie is 
ontstaan,, wordt een sanctie op de uitkering toegepast ('beoordelen verwijtbaarheid'). Het 
kennissysteemm OpEx wordt in dit deelproces gebruikt. De definitieve uitkomst over de 
uitkeringg wordt in het WW-systeem ingevoerd ('invoer definitieve uitkomst in het WW-
systeem'). . 

Mochtt een beoordelaar over onvoldoende informatie beschikken voor het bepalen van het 
rechtt op een uitkering, het bepalen van de hoogte en duur of voor het beoordelen van de 
verwijtbaarheid,, dan kan de beoordelaar zelf deze informatie telefonisch achterhalen bij de 
verzekerdee of de werkgever. Ook kan een beoordelaar een opdracht aan een medewerker 
vann de buitendienst geven om de benodigde informatie te vergaren. 

Voordatt OpEx was ingevoerd, werd in geval van verwijtbaarheid een voorlegger voor de 
Kleinee Commissie (KC) gemaakt. De KC-voorlegger bevatte de gevalsomschrijving, ver-
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klaringenn van werkgever en verzekerde, en de 'Overwegingen en Conclusies'. De 'Over-
wegingenn en Conclusies' bevatte de uitleg over de geconstateerde verwijtbaarheid en de 
hoogtee en duur van de sanctie. De KC-voorlegger werd inhoudelijk en tekstueel gecontro-
leerdd door de wetstechnisch medewerker op het rayonkantoor. Na eventuele aanpassing 
werdd de KC-voorlegger naar het hoofdkantoor gestuurd. Hier werd de KC-voorlegger nog-
maalss gecontroleerd door een juridisch expert van de afdeling Bijzondere Uitkeringsverzor-
gingg Wetstechnische Ondersteuning (BUV-WTO). Hier werd de voorlegger getoetst op een 
juistee en uniforme toepassing van de wet en het BVG-uitvoeringsbeleid. In geval van on-
juisthedenn of onduidelijkheden werd de KC-voorlegger teruggestuurd naar het rayon-
kantoor.. Indien de KC-voorlegger akkoord werd bevonden, werd deze voorgelegd aan de 
Kleinee Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorga-
nisaties,, die de uiteindelijke beslissing nam over de sanctie. 
Enkelee maanden na de invoering van OpEx werd de Algemene Wet Bestuursrecht (1994) 
vann kracht. Als gevolg van de Algemene Wet Bestuursrecht is de beslissingsbevoegdheid 
tenn aanzien van de sanctiebepaling bij verwijtbare werkloosheid aan de rayonkantoren 
gedelegeerd.. Er worden geen voorleggers ten aanzien van de verwijtbare werkloosheid 
meerr aan de Kleine Commissie voorgelegd. 

Dee uitvoering van de WW op de rayonkantoren wordt ondersteund door het kennissysteem 
OpEx.. Een interactieve sessie met OpEx verloopt als volgt: via het menu op de lokale VAX 
opp het rayonkantoor start een beoordelaar OpEx14. OpEx controleert of de beoordelaar ge-
autoriseerdd is om OpEx te gebruiken. Indien de gebruiker bevoegd is OpEx te gebruiken, 
wordtt de interactie met het systeem gestart. De beoordelaar krijgt via een menu de vraag 
voorgelegdd of de beoordelaar een nieuw geval gaat beoordelen, een incompleet geval gaat 
afmakenn of op basis van nieuwe informatie een reeds beoordeeld geval gaat verwerken. In 
dee laatste twee gevallen wordt een oud geval opnieuw in bewerking genomen. De beoorde-
laarr bepaalt of de betrokkene recht op een uitkering heeft en bepaalt de maximale hoogte 
enn duur van de uitkering. Vervolgens worden de administratieve sancties bepaald. 
Voorr het beoordelen van de verwijtbaarheid dient eerst de hoofdreden van ontslag te 
wordenn vastgesteld. Bij het bepalen van de hoofdreden van ontslag wordt door OpEx 
ondersteuningg geboden en kan uitleg aan het systeem worden gevraagd. OpEx bevat 56 
redenenn waarom mensen ontslag nemen of krijgen. Vervolgens wordt een vragensessie 
doorlopendoorlopen behorende bij de hoofdreden van ontslag. Op basis van de antwoorden op een 
aantall  vragen leidt het systeem factoren af, die weer leiden tot een nieuw cluster van 
vragen.. Uiteindelijk komt het systeem met de uitkomst: een eventuele sanctie in de vorm 
vann een procentuele korting op de uitkering gedurende een bepaalde periode. De beoorde-
laarr beantwoordt de vragen op basis van de informatie in het dossier. Wanneer essentiële 
vragenn niet worden beantwoord, kan het systeem niet tot een eindbeoordeling komen. De 
openstaandee vragen worden weggeschreven naar de lokale VAX op het rayonkantoor. Deze 
vragenn worden via het kantoorautomatiseringsprogramma omgezet in een opdracht voor de 
buitendienst,, waarna nieuwe informatie vergaard dient te worden. Het incompleet beoor-
deeldee geval wordt opgeslagen op de partitie van de beoordelaar op de OpEx-VAX. 
Wanneerr de vragen wel in voldoende mate zijn beantwoord, komt OpEx met een uitkomst: 
dee hoogte en duur van een eventuele sanctie ('Overwegingen en Conclusies'). Deze tekst 
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wordtt weggeschreven naar de lokale VAX. De 'Overwegingen en Conclusies' moeten 
onderbouwdd kunnen worden op basis van de gevalsbeschrijving en de verklaringen van 
werknemerr en werkgever. Als de beoordelaar het niet eens is met de uitkomst van OpEx, 
dientt de beoordelaar hiervoor een argumentatie op te stellen. 

