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HETT KENNISSYSTEEM OPEX: DE EFFECTEN 

Inn dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de case study met betrekking tot 
dee effecten van OpEx. De beschrijving is gebaseerd op interviews die werden afgenomen 
opp twee rayonkantoren. Zeven beoordelaars, twee wetstechnisch beoordelaars en twee 
afdelingschefss WW werden geïnterviewd. Ook worden geïnterviewden op het hoofdkan-
toorr geciteerd over hun visie op de effecten van het systeem. De interviews zijn afgenomen 
inn de periode mei-augustus 1994, het systeem was toen eenjaar in gebruik. 
Dee beschrijving van de resultaten is tevens gebaseerd op een evaluatie van OpEx die door 
dee BVG zelf is uitgevoerd. In juli 1993 hebben de projectmanager en de testcoördinator 
allee zeventien rayonkantoren bezocht en OpEx geëvalueerd. Ter afronding vond een 
bijeenkomstt plaats op het hoofdkantoor met vertegenwoordigers van alle rayonkantoren. 
Uitt de evaluatie blijkt dat het merendeel van de kantoren positief is over OpEx. Veertien 
vann de zeventien kantoren vinden OpEx 'een prettig hulpmiddel', met name bij moeilijke 
gevallen.. Zestien kantoren vinden dat de kennis in het systeem een 'toegevoegde waarde' 
heeft.. Vooral bij ingewikkelde gevallen is het een voordeel dat het systeem je langs 'alle 
vann belang zijnde' aspecten leidt. Op vier kantoren is men bang 'blind te varen op OpEx'. 
Ditt risico onderkent men vooral bij nieuwe medewerkers. Er wordt gepleit voor een goede 
opleidingg om het wegvallen van kennis te voorkomen. Op alle kantoren zijn beoordelaars 
hethet oneens met het verplicht stellen van het gebruik van OpEx in ieder voorgeschreven 
WW-geval.. In bepaalde WW-gevallen, waar het evident is dat er geen sprake van verwijt-
baarheidd kan zijn, vindt men het verplichte gebruik van OpEx niet gewenst. Op drie van de 
zeventienn kantoren overheersen negatieve geluiden, zo valt in het interne evaluatierapport 
tee lezen'. Op deze drie kantoren komen beoordelaars tot een negatief eindoordeel over het 
systeem.. De oorzaken van deze negatieve geluiden komen in dit hoofdstuk aan de orde. 
Ookk op de twee onderzochte rayonkantoren uit de case study kwamen deze negatieve 
aspectenn naar voren, met dit verschil dat ze op deze kantoren niet hebben geleid tot een 
negatieff  eindoordeel over OpEx. De medewerkers van de twee in de case study betrokken 
rayonkantorenn staan over het geheel genomen positief tegenover OpEx, ondanks de nega-
tievee aspecten die men naar voren bracht. 

Inn paragraaf 7.1 worden de effecten van OpEx op functieniveau beschreven. In paragraaf 
7.22 komen effecten op organisatieniveau aan de orde2. De effecten worden beschreven op 
basiss van de indeling naar de beschikbaarheid van kennis, het gebruik van kennis, de ont-
wikkelingg van kennis en het beheer over kennis, zoals dat in figuur 3.1 van hoofdstuk 3 is 
weergegeven. . 
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7.11 Effecten op functieniveau 

BeschikbaarheidBeschikbaarheid kenmerken van kennis 
vanvan kennis 

GebruikGebruik van 
kennis kennis 

Ontwikkeling Ontwikkeling 
vanvan kennis 

BeheerBeheer van 
kenms kenms 

inhoudd van taken 
autonomie e 
communicatie e 
kwalificaties s 

leermogelijkheden n 

machtsaspecten n 

Opp basis van de kennisdimensies uit hoofd-
stukk 3 (figuur 3.1 van hoofdstuk 3) worden in 
dezee paragraaf de effecten van OpEx op 
functieniveauu beschreven. Beoordelaars zijn 
dee gebruikers van OpEx. De veranderingen 
doorr OpEx in deze functie zijn het grootst. 
OpExx is ook van invloed op het werk van de 
wetstechnischh beoordelaar op het rayon-
kantoor,, maar heeft nauwelijks invloed op het 
werkk van de chef WW op het rayonkantoor. 
Dezee leidinggevende functie wordt daarom 
niett besproken. 
Inn paragraaf 7.1.1 wordt ingegaan op de ken-
nisdimensiee beschikbaarheid van kennis. In 
paragraaff  7.1.2 worden veranderingen in het 
gebruikgebruik van kennis beschreven. 

Achtereenvolgenss komen aan de orde: veranderingen in de inhoud van taken van de beoor-
delaarr en de wetstechnisch beoordelaar (paragraaf 7.1.2.1), veranderingen in de autonomie 
inn het werk (paragraaf 7.1.2.2), veranderingen in de communicatie (paragraaf 7.1.2.3) en 
veranderingenn in de kwalificaties (paragraaf 7.1.2.4). In paragraaf 7.1.3 en 7.1.4 wordt 
aandachtt besteed aan respectievelijk de ontwikkeling van kennis en het beheer van kennis 
opp functieniveau. 

130 0 



7.1.1.. Beschikbaarheid van kennis 

Inn deze paragraaf worden de veranderingen in de beschikbaarheid van kennis beschreven 
opp basis van de volgende kenmerken: de vorm waarin de kennis wordt aangeboden, de 
inhoudinhoud van de kennis, de tijden de locatie. 

Vorm Vorm 
Dee wetgeving en het uitvoeringsbeleid van de BVG met betrekking tot de WW is vast-
gelegdd in het Handboek WW. Voordat OpEx werd ingevoerd, raadpleegden beoordelaars 
hett Handboek WW met name om de hoogte van een sanctie op te zoeken en werd het 
gebruiktt als naslagwerk bij gevallen die niet zo vaak voorkwamen. 

"Hett gaat toch vaak op basis van alle kennis die je had en het was meestal standaard. Ik 
gebruiktee 'm om de sanctiehoogte te bekijken, maar niet echt om gevallen heel erg uit te 
diepen.""  (beoordelaar 6) 

"Jee moest het eigenlijk automatisch opzoeken, omdat je toch niet alle sancties uit je 
hoofdd wist. Wat de maximale sanctie was, dat keek je altijd na om je KC-voorlegger te 
tikken.""  (beoordelaar 5) 

"Bi jj  veel voorkomende situaties weet je precies waar je op moet letten, dat gaat alle-
maall  vanzelf. Maar in situaties die niet zo vaak voorkomen, is het altijd even lekker om 
eerstt in het Handboek te lezen." (wtb 2/beoordelaar) 

Kenniss over verwijtbaarheid bij werkloosheid en kennis over administratieve overtredingen 
iss nu opgenomen in het kennissysteem. Na de invoering van OpEx wordt het Handboek 
WWW nog nauwelijks gebruikt voor het beoordelen van verwijtbare werkloosheid. Beoorde-
laarss zeggen het Handboek nog te gebruiken voor gevallen die niet in OpEx zitten. 
Dee vorm van de kennis is veranderd van natuurlijke taal in het Handboek naar een gefor-
maliseerdee representatie in het kennissysteem. De kennisbank van OpEx is niet inspecteer-
baarr voor beoordelaars. Beoordelaars hebben ook geen toegang tot de redeneerstructuur 
vann het systeem. Alleen in de context van een concreet geval levert OpEx de benodigde 
kennis.. De kennis is niet inspecteerbaar in generieke vorm. 
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InhoudInhoud van de kennis 
OpExx is gebaseerd op het bestaande sanctiebeleid. De grondslag waarop beoordeeld wordt 
-- de wetgeving en het BVG uitvoeringsbeleid - is niet veranderd. Een beoordelaar zegt: 

"Dee beoordeling is in feite hetzelfde. Je moet een beetje oplettend blijven en proberen 
dee vragen zo goed mogelijk te beantwoorden." (beoordelaar 1) 

Eenn wetstechnisch beoordelaar geeft aan dat, hoewel de grondslag voor een beoordeling 
niett veranderd is, nu wel met meer aspecten rekening wordt gehouden. Het beoordelen ge-
schiedtt nu op basis van meer gedetailleerde informatie (zie paragraaf 7.1.2.1). 

"Err worden wat meer vragen gesteld, af en toe moet je dingen onderzoeken die je 
vroegerr niet deed. Maar in grote lijnen maak je toch dezelfde beoordeling." (wtb 
2/beoordelaar) ) 

Hett deel van de kennis dat nu in OpEx zit, kennis over het sanctiebeleid, is vollediger 
beschrevenn en meer gedetailleerd vastgelegd. Om met OpEx tot een beoordeling te komen 
moetenn meer vragen worden beantwoord. 

"Vroegerr stelde je niet zoveel vragen om tot een sanctie te komen. Je nam het in z'n 
geheel.. Je beoordeelde: dat vind ik de sanctie. Daar ging wel een aantal vragen aan 
vooraf,, maar niet zoveel als nu." (beoordelaar 5) 

"Dee handleiding van OpEx geeft meer uitleg over de vragen die er gesteld worden, 
waaromm ze gesteld worden en hoe je ze kunt interpreteren. Het Handboek is globaler, 
geeftt een inschatting dat als je zo'n situatie hebt, dan moet je in die sanctiecategorie 
gaann zitten." (beoordelaar 3) 

"Jee hebt meer gegevens, dus je beoordeelt mensen beter. Je kan een eerlijkere beoorde-
lingg maken." (beoordelaar I) 

Inn het Handboek wordt het gehele beleid beschreven en toegelicht op basis van voorbeel-
den.. De uitgewerkte voorbeelden werden in de praktijk als limitatief opgevat. Een expert 
liett dit zien aan de hand van een voorbeeld bij administratieve overtredingen. Het betrof 
tweee uitspraken van de rechter over verzachtende omstandigheden bij een te late aangifte. 
Bijj  het bepalen van de sanctie moest worden meegewogen of iemand gesolliciteerd heeft in 
dee overtredingsperiode en of de persoon in kwestie in de veronderstelling verkeerde snel 
eenn andere baan te krijgen. Naar aanleiding van deze jurisprudentie werden deze voorbeel-
denn in het Handboek opgenomen. De expert stelde dat van de honderd sancties die werden 
getroffenn wegens administratieve overtredingen er vijftien waren verzacht, uitsluitend om 
dezee twee redenen. 

Dee vragen die het kennissysteem stelt, zijn toegespitst op het te beoordelen geval. OpEx 
laatt minder interpretatieruimte bij het beoordelen toe. Gedurende het doorlopen van een 
OpEx-sessiee wordt het toepassen van de regels via het systeem afgedwongen. 
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"Mett het Handboek heb je iets meer vrijheid, welke sanctie zal ik toepassen, waar ga ik 
allemaall  rekening mee houden? OpEx is gewoon vaststaand, daar kun je weinig kanten 
meee op." (beoordelaar 2) 

Dee kennis wordt als objectiever gezien. Subjectiviteit bij het beoordelen wordt minder. 

' i kk denk datje nu echt de kennis hebt in OpEx, terwijl je anders je eigen kennis had, en 
daaraann ging toetsen." (beoordelaar 3) 

"Jee eigen humeur of zo, van die kleine dingetjes, dat maakt toch wel eens een beetje uit 
inn je beoordeling. Of: heb je die persoon alweer, die zal ik eens streng aanpakken. Die 
nuancesnuances had je vroeger nog wel eens, die heb je helemaal niet meer met OpEx. Dat is 
eenn heel objectief oordeel van OpEx zelf." (wtb2/beoordelaar) 

Alss gevolg van de invoering van OpEx is het Handboek aangepast. De teksten in het Hand-
boekk over het deel dat in OpEx zit, zijn globaler geworden. De details zitten nu in OpEx. In 
hett Handboek staat het beleid beschreven en met welke factoren rekening wordt gehouden, 
maarr niet in detail en ook niet met veel voorbeelden. 

Tijd Tijd 
Mett OpEx is de kennis alleen beschikbaar bij het toepassen op een reëel geval. Een beetje 
'spelen'' met de kennis in OpEx is niet mogelijk. Voor de invoering van OpEx moest een 
beoordelaarr zelf de benodigde kennis opzoeken in het Handboek. Nu zit de kennis in het 
systeemm en is er sprake van continue ondersteuning gedurende het beoordelingsproces. 
Doorr het kennissysteem is de benodigde kennis direct en sneller paraat. 

"Jee hebt de informatie direct, je kunt direct de vragen beantwoorden, het scheelt toch 
eenn hoop tijd." (beoordelaar 1) 

"Inn het Handboek staat het beleid uitgestippeld, wat men bedoelt met de tekst, zodat je 
weett watje moet vragen. Nu wordt dat op een bordje gelegd." (beoordelaar 7) 

Locatie Locatie 
Doorr OpEx is de kennis op het bureau van iedere beoordelaar beschikbaar gekomen, het is 
makkelijkerr bij de hand. Een expert ziet geen verschil in beschikbaarheid van kennis, 
omdatt de kennis ook in het Handboek aanwezig was: 

"Ikk heb niet het idee dat een beoordelaar nu opeens meer kennis ergens vandaan kan 
halenn dan vroeger." (expert 6) 

Eenn chef WW meent daarentegen: 

"Het"Het Handboek is hartstikke dik, beoordelaars zouden moeten weten wat er allemaal in 
staat,, dat moet ook in hun hoofd zitten, maar in de praktijk is dat niet zo." (chef 1) 

133 3 



Opp verschillende aspecten van het gebruik van kennis wordt nader ingegaan in paragraaf 
7.2.2.. Beschikbaarheid en gebruik van kennis komen bij OpEx grotendeels overeen. Het 
gebruikk van OpEx is voor beoordelaars verplicht: de kennis die in het systeem besloten ligt, 
moett worden gebruikt. Bovendien stuurt het kennissysteem het beoordelingsproces, waar-
doorr het toepassen van de in OpEx besloten kennis gedurende het gebruik wordt afge-
dwongen3. . 

7.1.2.. Gebruik van kennis 

Hett beoordelen van de verwijtbaarheid is een lastige taak. De regelgeving en het uitvoe-
ringsbeleidd zijn complex. Om een aanvraag te kunnen beoordelen is veel informatie nodig. 
Eenn beoordelaar moet weten welke informatie nodig is en moet deze informatie op de juiste 
manierr verwerken. De veranderingen die door OpEx optreden in het werk worden gerela-
teerdd aan veranderingen in het gebruik van kennis. De effecten worden beschreven ten 
aanzienn van de inhoud van taken, autonomie in het werk, communicatie en kwalificaties. 

7.1.2.11 Inhoud van taken 

InhoudInhoud Van taken fBaoowMmvanvcnriitbaMbeid ! 

OpExx is ingevoerd in het deelproces 'beoordelen verwijtbaarheid'. Het beoordelen van de 
verwijtbaarheidd en van administratieve overtredingen is een onderdeel van de functie van 
dee beoordelaar. De volgende taken van de beoordelaar zijn door het kennissysteem beïn-
vloedd of overgenomen: het beoordelen van de verwijtbaarheid, het vergaren van de infor-
matie,, het opstellen van 'Overwegingen en Conclusies' en het berekenen van administra-
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tievee sancties. OpEx heeft ook gevolgen voor het werk van de wetstechnisch beoordelaar, 
mett name met betrekking tot het controleren van de beoordeling. 

BeoordelenBeoordelen op basis van meer gedetailleerde informatie 
Vóórr de invoering van OpEx vormde een beoordelaar zich aan de hand van een dossier een 
beeldd over een geval. Al dan niet na raadpleging van het Handboek-WW werd een uit-
gangssanctiee gekozen en gekeken of er sprake was van verzachtende omstandigheden. Een 
beoordelaarr beoordeelde op basis van een totaalbeeld van een geval: eerst werd een oordeel 
bepaald,, vervolgens werden de argumenten gespecificeerd waarom een beoordelaar tot een 
bepaaldee uitkomst kwam. OpEx leidt een beoordelaar stapsgewijs door het beoordelings-
proces.. Een beoordelaar werkt een vragenlijst af die in het kennissysteem vastligt en het 
systeemm komt met het eindoordeel. Beoordelen is een continue bezigheid geworden 
gedurendee het beantwoorden van de vragen. In plaats van het beoordelen van een geval in 
zijnn totaliteit gebeurt het beoordelen nu op het niveau van de afzonderlijke vragen. 
Mett OpEx moeten beoordelaars bij een beoordeling met meer aspecten rekening houden. 
Hett systeem stelt gedetailleerde vragen, waardoor ook de informatie om tot een beoorde-
lingg te komen toeneemt. Achtereenvolgens de mening van twee beoordelaars, een wetstech-
nischh beoordelaar en twee experts: 

"Jee krijgt vragen waardoor je de hele situatie in beeld krijgt. Er worden vragen gesteld 
waarr je anders misschien niet op zou komen, iets meer gedetailleerde vragen." (beoor-
delaarr 3) 

"Jee vraagt gedetailleerder, je neemt op zich een betere beslissing dan voorheen. Niet dat 
wee voorheen geen goede beslissingen namen, maar omdat je nu weet welke specifieke 
vragenn je moet stellen en waar je op moet letten, vind ik de beslissing toch beter. In 
zoverree heb ik eigenlijk nooit problemen met de uitkomst van OpEx." (beoordelaar 1) 

"Wee hebben ons in het begin heel erg verbaasd over de massa vragen die OpEx nodig 
hadd om tot een sanctie te komen. Terwijl wij gevoelsmatig iets hadden van: het kan met 
dee helft van de vragen. Dat deden wij in het verleden eigenlijk ook. Er zijn vragen bij 
diee wij nog nooit aan verzekerden hebben gesteld." (wtb 1) 
"Eenn aantal punten werd in het verleden niet voldoende uitgezocht, omdat ze niet 
werdenn onderkend als zijnde nodig voor een beoordeling." (expert 4) 

"Jee wordt aan de hand meegenomen door een bepaalde beoordelingsslag. Ik kan me 
voorstellenn dat iedereen vroeger zo z'n eigen manier van beoordelen had. Als je vroeger 
eenn dossier te behandelen kreeg, ging je eerst maar eens kijken wat er allemaal inzat. 
Dann keek je watje eventueel nog nodig zou kunnen hebben; hier eens een onderzoekje, 
daarr eens een onderzoekje. Nu moetje veel gerichter, stap voor stap dingen doen." (...) 
Ikk denk dat het een handig hulpmiddel is, dat het makkelijker is voor een beoordelaar. 
Hett is soms heel moeilijk om alleen met een Handboek een beslissing te nemen." 
(expertt 6) 

Hett doel van OpEx is een meer uniforme uitvoering van de WW. Door OpEx wordt in 
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vergelijkbaree gevallen met dezelfde factoren rekening gehouden. Verschillen tussen beoor-
delaarss worden kleiner omdat men meer aan de norm wordt gehouden: 

"Opp ieder kantoor zitten mensen die nogal grof zijn met sancties, die zoiets hebben van 
'diee moeten niet zeiken' en er zijn er ook bij die altijd heel behoudend zijn. Er zijn 
mensenn die op de stoel van de rechter gaan zitten en er zijn mensen die op de stoel van 
dee advocaat gaan zitten." (chef 1) 

"Nuu hebben we allemaal dezelfde beoordeling voor een aanvraag, die ik misschien als 
ikk het persoonlijk zou doen, toch op een andere manier zou beoordelen. Je bent gebon-
denn aan de vraagstelling." (beoordelaar 2) 

"Err zijn zoveel aspecten die meespelen. Als je het zelf doet kun je een aantal zaken 
vergetenn en kun je heel makkelijk over een aantal zaken heenstappen. OpEx dwingt je 
stapp voor stap over allerlei zaken na te denken. In dat opzicht is OpEx heel erg nuttig. 
Alss je een zelfde geval door vier of vijf verschillende mensen laat doen kom je onge-
veerr in dezelfde richting uit. Ook dan kun je vier of vijf verschillende sancties krijgen, 
doorr beoordelingen over sollicitaties en overleg, waar iedereen anders tegenaan kijkt. 
Maarr grote verschillen mag je niet meer krijgen." (wtb 1) 

"Dezelfdee aspecten worden belicht, dezelfde afweging wordt gemaakt. Vroeger was het 
zoo van de een vindt dit zwaarder wegen, de ander dat. Dan kom je toch gauw op ver-
schillendee sancties uit. Alles weegt nu even zwaar en je komt op dezelfde sanctie uit." 
(wtbb 2^eoordelaar) 

Eenn chef is van mening dat OpEx bijdraagt aan uniformiteit, maar niet kan leiden tot 100% 
uniformiteit.. Het hangt volgens hem af van de instelling van de beoordelaar: 

"Heell  extreem, datje echt alles in de puntjes uitgezocht wilt hebben, of datje zegt het 
lijk tt erop: met deze antwoorden kan ik OpEx een heel eind tegemoet komen." (chef 2) 

Ookk experts geven aan dat het beoordelen voor een deel een subjectieve aangelegenheid 
blijft .. Bij het beantwoorden van bepaalde vragen is een subjectieve beoordeling vereist. 

"Hett is toch weer een bepaalde interpretatie van feiten die de beoordelaar in het systeem 
brengt,, echt objectief wordt het nooit." (expert 6) 

"Dee manier waarop de beoordeling wordt gedaan is gecentraliseerd. Iedereen gaat in 
eenn bepaald geval naar dezelfde soort factoren kijken, dezelfde vragen beantwoorden, 
maarr niet iedereen zal er hetzelfde resultaat uit krijgen." (expert 2) 

Samenvattend,, OpEx draagt bij aan een grotere uniformiteit in het beoordelen. In vergelijk-
baree gevallen wordt met dezelfde factoren rekening gehouden. Door OpEx worden tevens 
meerr factoren in de beoordeling betrokken. OpEx leidt niet tot 100% uniformiteit omdat er 
vragenn zijn die een subjectieve beoordeling vereisen. 
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KeuzeKeuze van de ontslagreden 
Dee keuze van de ontslagreden bepaalt het traject dat OpEx doorloopt en geeft hierdoor 
richtingg aan de uitkomst. Wanneer een (enigszins) afwijkende reden wordt gekozen, hoeft 
ditt niet te betekenen dat er een onjuiste sanctie uitkomt. Wel kunnen de vragen minder 
scherpp op een geval van toepassing zijn. Als een beoordelaar de plank volledig misslaat bij 
hett kiezen van een ontslagreden, stelt het systeem vragen die niet ter zake doen bij het te 
behandelenn geval. Als een verkeerde ingang is gekozen moet een sessie opnieuw worden 
uitgevoerd. . 
Uitt de door de BVG uitgevoerde evaluatie van OpEx blijkt dat beoordelaars op vijf van de 
zeventienn kantoren het kiezen van de juiste ontslagreden moeilijk en onoverzichtelijk 
vinden.. Als men een geval niet goed onder één van de redenen in het systeem kan plaatsen, 
wordtt gekozen voor 'overige reden'. Dit heeft als nadeel dat het systeem dan ook vragen 
steltt die niet van toepassing zijn op het geval. Het projectteam van OpEx raadt daarom aan 
dezee optie slechts in uiterste gevallen te gebruiken4. 
Dee geïnterviewde beoordelaars in de case study zeggen de keuze van ontslagreden soms 
lastigg te vinden. In het begin had men hiermee meer moeite. Een beoordelaar gaf aan in het 
beginn overleg te voeren met de wetstechnisch beoordelaar bij twijfelgevallen over de keuze 
vann de ontslagreden. 

"Vaakk wist je niet in welke groepje iets moest indelen. Het is niet allemaal standaard en 
err zijn een hele hoop redenen. Dan zeg je van: valt het meer onder deze reden, of valt 
hett onder een andere reden? (...) Ik overleg dan even voor het geval je een totaal ver-
keerdee beoordeling maakt en het helemaal verkeerd terechtkomt. Dan moet je in OpEx 
naarr een ander stuk. Ik vind het dan vervelend worden. Dan kom ik er haast niet goed 
meerr uit." (beoordelaar 1) 

"Inn het begin was het heel erg zoeken: welke reden pak je en hoe loop je OpEx door? 
Maarr dat weet ik nu wel, dat went wel." (beoordelaar 5) 

"Somss moet je een beetje gaan puzzelen: waar ga ik 'm onderbrengen, onder welke 
categorie.. (...) Je moet wel een bepaalde ervaring hebben om met de vragen te werken, 
omm een ontslagreden in een cluster te plaatsen. Door ervaring krijg je er handigheid in. 
Ikk denk wel datje het systeem moet leren lezen." (beoordelaar 4) 

"Ikk heb geen tijd om eens lekker te gaan zitten filosoferen over het geval. Je leest het 
evenn door: dat moet ik hebben en dan ga je aan de slag. (...) Op een gegeven moment 
krijgg je vragen die totaal niets meer met de zaak te maken hebben. Dan moet je be-
denkenn of je op het goede spoor zit. Dan ga je er helemaal uit, begin je gewoon hele-
maall  opnieuw en pakje een andere oorzaak van de werkloosheid." (beoordelaar 7) 

Ontslagg wegens conflictsituaties wordt volgens een beoordelaar door OpEx onvoldoende 
ondervangen.. In een geval van 'conflict met werkgever' koos een beoordelaar 'onvrede 
mett de werksituatie'. Maar de vragen die volgden, gingen een verkeerde richting op. De 
vragenn hadden betrekking op carrièreplanning en onvrede over een te lage functie. In zo'n 
gevall  moet de beoordelaar opnieuw een OpEx-sessie opstarten en een andere ontslagreden 
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kiezen.. Deze beoordelaar wenst een uitbreiding van OpEx ten aanzien van conflictsituaties. 
Voorr het kiezen van de juiste ontslagreden is ervaring in het beoordelen en ervaring met 
OpExx nodig. Hoewel het kiezen van de juiste ontslagreden minder lastig wordt als men met 
hett systeem heeft leren werken, wordt het toch regelmatig door beoordelaars als probleem 
genoemd.. Een suggestie tot uitbreiding van het aantal redenen met 'ontslag wegens 
conflictsituaties'' wordt gedaan. Ook willen beoordelaars meer uitleg bij het kiezen van de 
ontslagreden. . 