Dee technische infrastructuur van OpEx is gebaseerd op een client-server structuur. OpEx 
draaitt op een VAX op het hoofdkantoor. Via een lokale VAX op de rayonkantoren kunnen 
beoordelaarss toegang krijgen tot OpEx. Op de lokale VAX op de rayonkantoren draait het 
kantoorautomatiseringsprogrammaa All-in-1 (figuur 6.4). 

Dee informatiestromen staan weergegeven in figuur 6.5 en 6.6. In figuur 6.5 zijn de 
informatiestromenn gekoppeld aan de procesbeschrijving. In figuur 6.6 zijn de informatie-
stromenn gerelateerd aan het medium waar de gegevensoverdracht plaatsvindt. De input 
betreftt gegevens uit het WW-dossier, gegevens over de klant en de werkgever, gegevens 
overr mogelijke administratieve sancties en indien nodig een rapport van de buitendienst. 

kayonkantoor kayonkantoor 

i i 

Figuurr  6.4 De technische infrastructuu r  van OpEx15 
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Figuurr 6.5 Informatiestromen gerelateerd aan functie16 
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Figuurr  6.6 Informatiestromen gerelateerd aan opslag17 

Tekstfragmentenn uit OpEx worden via het informatiesysteem Charlie verwerkt tot produc-
tenn zoals de KC-voorlegger, de interne voorlegger of een buitendienstopdracht. Het 
informatiesysteemm Charlie vormt de schakel tussen OpEx en de kantoorautomatiserings-
omgevingg (KA). Via Charlie wordt ook managementinformatie verkregen over de wijze 
waaropp OpEx wordt gebruikt. 