BeantwoordenBeantwoorden van de vragen 
Uitt de door de BVG uitgevoerde evaluatie blijkt dat beoordelaars op alle kantoren de 
vraagtekstenn in OpEx 'niet altijd even duidelijk' vinden, waardoor vragen verkeerd worden 
geïnterpreteerdd en een verkeerde beoordeling wordt gemaakt. Dit probleem wordt minder 
alss men een tijdje met OpEx heeft gewerkt. In het evaluatierapport wordt gesteld: "Nage-
noegg iedere beoordelaar blijkt een periode van gewenning nodig te hebben (gehad) om een 
goedee beoordeling met OpEx te kunnen uitvoeren."5 Goede helpteksten bij de vragen 
wordenn 'noodzakelijk geacht'. Beoordelaars op alle kantoren vinden een aantal vragen 'niet 
duidelijk'' of 'onvoldoende toegesneden' op het te behandelen geval. Beoordelaars moeten 
eenn vertaalslag maken van de vragen in OpEx naar de gegevens in het dossier. Beoorde-
laarss vinden dit lastig bij sommige vragen, zoals vragen over de culturele achtergrond van 
betrokkenee of over de aansluiting tussen het profiel van de functie en het profiel van 
betrokkene.. Gedurende de bespreking van de resultaten van deze evaluatie op de rayon-
kantorenn bleek dat beoordelaars niet wisten hoe ze bepaalde vragen moesten interpreteren. 
Doorr OpEx worden aanvragen op basis van dezelfde aspecten beoordeeld, wat bijdraagt 
aann een uniforme uitvoering. Op sommige vragen moet een beoordelaar een waardeoordeel 
gevenn op basis van gegevens in het dossier. Hierdoor blijf t een beoordelaar beoordelen met 
OpExx als hulpmiddel, aldus het projectteam van OpEx. Het projectteam vindt een zekere 
subjectiviteitt acceptabel: 'Een zekere marge in de waardetoekenning wordt afgevangen 
doorr het vragenspel in het systeem': 'verschillen in antwoorden leiden niet tot grote ver-
schillenn in sanctie'. Bij cruciale vragen kan dit wel in grote verschillen resulteren. Het 
projectteamm ziet dit als de verantwoordelijkheid van de beoordelaar, men moet 'de vragen 
naarr beste weten' beantwoorden. Om ongewenste effecten zoveel mogelijk tegen te gaan, 
adviseertt het projectteam dat het vastgestelde verificatietraject op het rayonkantoor wordt 
nageleefd,, dat wil zeggen kruislingse controle van een beoordeling door een medebeoorde-
laarr of door een wetstechnisch beoordelaar.6 

Ookk de in dit onderzoek geïnterviewde beoordelaars vinden het beantwoorden van vragen 
somss lastig. Dit heeft verschillende oorzaken. De wijze van beoordelen is veranderd en dit 
komtt tot uiting in problemen bij het beantwoorden van vragen. Beoordelaars moeten leren 
omgaann met beoordelingsruimte op detailniveau, dat wil zeggen op het niveau van afzon-
derlijkee vragen. Bovendien moeten zij antwoord geven op vragen die voorheen niet bij een 
beoordelingg werden meegenomen. Ook is het taalgebruik soms te juridisch; beoordelaars 
hebbenn moeite sommige vragen te begrijpen. In de loop der tijd zijn deze problemen afge-
nomen.. Men leerde de bedoeling en de betekenis van de vragen beter kennen. 

"Dee vraagstelling is soms heel erg globaal. In het begin is het echt wennen, hoe je een 
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vraagg moet beantwoorden of hoe je hem moet lezen of begrijpen (...) In de handleiding 
staatt wat ze bedoelen met de vragen en dan werd het wel duidelijk. Maar soms waren er 
vragenn die op meerdere manieren te interpreteren waren." (beoordelaar 6) 

"Toenn je er pas mee werkte, dacht je: dit kan wel iets duidelijker of dat kan wel iets 
duidelijker.. Maar nu heb je je erbij neergelegd dat het op die manier gevraagd wordt en 
alss je eenmaal weet wat ermee bedoeld wordt, maakt het niet meer zoveel uit." 
(wtb2/beoordelaar) ) 

Doorr onderling overleg en door overleg met de wetstechnisch beoordelaar weet men nu 
watt er met de vragen wordt bedoeld. Beoordelaars hebben het systeem 'leren lezen', men 
heeftt geleerd de vragen te interpreteren. In het begin werd de handleiding OpEx gebruikt 
omm te achterhalen wat de bedoeling van een bepaalde vraag was. Ook werd de handleiding 
OpExx soms gebruikt voor het bepalen van de reden van ontslag. Bij de vragen in het 
systeemm wordt uitleg gegeven. 
Sommigee vragen in OpEx zijn heel feitelijk. Bij ontslagname in verband met verhuizing 
wordtt bijvoorbeeld gevraagd naar de woon-werkafstand. Bij vragen die een subjectieve 
beoordelingg vereisen, heeft men soms moeite met het interpreteren van de vragen of vindt 
menn het moeilijk een persoonlijke inschatting te maken. Dit blijf t men lastig vinden, ook na 
eenn jaar met het systeem te hebben gewerkt. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over 
sollicitatieactiviteiten,, over passendheid van een functie en over overleg met de werkgever. 
Bijj  het beantwoorden van dergelijke vragen moet een beoordelaar een subjectieve beoor-
delingg maken op basis van de gegevens uit het dossier. Dit kan de uitkomst van de sanctie 
sterkk beïnvloeden. Beoordelaars kunnen in een zelfde geval tot een andere beoordeling 
komen.. Een expert geeft aan dat deze subjectiviteit inherent is aan het beoordelen. 

"Heeftt iemand privé-problemen, zo ja, zijn die ernstig, minder ernstig of niet aanwezig. 
Datt is een persoonlijke inschatting, je kan niet objectief zeggen of dat ernstig of minder 
ernstigg is. (...) Als ji j moet inschatten of iemand in een bepaalde tijd veel, matig of 
weinigg gesolliciteerd heeft is dat ook een persoonlijke inschatting. Dat is niet uit te 
bannenn bij dit onderwerp. Alleen al door dat soort zaken zul je soms een andere beoor-
deling,, een andere uitkomst krijgen. (...) De beoordeling is uniformer doordat steeds 
dezelfdee factoren in de gaten worden gehouden. Niet dat het uniformer is qua resultaat. 
Datt is volgens mij niet gegarandeerd met OpEx, omdat er toch wel vrij veel subjectieve 
dingenn in zitten. Je blijf t ook zitten met het feit dat niet per definitie één oplossing de 
goedee is. Meerdere oplossingen kunnen te verdedigen zijn." (expert 2) 

Ookk beoordelaars geven aan dat het beoordelen van sollicitatiegedrag ruimte biedt voor een 
persoonlijkepersoonlijke afweging. Bij het beantwoorden van een vraag rond sollicitatiegedrag hoeft 
eenn beoordelaar alleen een categorie aan te geven. Het aantal keer dat is gesolliciteerd staat 
vermeldd in het dossier van de aanvrager. Een beoordelaar moet rekening houden met de 
functiess waarop is gesolliciteerd en met de situatie op de arbeidsmarkt in een bepaald deel 
vann het land. Deze subjectieve beoordelingselementen bieden ruimte de uitkomst van het 
systeemm te beïnvloeden. Hoewel beoordelaars op dezelfde wijze met dezelfde aspecten 
rekeningg houden, zullen interpretatieverschillen blijven bestaan. 
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"Wee zijn allemaal mensen en iedereen heeft er bepaalde denkbeelden over. Vooral op 
verzachtendee omstandigheden wat sollicitaties aangaat, kun je al vrij snel een scheids-
lij nn krijgen", (beoordelaar 4) 

"I kk mag natuurlijk niet gaan zitten liegen, van ik wil dat hij een sanctie krijgt. Dat ik 
vragenn echt fout beantwoord, dat kan ook niet, dat mag ook niet. Maar er zijn gewoon 
heell  veel vragen die breed te interpreteren zijn. Heeft iemand veel of weinig gesollici-
teerd?? Is drie sollicitaties veel of weinig?" (beoordelaar 2) 

"Ikk hou toch nog een beetje een eigen afweging. Ik denk dat het systeem sterk beïn-
vloedbaarr is. Als je die afweging niet goed maakt en je zegt 'dat vind ik genoeg', dan 
komm je bijvoorbeeld op geen sanctie uit. Je kunt er heel leuk mee spelen. (...) Ik vind het 
tochh wel een nadeel. Ik vraag me af in hoeverre OpEx dan een doel bereikt dat ze 
nastreven,, een uniforme beoordeling van verwijtbare werkloosheid." (beoordelaar 5) 

Bijj  het beoordelen van passendheid van een functie spelen lichamelijke en mentale aspec-
ten,, opleiding en ervaring een rol. Het belang van de verschillende aspecten hangt af van de 
functiee en de context. Dit zijn gedeeltelijk subjectieve beoordelingselementen die aan de 
beoordelaarr worden overgelaten. Beantwoording van deze vragen wordt lastig gevonden. 
Beoordelaarss vinden de vragen over de fysieke en psychische gesteldheid voor een functie 
hunn beoordelingscompetentie eigenlijk te boven gaan. Ze hebben een houding als 'wie ben 
ikk om dat te beoordelen'. Ook vindt men het moeilijk een weging te maken ten aanzien van 
dee verschillende elementen bij passendheid van een functie. 

"Jee krijgt een psychische vergelijking, een fysieke vergelijking, opleidingsniveau ten 
opzichtee van de functie en nog eentje. Het zijn vier geheugensteun vragen en dan moet 
jee kunnen beoordelen hoe het totaalplaatje is. Maar hoe je dat moet doen? Als ik twee 
keerr middelmatig heb en een keer slecht en een keer goed, moet ik daar dan slecht van 
makenn of minder goed of middelmatig? Dan ga je zelf weer beoordelen en misschien is 
datdat ook wel de bedoeling hoor. (...) Als je na moest gaan of een baan passend is, dan 
vondd je hem passend of niet. Nu moet je daar vrij veel vragen voor beantwoorden. Nu 
gaa je echt kijken van op die en die grond vind ik het. Na twee keer slecht en een keer 
matigg en een keer goed kan het nooit helemaal passend zijn. Zonder OpEx zou je mis-
schienn zeggen; ik vind het eigenlijk wel passen." (beoordelaar 7) 

"Inn het begin zaten we er echt allemaal mee te rommelen, wat bedoelen ze nou? Je moet 
bijvoorbeeldd de geestelijke gesteldheid van iemand beoordelen, of die toerekenings-
vatbaarr is ja of nee. Nou dat vonden we een gigantische kolder." (beoordelaar 2) 

"Ookk vragen dat je dacht: die heb ik nog nooit gesteld. 'Of de verzekerde op dat 
momentt een verstandsverbijstering had'. Zo vraagt hij dat niet echt, maar of er dat soort 
omstandighedenn op dat moment van toepassing was. Dat werd vroeger nooit gevraagd. 
(...)) Die juristen zullen niet voor niets die vragen stellen." (wtb 2/beoordelaar) 
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"Ikk vind de vragen af en toe wel heel diepgaand, veel dieper dan wij ze vóór OpEx 
gevraagdd hebben. (...) Bij een ontslagname wordt vaak gevraagd naar de psychische 
toestandd en de fysieke toestand ten opzichte van een bepaalde te vervullen functie. Je 
hebtt een vijftal vragen die over de gesteldheid van een persoon gaan, die vind ik wel 
heell  moeilijk te beantwoorden. (...) Je kunt bij die vragen eventueel 'niet van toepas-
sing'' antwoorden. Ik denk dat het op zich voor de mate van de sanctie niet zo heel veel 
uitmaakt.. Maar ik vind het best wel een beetje vervelend. Je moet ze beantwoorden, je 
moett ze ook vragen aan de mensen. 'Wat is jouw geestelijke gesteldheid ten opzichte 
vann de functie', dat vind ik toch wel heel diepgaand. Bij sommige functies is het wel 
eenss van toepassing, een verpleegster heeft gewoon fysiek zwaar werk. Kan iemand 
tillenn ja of nee." (beoordelaar 1) 

'"Watt vind je van de fysieke gesteldheid van de persoon ten opzichte van de functie?' 
Hett kan goed of slecht of matig zijn. Dan denk ik, moet ik niet naar een arts toe? Maar 
datt moet dan niet, dat moet ik zelf doen, nou goed, dan doe ik het zelf." (beoordelaar 7) 

"Inn bepaalde ontslagsituaties heb ik zoiets van: wie ben ik om dat te beoordelen? Datje 
dann op een gegeven moment medische dingen moet gaan beoordelen of het intelligen-
tieniveauu van betrokkene. Dat kunnen ze mij wel vragen, maar wie ben ik om dat te 
beoordelen?""  (beoordelaar 3) 

Omdatt deze vragen moeten worden beantwoord om door te kunnen gaan met een OpEx-
sessiee wordt er toch maar een antwoord gegeven. Naar eigen inzicht wordt het meest 
passendee antwoord gegeven of met 'niet van toepassing' beantwoord. Voorafgaand aan de 
invoeringg van OpEx werd met dergelijke aspecten geen of impliciet rekening gehouden. 

"Datt kwam dan niet voor; dat soort vragen werd niet gesteld of daar kwam je niet aan 
toe.. Als het de medische kant was, ging het via de arts. Nu wordt soms in een bepaalde 
ontslagsituatiee aan jou gevraagd hoe het met de psychische toestand van de betrokkene 
was.. Het is heel moeilijk daar een oordeel over te geven (beoordelaar 3)." 

"Vóórr OpEx lieten we daar zelf de beoordeling op los. Je probeerde wel te achterhalen 
off  iemand drankgebruik had. Je probeerde achter de persoonlijke situatie van iemand te 
komenn die om die reden ontslagen zou zijn, wat ze altijd ontkennen natuurlijk. Je hield 
geenn rekening met emotionele redenen of wat dan ook. Want het is gewoon stom en je 
weett dat je daarvoor ontslagen kan worden. Je bent gewoon hartstikke verwijtbaar en 
dann ga je daar een bepaalde sanctie op toepassen." (wtb2/beoordelaar) 

Somss is de vraag wel duidelijk, maar is het kiezen van het juiste antwoord een probleem. 

"Dee vraagstelling is zo datje er ja en nee op kunt antwoorden. Je hebt heel vaak datje 
denkt:: wat bedoelen ze nou met die vragen? De vraag op zich is misschien wel duide-
lijk ,, maar hoe beantwoord je hem: met ja of nee?" (beoordelaar 2) 

"Err zitten vragen bij: is het verhaal van betrokkene aannemelijk, onaannemelijk, zeer 
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onaannemelijk?? Waar moet ik de gradaties leggen? De meeste mensen zeggen dan: 
waarr komt de wind vandaag vandaan? Daar kun je geen gradaties in aanbrengen. Ik zeg 
altijd:: het is eigenlijk net 'multiple choice'. Er zijn altijd twee fouten, dan moet je 
kiezenn tussen die twee. Het antwoord dat de beoordelaar geeft, is voor mij dan altijd 
goed.""  (wtb 1) 

Expertss op het hoofdkantoor die over meer kennis beschikken en ook op de hoogte zijn van 
dee jurisprudentie, waren gewend een beoordeling in detail te beschouwen. Het betreft 
factorenn die zij in beroepszaken al meenamen. Door OpEx wordt expliciet gemaakt dat 
beoordelaarss meer kennis moeten toepassen dan zij voordien deden. Door het kennissys-
teemm komt een discrepantie aan het licht tussen de aanwezige kennis en de eisen die aan het 
gebruikk van de kennis worden gesteld. 
Vragenn die een persoonlijke inschatting vereisen, bijvoorbeeld over de geestesgesteldheid 
vann een cliënt, vinden beoordelaars 'idiote vragen'. Issues waar subjectiviteit een grote rol 
speelt,, zijn moeilijk in concrete vragen te vatten omdat achtergrondkennis nodig is. Het 
genererenn van expliciete kennis over dergelijke begrippen is moeilijk. Vragen waar een 
beoordelaarr nog zelf een oordeel moet geven, worden lastig gevonden. 
Eenn persoonlijke inschatting ten aanzien van sollicitatieactiviteiten wordt door de beoorde-
laarss aangegeven als oorzaak van verschil in uitkomst. 

HetHet systeem toetsen, volgen of manipuleren? 
Zess van de zeven geïnterviewde beoordelaars zijn ervaren beoordelaars, ze hebben enige 
jarenn zonder OpEx WW-aanvragen beoordeeld. Door OpEx is de wijze waarop een beoor-
delingg tot stand komt veranderd. De beoordelaars vormen zich een globaal oordeel over een 
gevall  en toetsen dit aan de uitkomst van OpEx. Zij werken de vragen van OpEx af en 
kijkenn of zij zich in de uitkomst kunnen vinden. Meestal wordt OpEx gevolgd. 

"Doorr de ervaring die je hebt, heb je al een beetje een idee van welke kant het opgaat. 
Jee hebt steeds zelf beoordelingen gedaan en dan komen ze met zo'n computersysteem. 
Hett is een hulpmiddel, maar vaak heb je zelf al een idee van: het komt op die hoogte of 
opp zo lang uit." (beoordelaar 1) 

"Vanuitt het Handboek heb je daar kennis over. Bij die situatie hoort zo'n sanctie. Je 
gaatt jezelf toetsen aan de sanctie die eruit komt, of je het er mee eens bent ja of nee: dat 
komtt eruit en dat vind ik wel redelijk." (beoordelaar 3) 

"Opp het moment datje ermee bezig gaat heb je at een idee over de sanctie en dat komt 
redelijkk vaak uit. Je vormt je een beetje een beeld, maar je begint gewoon met de sessie. 
Dann is het heel leuk om te kijken: wat komt er uit en wat heb je zelf ongeveer?" (beoor-
delaarr 6) 

"Ikk denk dat ze zich wel tot op zekere hoogte een beeld vormen, maar dat ze vrij snel 
OpExx ingaan en dat ze het eventueel opnieuw doen als er iets uitkomt wat ze heel erg 
raarr vinden. Ze hebben van tevoren een vaag idee wat er ongeveer uit moet komen." 
(expertt 2) 
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Dee chef van rayonkantoor 1 zegt dat beoordelaars zich al een beeld vormen wat er rede-
lijkerwij ss uit moet komen voordat ze OpEx opstarten. Hij vindt dat beoordelaars dat 
moetenn blijven doen, om alert te blijven op mogelijke fouten gedurende het beantwoorden 
vann de vragen. De chef van rayonkantoor 2 verwacht dat de groep beoordelaars die zich 
vann tevoren een beeld vormt over de einduitkomst steeds kleiner zal worden. Ook een wets-
technischh beoordelaar verwacht dit: 

"Inn het begin werd gekeken of het eindoordeel fout was. Na een paar weken, na een 
maand,, merk je dat aan het eindoordeel niet meer wordt getwijfeld. Het oordeel waar-
meee OpEx komt, wordt als 'goed' beschouwd: 'OpEx zegt dat het zo is, dus dan zal het 
well  zo zijn'." (wtb 1) 

Inn de beginfase vormden beoordelaars zelf een oordeel over een geval en toetsten de 
uitkomstt van OpEx. Beoordelaars geven aan dat ze in het begin kritischer keken naar het 
oordeell  van OpEx dan een jaar na de invoering van het systeem. In het begin werd vaker 
hethet eigen oordeel aan de uitkomst van OpEx getoetst. Nu beoordeelt men meer door het 
beantwoordenn van de afzonderlijke vragen. 

"Datt wordt wel steeds minder. Dat is ook het nadeel, je wordt minder alert. Ben ik het 
hierr nou mee eens?" (beoordelaar 5) 

"Jee gaat OpEx in en je laat het OpEx beoordelen. Eigenlijk geef je zelfde antwoorden 
well  aan, maar je hebt toch het idee van: ach, wat er uit OpEx rolt zal wel goed zijn." 
(beoordelaarr 2) 

Ookk werd in het begin getracht een in hun ogen redelijke uitkomst uit OpEx te krijgen. Een 
cheff  is van mening dat het mogelijk is naar een sanctie toe te werken bij gevallen die vaker 
voorkomen.. Beoordelaars proberen dit uit, door bijvoorbeeld een fictief geval in te voeren. 
Beoordelaarss overleggen onderling over de mogelijkheden een gewenste uitkomst uit OpEx 
tee krijgen. Deze chef heeft hier geen problemen mee; door te experimenteren leren mensen 
ookk hoe het systeem werkt. 

Inn het begin was het heel sterk 'dit moet er volgens mij uitkomen'. Er is nog wel een 
aantall  beoordelaars die zo werken. Er zijn ook beoordelaars geweest, die gingen 
gewoonn ergens naar toewerken, die hadden een bepaald sanctiepercentage in gedachten; 
alss ik dit antwoord, dat antwoord, dan zal het sanctiepercentage er ongeveer uitkomen. 
(...)) Als je een geval meerdere keren tegenkomt, weet je ongeveer wat er uit gaat 
komen.. Daar ga je op sturen." (chef 2) 

Computerfreakss zitten erbij, die vinden het allemaal spannend, die gaan fictieve geval-
lenn eens uitproberen. Ik ben zelf ook een beetje een computerhobbyist, ik vind het wel 
mooii  hoor, als ze het kunnen beïnvloeden. Ik vind het prima. Er zijn altijd mensen die 
err wat meer moeite mee hebben, die niet zo slim zijn of niet zo handig zijn met auto-
matisering,, die leggen hun oor te luister bij degenen die het wel kunnen." (chef 2) 
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OokOok de wetstechnisch beoordelaars denken dat de uitkomst van OpEx te beïnvloeden is: 

"Jee weet welke omstandigheden verzachtend zijn: sollicitaties, overleg met de werk-
gever.. Je hebt een beoordelaar die zegt: als iemand twee keer gesolliciteerd heeft, vind 
ikk dat meer dan voldoende. Dan weetje datje qua sanctie wat trapjes lager gaat. Er zijn 
err ook die zeggen: twee sollicitaties in een termijn van een maand of twee maanden, dat 
vindd ik niks. Daar zit de uiteindelijke beoordeling en de vrijheid van een beoordelaar. 
Maaktt men daar heel grote fouten, dan krijg je negatief sturen. Dan krijgen ze 'm terug 
van:: dit klopt niet. Maar binnen de marges is het gewoon hun beoordeling. (...) Je hoort 
zee soms wel eens: weer de verkeerde sanctie eruit gekregen. Ik doe het nog maar een 
keer.. (...) 'Tja, 13 weken, 20, nee dat is te weinig, nog 'n keer, 13 weken 10, nee ik 
moett toch zwaarder uitkomen.' Dan krijg je soms in negatieve zin gemanipuleer. Als je 
zo'nn dossier aangeleverd krijgt, zie je dat men ergens binnen de marges toch heel 
bewustt fout gekozen heeft. Dat wordt dan gecorrigeerd." (wtb 1) 

"Jee hebt van tevoren al een idee wat eruit gaat komen en onbewust werk je er toch een 
beetjee naar toe. Het is wel zo datje bij elke vraag goed kijkt watje moet invullen. Als je 
eenn vraag verkeerd invult, zit je soms met een heel andere sanctie. Als ji j voor jouw 
ideee op een hele rare sanctie uitkomt, dan heb je waarschijnlijk ergens een verkeerde 
vraagg ingevuld. Dan ga je het nog een keer doorlezen." (wtb 2/beoordelaar) 

Maarr een beoordelaar moet de antwoorden op de vragen kunnen staven op basis van de 
gegevenss in het dossier. 