6.44 De uitvoering van de case study 

Inn hoofdstuk 1 is beschreven waarom gekozen is voor een case study. Ter verkrijging van de 
onderzoeksgegevenss wordt in de case study gebruik gemaakt van schriftelijk materiaal en 
interviews.. Bij case study onderzoek is het van belang onderzoeksgegevens via meerdere 
bronnenn te verkrijgen18. Er is informatie vergaard over keuzen in het ontwerp- en invoerings-
process en over de effecten van het systeem. 
Hett schriftelijk materiaal bestaat uit projectdocumenten van allerlei aard. Een omvangrijke 
projectdocumentatiee is geanalyseerd, zoals plannen van aanpak (inclusief haalbaarheidsstudie 
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enn ramingen van de kosten), een functioneel ontwerp-rapport, een kennisanalyse-rapport, 
verslagenn van de projectgroep, verslagen van werkgroepen, de resultaten van de verschillende 
tests,, opleidingsmateriaal, publicaties in het kader van voorlichting zoals in het BVG-journaal 
enn projectevaluatierapporten uit verschillende fasen. 
Aann de hand van deze stukken werden ontwerpbeslissingen geanalyseerd en werd nagegaan 
off  bepaalde keuzen later in het proces zijn herzien. Achterhaald werd hoe beslissingen tot 
standd zijn gekomen en welke actoren hierbij betrokken zijn geweest. Ook werd gekeken met 
welkee sociaal-organisatorische aspecten al dan niet rekening is gehouden en door wie. 
Tevenss is gebruikgemaakt van papers die werden gepresenteerd op de Nederlandse con-
ferentiee 'Kennistechnologie' en van artikelen over het kennissysteem in enkele dagbladen en 
automatiseringsbladen.. Daarnaast zijn algemene BVG-documenten bestudeerd, bijvoorbeeld 
overr reorganisatieprocessen. Tevens is gebruikgemaakt van artikelen uit dagbladen met 
betrekkingg tot ontwikkelingen rond de WW, de uitvoeringsorganisaties op het gebied van de 
Socialee Zekerheid in het algemeen en de BVG in het bijzonder. Een overzicht van het 
schriftelijkk materiaal wordt gegeven in de bijlage. 
Err zijn interviews afgenomen met betrokkenen in het ontwerp- en invoeringsproces over 
ontwerpbeslissingenn en over hun inschatting van de effecten van het systeem. In de vraag-
gesprekkenn is gevraagd naar de motieven voor beslissingen en naar de momenten waarop ze 
genomenn zijn, waardoor inzicht verkregen kan worden in de samenhang tussen beslissingen. 
Dee interviews leverden informatie op die niet in het schriftelijk materiaal voorhanden was. 
Dankzijj  de interviews konden gefragmenteerde stukjes informatie tot een geheel worden 
gesmeed.. Er kon een betrouwbaar beeld over het geheel worden gevormd, waarbij de situatie 
vanuitt een specifieke invalshoek werd beschouwd. Op basis van de interviews werd retro-
spectieff  inzicht verkregen in de dynamiek van het proces. 
Bijj  het onderzoek naar effecten van het systeem is gebruikgemaakt van projectdocumenten, 
zoalss een interne evaluatie van het systeem. Interviews met gebruikers van het kennissysteem 
handeldenn over de effecten van het kennissysteem en over de invoering en evaluatie van het 
systeem.. De interviews met gebruikers gaven inzicht in hun houding ten opzichte van het 
systeem.. Deze informatie is rijker dan wanneer men een schriftelijke vragenlijst zou hanteren. 
Schriftelijkee en mondelinge bronnen over dezelfde onderwerpen vullen elkaar aan. Interviews 
wordenn gebruikt om te controleren of onderzoeksresultaten verkregen op basis van schriftelijk 
materiaall  houdbaar zijn. 
Bijj  een interview kunnen verschillende typen vragenlijsten worden gehanteerd. De vragen 
kunnenn een 'open' karakter hebben, en voornamelijk gericht zijn op het verkrijgen van feiten 
enn meningen. De geïnterviewde is dan meer een informatieverschaffer dan respondent. In een 
'focusedd interview' wordt een vragenlijst gebruikt die gebaseerd is op het onderzoeks-
design'.. Een derde vorm is het gebruik van een gestructureerde vragenlijst, die overeenkomt 
mett een vragenlijst in een enquête19. In deze case study is het type 'focused interview' 
gehanteerd.. In tegenstelling tot een open interview is gebruikgemaakt van semi-gestructu-
reerdee vragenlijsten. De vragenlijsten zijn afgeleid van de probleemstelling en het analyse-
kader.. Bij de interviews over het proces zijn de vragenlijsten aangepast aan de verschillende 
actoren,, die verschillende functies hadden in het proces. Voor de interviews met de gebruikers 
vann het systeem is één vragenlijst gehanteerd. 
Inn het kader van de case study zijn in totaal 31 interviews afgenomen20. Een interview nam 
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tussenn de 45 a 90 minuten in beslag. De interviews zijn op een cassetterecorder opgenomen, 
integraall  uitgetypt en vervolgens per cyclus geanalyseerd21. Citaten zijn in verband met de 
leesbaarheidd waar nodig op syntaxis gecorrigeerd, zonder dat de feitelijke inhoud of de toon-
zettingg van het gestelde is gewijzigd. 