"Somss komt er uit OpEx wel eens een hele hoge sanctie en dan denk ik: oef, wat kan ik 
daaraann veranderen en dan kun je daar kennelijk niets aan veranderen, want de feiten 
liggenn dan zo", (beoordelaar 2) 

Wanneerr een beoordelaar bewust onjuiste antwoorden geeft, kan het systeem worden 
gemanipuleerd.. Een expert ziet dit niet als nadeel van OpEx, maar wijst daarentegen op de 
verantwoordelijkheidd van de beoordelaar. 

"Al ss ze bepaalde gevallen veel hebben beoordeeld, zullen ze op een gegeven moment 
well  doorkrijgen: 'oh, bij dat antwoord komt er dat uit'. (...) Het is een systeem waarbij 
dee beoordelaar antwoorden moet geven. Het is natuurlijk de bedoeling dat hij die ant-
woordenn geeft die bij het geval horen. Doet hij dat niet, dan denk ik dat de verantwoor-
delijkheidd van het systeem daar ophoudt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebrui-
ker,, dat hij het systeem gebruikt op de manier waarvoor het bedoeld is. Ik zie ook niet 
inn hoe je door middel van het systeem zou kunnen voorkomen dat iemand verkeerde 
antwoordenn gaat geven. Dat is de verantwoordelijkheid van de beoordelaar zelf." 
(expertt 2) 

Beoordelaarss kunnen de redeneerstructuur van het systeem niet zien. Het systeem is te 
complexx om de beslissingen volledig te doorgronden. In totaal bevat het systeem 64.000 
combinaties.. Toch krijgen beoordelaars door het gebruik wel enig inzicht in het systeem, 
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mett name bij standaardgevallen. Dit inzicht neemt toe als een beoordelaar er een tijd mee 
heeftt gewerkt. 

"Dann weet je hoe je de vragen moet interpreteren. Dan weet je de gevolgen ervan. Je 
weett ook een beetje waar je op uit gaat komen", (beoordelaar 2) 

"Jee kunt wel een beetje aanvoelen wat er aan sanctie gaat uitrollen. Bij OpEx weetje in 
bepaaldee gevallen: dat is de ontslagreden, heeft niet gesolliciteerd, er zijn geen verzach-
tendee omstandigheden, dus dat zal er wel uit gaan komen." (beoordelaar 4) 

"Opp een gegeven moment weet je: er zal dit wel uitkomen, want dat heb ik al eens 
meegemaakt.""  (beoordelaar 6) 

Sommigee beoordelaars doorlopen een sessie nog eens om te kijken of ze het goed gedaan 
hebben.. Wanneer OpEx met een andere sanctie komt dan verwacht, proberen ze eerst te 
achterhalenn waarom dat gebeurt. De antwoorden op cruciale vragen worden opnieuw over-
wogen. . 

"Hett is vaak één vraag, 'ja' of 'nee' scheelt zo dertien weken in de sanctie. Op een 
gegevenn moment weetje de cruciale vragen te vinden en denk je er wel eens diep over 
na:: moet het ja of moet het nee zijn. (...) Je hebt voor jezelf een aantal vragen waarvan 
jee denkt: dat is de reden dat ie op die sanctie uitkomt. Want zelf heb je de verwijtbare 
werkloosheidd ook een beetje gestructureerd in je hoofd, net als OpEx. De opbouw, die 
zitt op het laatst ook best wel in je hoofd." (wtb2/beoordelaar) 

Eenn beoordelaar geeft aan bij het beoordelen van een geval soms twee of drie keer een 
OpEx-sessiee uit te voeren om te controleren of alle vragen goed zijn beantwoord. Deze 
beoordelaarr geeft aan dat als een cruciale vraag verkeerd wordt beantwoord, de sanctie te 
hoogg ofte laag kan uitkomen. Een cruciale vraag heeft bijvoorbeeld betrekking op 'proble-
menn op het werk'. De beoordelaar gaat na of het aan de betrokkene zelf te wijten is. Over 
crucialee vragen wordt extra lang nagedacht: 

"Eenn 'ja' of 'nee' kan enorm verschil uitmaken. Als je alles correct beantwoordt, krijg 
jee elke keer hetzelfde. Als je een vraag verkeerd hebt geïnterpreteerd of niet helemaal 
juistt hebt gelezen en je geeft een heel ander antwoord, kan dat enorm veel uitmaken. Ik 
denkk vaak: dit is laag, hoe komt dat? Dan ga ik kijken: welke vraag is het, heb ik 'm 
juistt beantwoord? Meestal zijn er maar één of twee cruciale vragen. Dan ga je extra 
langg nadenken over die vraag. Die is dus van belang." (beoordelaar 6) 

Dee geïnterviewde beoordelaars merken uit ervaring wanneer het systeem met een sterk af-
wijkendee uitkomst komt. Ze gaan dan na waar een vraag mogelijk verkeerd beantwoord is. 

Verschillenn tussen beoordelaars in de mate waarin zij zich van tevoren een beeld vormen 
overr de sanctie en dit toetsen aan het resultaat van OpEx, hangt naast de mate van ervaren-
heidd ook af van de werkhouding. Dergelijke verschillen bestonden ook vóór de invoering 
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vann OpEx. Beoordelaars die lichtvaardig met een beoordeling omgingen vóór de invoering 
vann het kennissysteem, zullen ook gemakkelijk OpEx volgen. Deze groep beoordelaars 
hoeftt moeilijke dossiers niet meer aan de kant te leggen, omdat het systeem hen onder-
steunt. . 

"Dee groep die er echt heel serieus mee bezig was, wist waar ze het over hadden. Ze 
zullenn ook OpEx kritisch volgen, desnoods met de wtb onderhandelen: 'hoe kan dat 
nou,, hoe zit dat nou?'. Voor de groep die een goed niveau had, is er niets veranderd. 
Maarr degenen die er tegenaan zaten te hikken, hebben nu een systeem. Er wordt voor 
mijj  nagedacht over de sanctie. Het systeem zal het wel goed gedaan hebben. Voor die 
groepp is het wel verbeterd. Je werkt in ieder geval de KC-voorleggers sneller weg. Ze 
hebbenn niet meer schroom om daaraan te beginnen, want ze worden toch geholpen. Ze 
krijgenn een net antwoord." (chef 2) 

Voorr de toekomst is het de vraag of relatief onervaren beoordelaars over voldoende kennis 
overr het uitvoeringsbeleid van de WW en over voldoende vaardigheid in het beoordelen 
beschikkenn om mogelijk foutieve uitkomsten te corrigeren. 

AfwijkenAfwijken of opnieuw proberen 
Wanneerr een beoordelaar het niet eens is met de beoordeling van het systeem, staan twee 
wegenn open om van dit oordeel af te wijken. Het is mogelijk de tekst van de 'Overwe-
gingenn en Conclusies' (O&C) die het systeem aanlevert aan te passen. Het systeem geeft 
dann aan dat er een niet-gegarandeerde O&C wordt afgegeven. De beoordelaar moet zelf 
argumenterenn waarom van de uitkomst wordt afgeweken. 
Dee beoordeling door OpEx kan ook worden veranderd door opnieuw door de vragen heen 
tee lopen. Wanneer OpEx met een andere uitkomst komt dan werd verwacht, wordt gekeken 
off  de juiste ontslagreden is gekozen en of alle vragen goed beantwoord zijn. Men doorloopt 
nogg eens een sessie of legt zich bij de OpEx-uitkomst neer. 
Inn de door de BVG uitgevoerde evaluatie van OpEx wordt geconcludeerd dat beoordelaars 
inn het begin zich van tevoren een beeld vormden over de sanctie. Als de sanctie van het 
systeemm hiermee niet overeenkwam, werd een sessie opnieuw doorlopen, waarbij sommige 
vragenn anders werden beantwoord. 'Dit leidde tot de conclusie: manipuleerbaar, subjectief 
enn niet uniform.'7 

Dee in de case study geïnterviewde beoordelaars kiezen er voor nog eens de vragen te beant-
woordenn in plaats van af te wijken van de 'Overwegingen en Conclusies', wanneer zij het 
niett eens zijn met de voorgestelde uitkomst van OpEx. Twee beoordelaars over hun stra-
tegie: : 

"Doorr antwoorden anders te geven kun je het zo verwerken dat er een sanctie uitkomt, 
zoalss je die zelf zou willen hebben, als het kan. Je moet natuurlijk objectief blijven. (...) 
Wee hebben een keer iemand gehad. Ik vond het ontslag niet verwijtbaar. Een hele hoop 
collega'ss vonden het ontslag wel verwijtbaar. Toen hebben we er toch bij OpEx niet 
verwijtbaarr uitgekregen. Ik vond het niet verwijtbaar en achteraf bleek ook dat het 
inderdaadd niet verwijtbaar was. Toen had ik zoiets van: heb ik toch de goede beslissing 
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genomen.""  (beoordelaar 1) 

"Weerr een keer opnieuw proberen. Kijken of je misschien bepaalde vragen toch net 
anderss had beantwoord dan je eigenlijk denkt. Misschien dat je dan tot een ander eind-
oordeell  komt. (...) Een keer opnieuw bekijken omdat je misschien op sommige vragen 
waarr je 'ja' of 'nee' op kunt antwoorden net het verkeerde hebt gepakt en het systeem 
eenn andere richting opgaat, terwijl je dat eigenlijk niet had gewild. (...) Of je kunt 
afwijkenn van het advies van OpEx en daar zelf een andere conclusie aan verbinden." 
(beoordelaarr 3) 

Inn extreme gevallen wordt soms gekozen voor het afwijken van de 'Overwegingen en 
Conclusies'.. Bijvoorbeeld in een ontslaggeval waarbij sprake was van seksueel misbruik 
heeftt een beoordelaar eerst geprobeerd OpEx op de gewenste sanctie, een blijvend gehele 
weigeringg (bgw), te laten uitkomen. Deze beoordelaar heeft hiervoor OpEx drie, vier keer 
doorlopen.. Toen dit niet mogelijk bleek werd van de O&C afgeweken, na overleg met de 
wetstechnischh beoordelaar op het rayonkantoor en met een wetskundig expert van de 
afdelingg BUV op het hoofdkantoor. Het kunnen afwijken van de O&C noemt deze beoor-
delaarr het laatste redmiddel. OpEx kan volgens deze beoordelaar extreme gevallen, zoals 
rondd seksueel misbruik, niet goed behandelen. Volgens deze beoordelaar gaat het om 
gevallenn waar iemand heel duidelijk wist of kon weten dat door zijn of haar handelen 
ontslagg zou volgen, of zich zo gedragen heeft dat het de betrokkene aan te rekenen is. 

"Ikk heb wel eens afgeweken omdat ik het niet reëel vond wat eruit kwam. Ik kwam uit 
opp 25% 18 maanden en ik ben gaan zitten op een blijvend gehele weigering. Het ging 
omm iemand die werkte in de gezondheidszorg in een zwakzinnigeninrichting en patiën-
tenn lastig viel. Ik vond het heel zwaar wegen dat het zwakzinnigen waren, niet capabel 
omm zich te verweren. Daarom ben ik gaan zitten op een bgw. (...) We hebben er meteen 
eentjee achteraan gedaan, een soortgelijk geval, werkzaam in een ziekenhuis op de 
uitslaapkamer,, die viel daar mensen lastig die aan het uitslapen waren. (...) Er komen 
eenn heleboel vragen in dat soort situaties van: hoe was de geestelijke gesteldheid van de 
betrokkene.. Dan denk ik: dat soort vragen zijn helemaal niet meer van toepassing bij 
iemandd die zoiets doet. Deze persoon moet gewoon heel goed weten dat als ie zoiets 
doett dat dat een reden is om iemand te ontslaan." (beoordelaar 5) 

Ookk een expert geeft aan dat het een enkele keer voorkomt, dat een geval niet goed door 
OpExx kan worden behandeld. 

"Jee krijgt af en toe nog wel eens vragen dat er iets uitkomt waar men het echt niet mee 
eenss is. Dan is de vraag soms: heb ik OpEx niet goed beantwoord of is het systeem niet 
geschiktt voor dit geval en moet ik daarvan afwijken. Je kunt heel ver gaan in detail-
leringg en mogelijkheden, maar de werkelijkheid is toch altijd gekker." (expert 2) 

Eenn beoordelaar geeft aan soms te willen afwijken van een oordeel van OpEx, omdat deze 
beoordelaarr het gevoelsmatig niet eens is met de uitkomst. Een intuïtief beeld over het 
geheell  komt dan niet overeen met de conclusie van het systeem dat is gebaseerd op een 
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aantall  specifieke vragen op detailniveau. 

"Eenn computer is in principe een computer en er komt een conclusie uit, terwijl je zelf 
well  eens denkt: misschien zit er toch iets anders achter. Als je iets leest of als je iemand 
aann de telefoon hebt, zegje gevoelsmatig: ik vind de sanctie eigenlijk te hoog. (...) Ik 
werkk hier haast twaalf jaar. Achter elke aanvraag, achter elke persoon zit een heel ander 
verhaall  en je kunt toch niet al die situaties in het systeem bouwen. De meest voor-
komende,, die zitten er in, maar soms is er iets waarvan je denkt: ik vind het niet juist 
omm zo'n sanctie toe te passen." (beoordelaar 1) 

Hett beoordelen van een geval als geheel biedt ruimte rekening te houden met een gevoels-
matigee beoordeling van het geval. Bij het beantwoorden van gedetailleerde vragen gaat het 
meerr om de feitelijke antwoorden op geïsoleerde vragen. 

Hett projectteam OpEx staat afwijzend tegen het opnieuw door de vragen lopen als een 
regulieree werkwijze. In het interne evaluatierapport wordt gesteld: "Vooral in de begin-
situatiee werd nogal eens opnieuw een OpEx-sessie doorlopen waarbij de vragen enigszins 
anderss werden beantwoord in de hoop dat de gewenste sanctie door OpEx in de vorm van 
eenn gegarandeerde KC-voorlegger zou worden opgeleverd. Afgezien van het feit, dat een 
dergelijkee werkwijze uiteraard leidt tot een verhoging van de werkdruk, is deze vorm van 
manipulatiee gevaarlijk voor de kwaliteit en uniformiteit van het product. Het is daarom 
noodzakelijkk dat de beoordelaar bij de constatering dat de sanctie van OpEx niet in over-
eenstemmingg is met hetgeen hij of zij vindt, dit doorgeeft middels een niet-gegarandeerde 
KC-voorleggerr aan BUV-WTO-WW."8 Uit de interviews blijkt dat de beoordelaars eenjaar 
naa invoering nog steeds de vragen opnieuw doorlopen, wanneer ze het niet eens zijn met 
OpExx en slechts in uitzonderlijke gevallen wordt van de 'Overwegingen en Conclusies' 
afgeweken. . 

Vóórr de invoering van OpEx werd de beslissing van een beoordelaar gecontroleerd door 
eenn wetstechnisch beoordelaar op een rayonkantoor. Wanneer de beslissing resulteerde in 
eenn sanctie, dan moest de beslissing worden gecontroleerd door de afdeling BUV-WTO op 
hethet hoofdkantoor. Als de expert op het hoofdkantoor het eens was met de sanctie, dan kon 
dee beslissing worden voorgelegd aan de Kleine Commissie. Het verificatietraject had een 
langee doorlooptijd. Een sanctiebeslissing werd verschillende keren gecontroleerd. Toen 
OpExx werd ingevoerd, hoefden niet alle sanctiebeslissingen meer gecontroleerd te worden 
doorr de experts van de afdeling BUV-WTO. Een voorlegger met een door OpEx gegaran-
deerdee 'Overwegingen en Conclusies' kon direct door de Kleine Commissie worden afge-
handeld.. Wanneer een beoordelaar afweek van de uitkomst van OpEx door veranderingen 
aann te brengen in de 'Overwegingen en Conclusies', gaf het systeem aan dat er sprake is 
vann een niet-gegarandeerde O&C. Deze niet-gegarandeerde 'O&C's werden gecontroleerd 
doorr de afdeling BUV-WTO. 
Beoordelaarss brachten liever geen wijzigingen aan in de O&C's. Wanneer een beoordelaar 
wildee afwijken, moest men dit schriftelijk motiveren. Vervolgens moest men een discussie 
aangaann met de wtb'er op het rayonkantoor en met een expert van BUV-WTO. Over het 
afwijkenn van de uitkomst van OpEx zeggen een beoordelaar en een chef: 
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"Zoo gauw je de O&C ging verprutsen werd ie niet gegarandeerd en dan moest ie via een 
omwegg naar de Kleine Commissie. In veel gevallen deed je het niet, je liet hem lekker 
gegarandeerdd staan, want dan was ie veel sneller afgehandeld. Je moet een hele goede 
motivatiee hebben om van de O&C af te wijken." (wtb 2/beoordelaar) 

"Dee beoordelaar dacht: 'BUV-WTO heeft daar de kennis ingestopt. Ik kom met een 
dossierr en ik wil van de kennis van BUV-WTO afwijken. Aan wie moet ik dat voor-
leggen?? Aan BUV-WTO!' No way, dat het zo niet kon." (chef 1) 

Enkelee maanden na de invoering van OpEx werd de Algemene Wet Bestuursrecht van 
kracht.. De beslissingen met betrekking tot verwijtbaarheid in de WW werd gemandateerd 
naarr de rayonkantoren. Sanctiebeslissingen hoefden niet meer te worden voorgelegd aan de 
afdelingg BUV-WTO. De beoordelaar neemt de beslissing ondersteund door het systeem en 
wordtt gecontroleerd door de wetstechnisch beoordelaar op het rayonkantoor. 

CorrigerenCorrigeren van verkeerd ingevoerde gegevens 
Dee geïnterviewde beoordelaars vinden het systeem gebruiksvriendelijk. Een punt van 
kritiekk betreft de beperkte mogelijkheden voor het corrigeren van verkeerd ingevoerde 
gegevens.. Dit is een gevolg van een ontwerpkeuze om manipulatie tijdens het beoordelen 
tegenn te gaan. 
Beoordelaarss vinden het soms lastig om ingevoerde gegevens te corrigeren omdat ze in het 
enee geval wel een paar vragen terug kunnen gaan en in een ander geval niet. Voor hen is 
hethet niet altijd duidelijk wanneer dit wel of niet kan. Om fouten te corrigeren moet men vaak 
dee sessie opnieuw doorlopen, wat veel tijd kost. Beoordelaars en wetstechnisch beoorde-
laarss vinden dit inflexibel: 

"Al ss je wat wilt wijzigen, moetje van voren af aan beginnen. Je kunt niet zeggen: vraag 
166 wil ik eigenlijk anders zien, want dat betekent datje van vraag 1 weer helemaal naar 
vraagg 16 moet om dat te wijzigen", (beoordelaar 4) 

"Hett is wel heel bewerkelijk. Ik moet vaak alles weer opnieuw gaan doen. Als ji j met 
eenn vraag bezig bent en je hebt per ongeluk het verkeerde antwoord gegeven en je wilt 
terugg naar de vraag, dan kan je in sommige gevallen, dat snap ik nog steeds niet, wel 
terug,, maar in andere gevallen niet. Dan moet je afbreken en weer helemaal opnieuw 
beginnen.""  (beoordelaar 3) 

"Hett is makkelijk, tot het moment dat je een fout maakt. Ik had van de week toevallig 
eenn aanvraag waar ik een datum moest veranderen. Ik moest de eerste werkloosheids-
dagg veranderen en ik moest het hele geval opnieuw door OpEx halen, zowel het admini-
stratieff  gedeelte als de verwijtbaarheid. Dan ben je gewoon een hoop tijd kwijt. Toch 
well  een kwartier, twintig minuten. Toch zonde van de tijd om even een datum te veran-
deren.""  (beoordelaar 1) 

"Al ss je er aan het eind achterkomt datje toch vragen verkeerd hebt beantwoord - als je 
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datt anders had gedaan, was dat misschien beter uitgekomen - dan moet je 'm opnieuw 
beoordelen,, dan moetje helemaal opnieuw beginnen." (beoordelaar 5) 

Hett niet gemakkelijk kunnen corrigeren van verkeerd ingevoerde gegevens, wordt als het 
meestt onvriendelijke van het systeem gezien. De beperkte correctiemogelijkheden hangen 
samenn met de structuur van het systeem en met de ontwerpkeuze om de mogelijkheden tot 
manipulatiee zo veel mogelijk uit te bannen. Er is in het ontwerp gekozen geen 'what if 
functiee te realiseren, om te voorkomen dat beoordelaars verschillende mogelijkheden uit-
proberen.. Het is niet mogelijk heen en weer door de vragen van een OpEx-sessie te lopen. 

TechnologischeTechnologische ondersteuningsstructuur 
Uitt door de BVG uitgevoerde evaluatie bleek dat er geen problemen waren ten aanzien van 
dee technische infrastructuur; "Geen van de kantoren heeft problemen met de lijnbelasting 
dann wel met de responsietijden."9 Ook de in de case study geïnterviewden maken geen 
meldingg van storingen. Als veel mensen tegelijk OpEx gebruiken, is het systeem soms 
traag.. Dit komt volgens de geïnterviewden een enkele keer voor. In het begin kwam dit 
vakerr voor, met name in de periode dat beoordelaars een opleiding in OpEx kregen. 
Dee taakinhoud van de beoordelaar is ook beïnvloed door de ontwerpkeuze om OpEx niet te 
integrerenn met het WW-systeem op het mainframe. Wanneer beoordelaars in OpEx zitten, 
kunnenn zij geen gegevens vanuit het WW-systeem ophalen. Dan moeten zij OpEx afsluiten 
enn inloggen in het WW-systeem. Gegevens die in OpEx moeten worden ingevoerd, zijn 
o.a.. het gevalnummer, de geboortedatum, de eerste werkloosheidsdag en de datum van de 
aangifte.. De uitkomst van een OpEx-sessie wordt in het WW-systeem ingevoerd. 
Beoordelaarss vinden het lastig als men tijdens een OpEx-sessie gebeld wordt door een klant 
mett een vraag over de WW. Wanneer een klant met een vraag over zijn of haar uitkering 
komt,, moet de beoordelaar het WW-systeem raadplegen. Om toegang te krijgen tot het 
WW-systeemm dient de OpEx-sessie te worden gestopt. Om dit te voorkomen, raadpleegt 
menn het WW-systeem via de computer van een collega of vraagt men een collega het 
telefoontjee over te nemen. Dit vindt men onhandig: 

"Al ss iemand opbelt met bijvoorbeeld een vraag over zijn uitkering, terwijl je in OpEx 
zit,, dan moetje bij iemand anders in de computer kijken, want je kunt niet stoppen om 
hethet WW-systeem te raadplegen (...) Als je er eenmaal inzit, dan blijf je erin of je moet 
helemaall  afbreken en daarna weer opnieuw beginnen. En dat is eigenlijk wel lastig." 
(beoordelaarr 3) 

"Hett is een nadeel dat, als je eenmaal in OpEx zitje zo weinig anders kunt doen. Als je 
eenn telefoontje krijgt, kun je niet meer naar de uitkeringsschermen. Als je een moeilijke 
OpEx-sessiee doorloopt, moetje tegen een collega zeggen: 'neem de telefoon'. Dat vind 
ikk lastig." (beoordelaar 5) 

"Al ss je in zo'n OpEx-sessie zit en je krijgt telefoon, dan duurt het even voordatje eruit 
bent.. Je bent zo een minuut kwijt, en dan moet je dat vol zien te kletsen met zo'n 
persoon.. Dan moet je ook nog eens inloggen in een betaalsysteem. Dat is vervelend." 
(beoordelaarr 7) 
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"Jee moet apart naar de optie OpEx. Het duurt een tijd voordat ie opstart. Het wordt 
lastigg als je tussen door de telefoon moet beantwoorden. Zit je in OpEx, gaat de tele-
foon,, dan moet je uit OpEx, terug naar het WW-systeem, waar je apart moet inloggen. 
Wanneerr je het telefoontje hebt beantwoord, moetje er weer uit en opnieuw OpEx in. 
Zoo ga je heel wat in de rondte. Dat is toch zonde van je tijd." (wtb 2/beoordelaar) 

Uitt bovenstaande blijkt dat beoordelaars het niet geïntegreerd zijn met OpEx niet echt pro-
blematischh vinden voor wat betreft het opnieuw invoeren van enkele gegevens. Men vindt 
hett omslachtig dat een OpEx-sessie niet tussentijds kan worden onderbroken voor een 
telefoontje,, om later weer verder te gaan waar men gebleven was. Dit stemt overeen met de 
evaluatiee van de BVG10. Door deze onrwerpkeuze is het minder gemakkelijk de beoorde-
lingstaakk en communicatieve taken te combineren. 