GeïnterviewdeGeïnterviewde personen 
Inn onderstaande tabellen staan de geïnterviewden beschreven aan de hand van hun functie en 
aann de hand van hun rol in het project. In hoofdstuk 7 en 8 wordt de benaming die tussen 
haakjess staat gehanteerd bij de rapportage over de bevindingen van de case study. 

^^ Bi^ïf iÉoïi i^ 

rolrol in het project: 

lidd van d e stuurgroe p 

lidd van de stuurgroe p 

ltdd van d e stuurgroe p 

projectmanage r r 

coördinato rr  werkgroe p expert s 

lidd werkgroe p expert s 

lidd werkgroe p expert s 

lidd werkgroe p expert s 

li dd werkgroe p expert s 

lidd werkgroe p expert s 

lidd werkgroe p expert s 

lidd werkgroe p softw a re-ontwi k kelin g 

lidd werkgroe p software-ontwikkelin g 

coördinato rr  werkgroe p technie k 

lidd werkgroe p technie k 

coördinato rr  werkgroe p organisati e 

vertegenwoordige rr  OR 

vertegenwoordige rr  OR 

functie: functie: 

directeu rr  intern e dienstverlenin g 

hoof dd van de afdelin g BUV 

hoof dd van de afdelin g softwar e ontwikkelin g 

medewerke rr  van de afdelin g BUV-J Z 

medewerke rr  van de afdelin g BUV-WT O 

medewerke rr  van de afdelin g BUV-WTO 

medewerke rr  van de afdelin g BUV-J Z 

medewerke rr  van de afdelin g BUV-J Z 

medewerke rr  van de afdelin g BUV-J Z 

medewerke rr  van de afdelin g BUV-J Z 

medewerke rr  van de afdelin g BUV-J Z 

medewerke rr  van de afdelin g software-ontwikkelin g 

medewerke rr  van de afdelin g software-ontwikkelin g 

cheff  van de afdelin g technie k 

medewerke rr  van de afdelin g technie k 

medewerke rr  van de afdelin g organisati e 

lidd ondernemingsraa d 

lidd ondernemingsraa d 

hierhier aangeduid als: 

stuurgroepli dd 1 

stuurgroepli dd 2 

stuurgroepli dd 3 

projectmanage r r 

exper tt  1 

exper tt  2 

exper tt  3 

exper tt  4 

exper tt  5 

exper tt  6 

exper tt  7 

ontwikkelaa rr  1 

ontwikkelaa rr  2 

technicu ss 1 

technicu ss 2 

orgg ani sa tie ku nd ige 

OR-li dd 1 

OR-lidd 2 

Tabell  6.1 Geïnterviewde personen op het hoofdkantoor 

Err zijn 18 interviews afgenomen met BVG-medewerkers die deel uitmaakten van de project-
organisatiee OpEx, zoals de projectmanager, leden van de stuurgroep, coördinatoren van werk-
groepenn (organisatie, techniek, gebruikers22, experts), betrokken systeemontwikkelaars, 
expertss op het gebied van de WW en leden van de ondernemingsraad. Alle geledingen van de 
projectorganisatiee werden hierdoor in het onderzoek betrokken. 

124 4 



Hett onderzoek is ook op gebruikers van het systeem gericht. Er zijn interviews afgenomen op 
tweee rayonkantoren. Op het eerste rayonkantoor (rkl) werden vier van de zeven beoordelaars, 
driee administratieve krachten, een wetstechnisch beoordelaar en een chef geïnterviewd. Op het 
tweedee rayonkantoor (rk2) werden drie van de elf beoordelaars, een rayonchef en een wets-
technischh beoordelaar geïnterviewd. Deze laatste heeft ook nog als beoordelaar met OpEx 
gewerkt. . 

BVGG rayonkantore n 

rolrol In het project: 

voorzitterr gebruikersgroep 

indirectee gebruiker OpEx 

gebruikerr OpEx 

gebruikerr OpEx 

gebruikerr OpEx 

gebruikerr OpEx 

voorzitterr gebruikersgroep 

indirectee gebruiker OpEx 

gebruikerr OpEx 

gebruikerr OpEx 

gebruike rr  OpEx 

functie: functie: 

rayoncheff administratie WW 

wetstechnischh beoordelaar 

beoordelaar r 

beoordelaar r 

beoordelaar r 

beoordelaar r 

rayoncheff administratie WW 

wetstechnischh beoordelaar 

beoordelaa r r 

beoordelaar r 

beoordelaa r r 

hierhier aangeduid als: 

cheff  1 

wtbb 1 

beoordelaa rr  1 

beoordelaarr 2 

beoordelaa rr  3 

beoordelaarr 4 

cheff  2 

wtbb 2 / beoordelaar 

beoordelaa rr  5 

beoordelaarr 6 

beoordelaa rr  7 

Tabell  6.2 Geïnterviewde personen op de rayonkantoren 

Vij ff  van de zeven geïnterviewde beoordelaars zijn vrouw. De leeftijd van de geïnterviewde 
beoordelaarss loopt uiteen van 25 tot 32 jaar. Eén beoordelaar heeft een mavo-diploma, vijf be-
oordelaarss hebben havo-niveau, één van hen heeft daarna de Pedagogische Academie gedaan, 
eenn ander heeft de havo-opleiding niet afgemaakt maar wel vervolgonderwijs genoten, één 
beoordelaarr heeft een vwo-diploma. 
Tweee van hen zijn direct als beoordelaar aan het werk gegaan in respectievelijk '86 en '90. De 
overigee vijf zijn doorgestroomd naar de functie van beoordelaar na eerst als uitzendkracht te 
hebbenn gewerkt ofte zijn begonnen als administratief medewerker, in respectievelijk '82, '85, 
'877 en twee in '88. Men blijf t dus een aantal jaren in de functie van beoordelaar we'rkzaam. 
Hett natuurlijk verloop in de functie van beoordelaar is gering. Gezien het geringe verloop zijn 
dee beoordelaars ervaren te noemen en van gelijk ervaringsniveau. 
Dee mogelijkheden tot doorstroming zijn overigens beperkt. In principe zou een beoordelaar 
kunnenn doorstromen naar wetstechnisch beoordelaar, rayonchef administratie WW of buiten-
dienstmedewerker.. Maar het aantal van deze functies is beperkt. 
Dee beoordelaars hebben enige jaren beoordelingen zonder OpEx gedaan, met uitzondering 
vann één geïnterviewde 'beoordelaar in opleiding'. Zijn functie was administratief mede-
werker,, maar hij verrichtte parttime beoordelingswerk als 'beoordelaar in opleiding'. 
Dee twee geïnterviewde wetstechnisch beoordelaars verschillen in ervaringsniveau. De wets-
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technischh beoordelaar op een van de onderzochte rayonkantoren (rk2) is jong. Hij is bij de 
BVGG begonnen in 1990 als beoordelaar in opleiding en vervolgens doorgestroomd naar de 
functiee van wetstechnisch beoordelaar. Deze wetstechnisch beoordelaar heeft ook als beoorde-
laarr met OpEx gewerkt. In het interview sprak deze afwisselend over zijn ervaringen als wets-
technischh beoordelaar en als beoordelaar. De wetstechnisch beoordelaar op het andere rayon-
kantoorr (rkl) heeft eerst bij de BVG gewerkt als administratief medewerker en vervolgens als 
beoordelaar.. Hij heeft ruime ervaring als wetstechnisch beoordelaar. Hij bekleedt deze functie 
sindss 1988. 

ExiMTtee babrokkena n 

rolrol in het project: 

BoieslSf ll  ' 

vz.. werkgroep software-ontwikkeling 

DÏGMJ'' : 

externee adviseur van de OR 

functie: functie: 

kenniss tech no loog 

zelfstandigg adviseur 

hierhier aangeduid als: 

kenniss technoloog 

adviseurr OR 

Tabell  6.3 Geïnterviewde extern betrokkenen 

Inn het project waren drie externe organisaties betrokken. Digital was betrokken bij beslis-
singenn met betrekking tot de hardware-infrastructuur. In dit onderzoek is de informatie-
vergaringg over de technische aspecten verkregen via twee intern betrokken medewerkers. 
Dee rol van de externe producent van het systeem, Bolesian, is geanalyseerd op basis van 
projectdocumentatie.. Aanvullend is een kennistechnoloog geïnterviewd23. De onderne-
mingsraadd (OR) heeft een externe adviseur ingeschakeld om zich over OpEx te laten 
adviseren.. Ook deze externe adviseur is geïnterviewd. 
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Noten n 