InhoudInhoud van taken f  awifou  \ 
ll  Vergaren van informati e _J 

;.. ;..  i v. ., . egingeii . , r< mc\ai 
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Voorr het beoordelen van een aanvraag dient de nodige informatie te worden verzameld. 
Takenn van de beoordelaar die samenhangen met het vergaren van nog ontbrekende infor-
matiee zijn ook door OpEx beïnvloed. 

Dee benodigde informatie om tot een beoordeling van een geval te komen wordt verkregen 
opp basis van aanvraagformulieren, via telefonisch contact met de werknemer of werkgever, 
off  door een buitendienstopdracht. Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet een 
verzekerdee een aantal formulieren invullen. In verband met de invoering van OpEx is de 
sett aanvraagformulieren aangepast. De vragen die voor een intake dienen te worden beant-
woord,, zijn aangepast aan de vragen in OpEx. In een ontslaggeval vanwege verhuizing 
wordtt bijvoorbeeld gevraagd naar het aantal sollicitaties en de afstand tussen de vorige 
werkplekk en de nieuwe woonplaats. De informatievergaring is specifieker geworden, zodat 
dezee is afgestemd op de meer gedetailleerde vraagstelling in OpEx. 
Indienn onvoldoende informatie beschikbaar is, kan een onderzoek door een medewerker 
vann de buitendienst worden uitgevoerd. Toen OpEx nog niet was ingevoerd, formuleerde 
eenn beoordelaar een opdracht voor de buitendienst. Wanneer er weinig informatie over een 
gevall  beschikbaar was, werd een buitendienstonderzoek ruim opgezet, bijvoorbeeld een 
'onderzoekk ontslagname'. Vaak moest de buitendienst daarna een tweede keer worden 
ingezett om antwoorden te krijgen op meer specifieke vragen. Nu levert OpEx een buiten-
dienstopdrachtt aan. De informatievergaring is meer toegespitst op het geval. 

"Jee kreeg een dossier binnen, dan zag je ontslagname of ontslag krijgen en dan zette je 
eenn buitendienstopdracht uit, meestal zonder veel informatie vooraf. Een hele ruime 
buitendienstopdrachtt ging de deur uit en dan kwam er een verhaal terug dat nogal ruim 
wass opgezet. Aan de hand daarvan bepaalde je een sanctie en schreef je een KC-voor-
legger.. (...) Het is nu veel duidelijker: op die vragen moet ik antwoord hebben. Vroeger 
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verzameldee je meer informatie over ontslagzaken, verklaringen. Nu zijn het redelijk 
kortee supplementen geworden waarmee je meestal kan volstaan." (beoordelaar 6) 

Mochtt blijken dat nog niet alle benodigde informatie aanwezig is om tot een beoordeling te 
kunnenn komen, dan kan een beoordelaar telefonisch contact opnemen met de werknemer of 
dee werkgever. Beoordelaars doen dit nu eerder, vooral indien nog slechts enkele details 
ontbreken,, zoals bijvoorbeeld de datum van een verhuizing in een verhuisgeval. Door de 
gerichtee vraagstelling in OpEx kan een beoordelaar bepaalde informatie eenvoudig telefo-
nischh verkrijgen en hoeft de buitendienst niet te worden ingeschakeld. 

"A ff  en toe vraag je nog eens iets na wat anders de buitendienst zou doen. De buiten-
dienstt heeft wat minder verklaringen op te nemen nu OpEx er is." (beoordelaar 6) 

"Eerstt moest je toch al snel een verklaring hebben. OpEx stelt zoveel vragen dat het wat 
makkelijkerr is om bij de verzekerde telefonisch wat dingen na te vragen. Anders deed je 
datt bij het eerste verzoek van de buitendienstfunctionaris van: vraag daar en daar naar. 
Ontslagnamee in verband met kinderverzorging bijvoorbeeld. Daar kun je heel concreet 
vragen:: heeft u oppas geregeld? Dat loopt heel soepel door OpEx. Dat kun je telefo-
nischh af." (beoordelaar 5) 

Hett is niet mogelijk vragen van OpEx over te slaan. Wel kan op sommige vragen 'niet van 
toepassing'' worden beantwoord. Wanneer een vraag wordt beantwoord met 'onbekend', 
terwijll  het antwoord wel nodig is om tot een beoordeling te komen, geeft OpEx aan dat het 
systeemm niet tot 'Overwegingen en Conclusies' kan komen. De niet beantwoorde vragen 
wordenn automatisch op een vragenlijst voor de buitendienst gezet. Als een vraag met 
'onbekend'' wordt beantwoord, komen de daar onderliggende vragen ook op de vragenlijst. 
Doorr OpEx wordt expliciet gemaakt welke informatie nog ontbreekt. 
Beoordelaarss hebben door het gebruik van het systeem enigszins een beeld gekregen 
wanneerr het beantwoorden met 'onbekend' en 'niet van toepassing' leidt tot het aanmaken 
vann een buitendienstopdracht. Als een beoordelaar een vraag niet kan beantwoorden, wordt 
eenn antwoord gegeven dat het meest in de richting komt, of wordt 'niet van toepassing' of 
'onbekend'' geantwoord. Wanneer men weet dat de vraag niet zo relevant is, wordt eerder 
'niett van toepassing' ingevuld. Indien de vraag wel van belang is, wordt een afweging 
gemaaktt tussen zelfde informatie verkrijgen of een buitendienstopdracht laten aanmaken. 

Bijj  het beantwoorden van de vragen dienen de beoordelaars een vertaalslag te maken op 
basiss van de gegevens in het dossier. Het is aan de beoordelaar om te bepalen of er in het 
dossierr voldoende gegevens aanwezig zijn om de vragen te kunnen beantwoorden. Een 
beoordelaarr vindt dat OpEx een onderscheid zou moeten maken in de vragen die je als 
beoordelaarr zelf moet inschatten en vragen die je aan een verzekerde stelt. 

"Jee krijgt de meest waanzinnige vragen; heeft uw culturele achtergrond iets te maken 
uww ontslag? Stel die vraag maar aan een verzekerde. Dat doe ik niet, want ik vind dat ik 
datt zelf moet beoordelen aan de hand van een verhaal." (beoordelaar 6) 
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Uitt het interview met de projectmanager kwam naar voren dat men op één rayonkantoor 
negatieff  over OpEx oordeelde, omdat bij nagenoeg iedere OpEx-sessie een buitendienstop-
drachtt werd opgeleverd. Beoordelaars op dit rayonkantoor keken of er in het dossier gege-
venss stonden die zo helder waren, dat ze een pasklaar antwoord boden op de door OpEx 
gesteldee vragen, in plaats van zelf op basis van deze informatie een inschatting te maken. 
Vragenlijstenn van 30 a 40 vragen werden zonder bewerking naar de buitendienst gestuurd. 
Dee buitendienst kon deze vragen niet zo aan een verzekerde voorleggen. Een beoordelaar 
heeftt volgens de projectmanager een eigen verantwoordelijkheid en moet gegevens vanuit 
eenn dossier interpreteren en op grond daarvan een antwoord geven. Indien een beoordelaar 
zoo te werk gaat, komen niet al die vragen op een vragenlijst. 
Inn het BVG-evaluatierapport over OpEx wordt gesteld: "De door OpEx opgeleverde 
vragenlijstt kan niet worden beschouwd als een standaard buitendienstopdracht. De beoor-
delaarr beslist op welke wijze hij van de vragenlijst gebruikmaakt."11 

Eenn geïnterviewde beoordelaar geeft aan dat de hoeveelheid vragen voor de buitendienst na 
verloopp van tijd is afgenomen. Nu probeert deze beoordelaar meer naar eigen inzicht te 
antwoordenn of wordt de informatie via een telefoontje verkregen. 

"Inn het begin kregen we ze nog wel. Omdat je er heel precies mee om wilt gaan, loopje 
vast.. Dan krijg je al die vragen." (beoordelaar 2) 

Eenn chef is van mening dat er niet meer of minder informatie wordt opgevraagd sinds de 
invoeringg van OpEx. Het hangt af van de manier van werken. Een beoordelaar kan denken 
'waaromm worden toch al die vragen gesteld' en er nonchalant mee omgaan of denken 'een 
expertt heeft het bedacht, dus laat ik het maar netjes beantwoorden'. Een dergelijk verschil 
inn houding tussen beoordelaars bestond voor OpEx ook al. 

"Err zijn beoordelaars die van de hoed en rand willen weten en bij het minste of gering-
stee 'onbekend' intoetsen, omdat ze er nader onderzoek naar gedaan willen hebben. En 
err zijn er die zeggen 'het lijk t daarop, een onderzoek instellen, daar heb ik geen zin, laat 
ikk maar nemen wat er het dichtst bij komt'. Je hebt een groep beoordelaars die heel diep 
gaann en die het oppervlakkig gebruiken. (...) Er zijn beoordelaars die heel snel geneigd 
zullenn zijn tot: 'nee, ik weet niet voldoende' en een groep die zegt 'het lijk t erop, dus ik 
zall  het antwoord wel geven'." (chef 2) 

Dee door het systeem gegenereerde buitendienstopdracht kan door een beoordelaar worden 
aangepast.. De geïnterviewde beoordelaars verschillen in de manier waarop zij de buiten-
dienstopdrachtt hanteren. De vragenlijst die OpEx oplevert, wordt ongewijzigd verstuurd of 
wordtt aangepast om de vragenlijst leesbaar en overzichtelijk aan de buitendienst te 
presenteren.. Beoordelaars schrappen vragen waar een buitendienstmedewerker weinig mee 
kan,, zoals over de psychische gesteldheid van de verzekerde. Ook worden vragen toege-
voegd,, die zijn toegespitst op een specifiek geval. Sommige beoordelaars voegen een korte 
gevalsbeschrijvingg toe, omdat de buitendienstfunctionaris geconfronteerd wordt met vragen 
zonderr de context van een geval te kennen. Ook wordt de volgorde waarin de vragen 
wordenn gesteld aangepast, om de vragenlijst overzichtelijker te maken. De door OpEx 
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geleverdee buitendienstopdracht volgt de logische structuur van het systeem. Per aspect 
wordenn afwisselend de vragen vermeld voor de werknemer en de werkgever. 

"OpExx spuugt dan echt twintig vragen uit. Ik pas de vragen altijd aan. De helft gooi ik 
eruit.""  (beoordelaar 6) 

"I kk ben met buitendienstopdrachten wel een half uur bezig voor ik het een beetje 
leesbaarr heb voor die jongens." (beoordelaar 7) 

"Ikk vind de vormgeving van de buitendienstopdracht niet lekker werkbaar. (...) Het 
meestee haal ik wel weg totdat je een duidelijke buitendienstopdracht krijgt, anders 
wordtt ie vier velletjes..." (wtb 2/beoordelaar) 

OpExx is bedoeld als ondersteuning bij de beoordelingstaak. In de praktijk blijkt dat OpEx 
ookk vaak wordt gebruikt voor het bepalen van de informatie die nodig is om een geval te 
kunnenn behandelen12. OpEx maakt immers zelf een buitendienstopdracht aan. 
Beoordelaarss kunnen zelf bepalen op welk moment zij OpEx gebruiken bij een gevals-
behandeling.. Beoordelaars kunnen OpEx starten wanneer zij vinden dat zij voldoende in-
formatiee over een geval hebben, of zij kunnen het systeem gebruiken om te kijken welke 
informatiee nog nodig is om tot een oordeel te komen. Het projectteam geeft aan dat OpEx 
hethet best kan worden gebruikt direct nadat een beoordelaar het dossier van een aanvraag 
ontvangt. . 

"Hett is heel moeilijk om het juiste tijdstip van het gebruik van OpEx vast te stellen. Als 
jee het moment kiest waarop het dossier binnenkomt, dan heb je uiteraard nog niet 
zoveell  gegevens. Op zich is dat niet verkeerd, omdat OpEx toch alle vragen doorloopt. 
Alss je het gebruikt aan het eind van het traject, dan kan je nog wel eens tot de conclusie 
komenn dat er wat gegevens ontbreken en dan zou je alsnog of nog een keer naar de 
buitendienstt moeten." (projectmanager) 

Ditt hangt af van de wijze waarop de intake op een rayonkantoor is georganiseerd; beschikt 
menn door een goed intakegesprek of door informatie via de buitendienst over een redelijk 
volledigg dossier of betreft het een kale aanvraag die nog moet worden behandeld. Het is 
ookk afhankelijk van de manier van werken van een beoordelaar; wanneer een beoordelaar 
zichh eerst een beeld wil vormen over een geval, wordt OpEx in een later stadium gebruikt. 