11 De BVG draagt sinds de fusie in 1996 met bedrijfsvereniging DETAM de naam CADANS. 
22 Na de parlementaire enquête (commissie Buurmeijer) over de uitvoering van de sociale zekerheid in 1993 

besloott het eerste kabinet Kok dat de bedrijfsverenigingen moesten verzelfstandigen en dat er in de sector 
sprakee moest zijn van marktwerking. In 2000 zouden de bedrijfsverenigingen eikaars concurrenten moeten 
zijn.. De bedrijfsverenigingen heten tegenwoordig uitvoeringsinstellingen (uvi's). In het najaar van 1999 
heeftt het kabinet voorgesteld dat de overheid zelf uitkeringen van WW en WAO gaat toekennen en uitbe-
talen.. De vijf uvi's (GAK, Guo, Cadans, SFB, ABP/Uszo) zullen fuseren tot één overheidsbedrijf dat geen 
commerciëlee activiteiten meer uitvoert. In maart 2000 heeft de Tweede Kamer ingestemd met deze stelsel-
herzieningg van de sociale zekerheid. 

33 De BVG had als hoogste orgaan een ledenraad van 48 leden met een gelijk aantal vertegenwoordigers van werk-
geverss en werknemers. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 24 leden, waarvan 6 leden het Dagelijks Bestuur 
vormen. . 

44 Het GAK voert de administratie voor verschillende bedrijfsverenigingen. 
55 Deze beschrijving is gebaseerd op de brochure 'De BVG in kort bestek'. 
66 In april 1996 is dit aantal uitgebreid tot zesentwintig. 
77 BVG-brochure over de Werkloosheidswet, januari 1995, p.3. 
88 Project OpEx, Inrichtingsfase, Deel I: Rapportage, BVG/Bolesian, februari 1992, p.39. 
99 BVG-brochure over de Werkloosheidswet, januari 1995, p.6. 
100 BVG-brochure over de Werkloosheidswet, januari 1995, p.9. 
111 BVG, in: Top Cases in de IT-industrie 1993, negen automatiseringsprojecten nader bekeken, Oets, Amsterdam, 

p i l l 
122 BVG-journaal week 10-11,1992. 
133 Deze beschrijving is gedeeltelijk gebaseerd op: OpEx/Inrichtingsfase, februari 1992, BVG/Bolesian, bijlage 4, 

p.61-622 en Rapportage Initiële fase bij de BVG, juli 1990, SOVAC/Bolesian, p. 18-21. 
144 Deze beschrijving is gebaseerd op: H. Doest, OpEx, invoering van een expertsysteem in de regionale uitvoering 

BVG,BVG, paper gepresenteerd op Kennistechnologie '93, p.2. 
155 Deze figuur is gebaseerd op: OpEx/Inrichtingsfase, februari 1992, BVG/ Bolesian, p.43. 
166 Project OpEx, Inrichtingsfase, deel III : bijlagen behorende bij de rapportage, februari 1992, BVG/Bolesian, 

p.49. . 
177 Project OpEx, Inrichtingsfase, deel III : bijlagen behorende bij de rapportage, februari 1992, BVG/Bolesian, 

p.48. . 
188 "Triangulation (Bonoma, 1985, Jick, 1979) is a technique which uses different types of data to explore and 

checkk any particular claim or insight." Geciteerd in John Julius Sviokla, Planpower, XCON and Mudman: an in-
depthh analysis into three commercial expert systems in use, Harvard University, U.M.I. Dissertation Information 
Service,, 1986, p.96. 

199 Robert K. Yin, Case study research, Design and methods, Sage publications, Applied Social Research Methods 
Series,, Volume 5, Newbury Park, 1989, p. 89-90. 

200 De interviews zijn afgenomen in de periode mei-augustus 1994. 
211 RobertK. Yin, 1989, p.105-126. 
222 De positie van coördinator van de gebruikersgroep is in het project achtereenvolgens door twee medewerkers 

bezet.. Beiden werden op het rayonkantoor geïnterviewd. De overige interviews vonden op het hoofdkantoor 
plaats,, met uitzondering van een stuurgroeplid, die inmiddels rayonmanager was geworden. 

233 Een aantal medewerkers van Bolesian die nog waren betrokken bij het OpEx-project hebben Bolesian enige 
tijdd later verlaten. Zij hebben het op kennistechnologie gespecialiseerde bedrijf Everest opgericht. 
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