"Iedereenn werkt op z'n eigen manier. Of je haalt een dossier gelijk door OpEx en je 
krijgtt een vragenlijst of je haalt het dossier door OpEx als de gegevens binnen zijn. Het 
hangtt ook een beetje af van de aanvraag. Krijg je een aanvraag binnen waarvan je 
helemaall  niet weet welke kant je ermee op moet, dan haal ik hem door OpEx en kijk ik 
well  wat eruit komt. Dan kan ik al een goeie beoordeling maken door hem in twee keer 
tee doen. Maar als je een duidelijk beeld hebt van wat er gebeurd is, kun je zeggen: ik 
doee OpEx pas op het moment dat ik al mijn gegevens heb. Er zijn volgens mij ook 
mensenn die gelijk alle dossiers door OpEx doen. Het gevaar zit er in, dat je dan niets 
kuntt veranderen en dat je weer een keer alles van voor af aan door OpEx moet halen. 
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Datt vind ik eigenlijk een beetje zonde van de tijd." (beoordelaar 1) 

"Dee een zegt: ik heb een geval, ik ga eens kijken wat dat oplevert aan OpEx en naar 
aanleidingg daarvan gaan ze verder met de behandeling. Een ander zegt: ik ga eerst via 
dee buitendienst opdrachten uitzetten, kijken wat daar uitkomt en dan ga ik met OpEx 
aann de gang." (...) Zelf maak ik meestal eerst een opdracht voor de buitendienst. Je 
moett ervan uitgaan dat OpEx een eindmiddel is en datje in eerste instantie moet kijken 
watjee aan gegevens hebt om te gebruiken." (beoordelaar 3) 

"Watt ik doe is de aanvraag door OpEx halen en kijken wat ik nog moet weten. Een 
stukjee zelf denken gaat al weg, dat is het gemak waar ik even gebruik van maak. Voor 
dee rest gaat het via de buitendienst. Als ik helemaal niets weet, vraag ik aan de buiten-
dienstt of zij een onderzoek wil instellen naar de reden van ontslagaanzegging of wat 
dann ook. (...) Wanneer ik de helft van de informatie heb, haal ik het door OpEx. Hoefik 
voorr de rest niet na te denken. Dat is heel gemakkelijk als je het druk hebt." (beoorde-
laarr 2) 

"Al ss ik niet voldoende informatie heb laat ik OpEx de vragen opleveren en voeg ik daar 
zelff  nog wat aan toe." (beoordelaar 5) 

Samenvattendd kan worden gesteld dat door OpEx het vergaren van informatie is gestroom-
lijnd.. OpEx blijkt ook als hulpmiddel te worden gebruikt voor het bepalen van de benodig-
dee informatie. Hoewel OpEx meer gedetailleerde vragen stelt, denken de geïnterviewden 
datt de invoering van OpEx heeft geleid tot een afname van het werk van de buitendienst. 
Dee buitendienst wordt minder ingezet om verklaringen op te nemen, omdat de informatie 
vakerr toereikend is vanwege de verbeterde aanvraagset; er wordt geen onnodige informatie 
verzameldd door de meer gerichte vraagstelling van de verbeterde aanvraagformulieren. 
Dee beoordelaar verkrijgt een deel van de resterend benodigde informatie telefonisch. 
Doordatt OpEx gedetailleerde en op het geval toegesneden vragen stelt, is het ook duidelijk 
watt de nog ontbrekende informatie is. OpEx komt met vragen die nog moeten worden 
beantwoord.. Beoordelaars pakken zelf de telefoon om die informatie te verkrijgen bij een 
werkgeverr of werknemer. Dit gebeurt vaker omdat de OpEx-vragen specifiek zijn. Beoor-
delaarss weten zelf in welke gevallen al dan niet een schriftelijke verklaring moet worden 
opgenomen.. Er wordt minder vaak een buitendienstopdracht afgenomen. Vóór de invoe-
ringg van OpEx kwam het voor dat naar aanleiding van een buitendienstopdracht en de 
verzameldee informatie weer een nieuwe buitendienstopdracht werd uitgezet. 

InhoudInhoud Van taken I Beoordelen van verwijtbaarheid 

jj  Sdbriivcn vun 'OyecwcgingCB en Conchaks' 
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Beoordelaarss hoeven geen 'Overwegingen en Conclusies' (O&C) meer op te stellen. Het 
kennissysteemm bepaalt het eindoordeel ('Conclusies') aan de hand van de gegeven ant-
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woordenn op de vragen. OpEx heeft dus het vormen van een eindoordeel van de beoordelaar 
overgenomen.. De beoordelaar hoeft ook de achterliggende argumentatie ('Overwegingen') 
niett meer op te stellen. De O&C worden automatisch door het systeem gegenereerd. 
Vóórr de invoering van OpEx moest een beoordelaar na het verzamelen van informatie over 
eenn geval en na het analyseren van het dossier een oordeel vormen en de daarbij behorende 
argumentatiee opstellen. Wanneer de beoordeling resulteerde in een sanctie, diende een 
voorleggerr voor de Kleine Commissie te worden gemaakt. Een beoordelaar kon hierbij 
gebruikk maken van voorbeelden in het Handboek WW. 
Hett opstellen van een KC-voorlegger behoorde formeel tot de werkzaamheden van de 
beoordelaar.. In het interne BVG-evaluatierapport over OpEx wordt geschreven dat op 
sommigee rayonkantoren een informele arbeidsdeling bestond. Het schrijven van KC-voor-
leggerss werd daar uitgevoerd door ervaren beoordelaars of door de wetstechnisch beoorde-
laar. . 
OpOp de twee in de case study onderzochte rayonkantoren schreven de beoordelaars de KC-
voorleggerss zelf. Alleen bij een moeilijk geval of wanneer een beoordelaar er steeds maar 
niett aan toekwam, nam de wtb'er het schrijven van KC-voorleggers op een kantoor (rk 1) 
well  eens over. 
Hett schrijven van de KC-voorleggers bestond uit een kennisintensief en een arbeids-
intensieff  deel. Het kennisintensieve deel betrof het bepalen van de uitkomst van de beoor-
delingg en het opzetten van de argumentatie. Het uittypen van de uiteindelijke beslissing met 
dee bijbehorende argumentatie was een arbeidsintensieve taak. Het schrijven van een KC-
voorleggerr kostte gemiddeld twee a tweeëneenhalf uur. 
Uitt de interviews bleek dat beoordelaars het opstellen van de KC-voorlegger lastig vonden, 
mett name de motivatie: 'hoe rechtvaardig ik het'. Ook zag men op tegen het typen van 
grotee stukken tekst. Het uitgangspunt was dat een KC-voorlegger onmiddellijk werd 
geschrevenn zodra de benodigde informatie beschikbaar was, bijvoorbeeld op het moment 
datt de antwoorden op de buitendienstopdracht binnenkwamen. Maar omdat het schrijven 
vann een KC-voorlegger een tijdrovende bezigheid is, werd het schrijven vaak uitgesteld, tot 
err een stapeltje lag. Dan ging de beoordelaar er echt voor zitten. 

"Jee spaarde het op. Ik deed het vaak vrijdag 's middags. Dan had je tijd om dat soort 
dingenn te doen. Het was gewoon heel erg tijdrovend. Je moest het er een beetje tussen-
inn proppen." (beoordelaar 5) 

"Hett lag wel eens een aantal dagen, omdat het nogal wat tijd kostte, dat schrijven. Ze 
warenn ook niet altijd even leuk om te maken, want we doen wel eens ingewikkeld. (...) 
Alss je 'm af had, had je het wel weer voor elkaar. Dan vond je het wel heel lekker, maar 
aff  en toe lag zo'n ding echt een week. Morgen begin ik er aan en dan was het morgen 
weerr druk. Overmorgen dan. Dat werd nog wel eens vooruitgeschoven bij heel veel 
mensen.. Dat waren klussen waar je vaak uren aan bezig was. Het moest allemaal heel 
duidelijkk en logisch. Er waren wel standaarddingen voor hoe je het moest opbouwen, 
maarr dat moest je toch altijd nazoeken. En je moest dan heel veel typen. Het typen op 
zichh vind ik niet zo'n probleem, maar het kost wel tijd." (beoordelaar 6) 

"Vóórr OpEx moesten wij zelf de conclusies maken. Dat deed je dan wel aan de hand 
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vann een handleiding, maar nu is het helemaal voor je opgeschreven." (beoordelaar 2) 

"Mett OpEx kost het minder tijd. Je hebt nu je voorlegger zo klaar. Op het moment dat 
jee het door OpEx hebt gehaald, de vragen hebt beantwoord, maak je een interne voor-
legger.. Je drukt op de knop 'druk af en hopla, daar komt ie aan. Je hoeft het zelf niet 
uitt te typen. Je hoeft er zelf niets meer aan te schrijven. Dat is een ontzettend voordeel." 
(beoordelaarr 1) 

Eénn van de geïnterviewde chefs beschouwt het feit dat beoordelaars niet meer zelf een KC-
voorleggerr hoeven te schrijven ais het grootste voordeel van OpEx. Hij is van mening dat 
dee groep beoordelaars die zonder OpEx een goede voorlegger kan schrijven, heel klein is 
geworden.. Mocht OpEx een tijdje uit de lucht zijn, dan zou hij wachten tot OpEx weer 
beschikbaarr is, in plaats van zonder OpEx te laten beoordelen. 

"Mij nn belangrijkste winstpunt is dat de beoordelaar die vroeger tegen het schrijven van 
dee voorlegger zat aan te hikken, nu een instrument heeft gekregen wat hem daarbij een 
heell  eind behulpzaam is. (...) Degenen die hier al langer in dienst zijn, hebben jaren 
langg zelf voorleggers geschreven. Die weten wat er te verwachten is. Degenen die hier 
eenn blauwe maandag binnen zijn, hebben nog niet de ervaring met het schrijven. Zij 
zijnn heel afhankelijk van het systeem." (chef 2) 

Samenvattendd kan worden gesteld dat door het automatisch genereren van de 'Overwe-
gingenn en Conclusies' een centraal element uit het werk van de beoordelaar is verdwenen. 
OpExx heeft het komen tot een eindoordeel van de beoordelaars overgenomen. Beoordelaars 
hoevenn ook niet zelf meer met behulp van het Handboek de argumentatie voor de beoorde-
lingg op te stellen. Door de integratie van OpEx en de kantoorautomatisering is de hoeveel-
heidd typewerk aanzienlijk afgenomen. De beoordelaars vinden dit een groot voordeel van 
hett kennissysteem. 
Hett risico bestaat dat beoordelaars afhankelijk worden van het systeem. Dit geldt met name 
voorr nieuwkomers die niet geleerd hebben om zonder een kennissysteem tot een beoorde-
lingg te komen. 

InhoudInhoud van taken Beoordelenn van verwijtbaarheid 

Vergarenn van informaue 

 oniToleren van de beoordeling 

Hett rekenwerk met betrekking tot de administratieve sancties is door OpEx overgenomen. 
Beoordelaarss vinden het gemakkelijk dat OpEx de administratieve sancties uitrekent13. 

"Hett berekenen van de administratieve sancties, de dagen tellen, is af en toe een heel 
gedoe.. Het is gewoon gemakkelijk dat OpEx dat voor je uitrekent." (beoordelaar 2) 

"Hett systeem geeft meteen aan hoeveel dagen je moet sanctioneren. Vroeger moest je 
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nogg tellen met de kalender. Met de kalender dagen tellen is niet zo'n probleem als je het 
hebtt over een week te laat, maar als je op sancties gaat zitten van meer dan 45 dagen of 
meerr dan 84 dagen, is het even tellen. Dan kun je nog wel eens een telfoutje maken met 
dee periodes. Dat geeft het systeem nu zelf." (beoordelaar 5) 

InhoudInhoud van taken "
\\ r V-  W!) )foïl l-itj ; 

<  ; , , .; 'Q  .  S'H SIC' 

ff  Controteëh van de beoordeling ) 

Niett alleen de werkzaamheden van de beoordelaar worden door OpEx beïnvloed, maar ook 
hethet werk van de wetstechnisch beoordelaar, met name met betrekking tot controlerende 
taken. . 
Vóórr de invoering van OpEx werd een voorlegger meerdere keren gecontroleerd, zowel 
doorr de wtb'er op het rayonkantoor als door een expert van de afdeling BUV-WTO op het 
hoofdkantoor. . 

"Vóórr OpEx moest een beoordeling langs de wtb'er en langs BUV. In 2 a 3 op de 10 
gevallenn kwam een voorlegger terug bij de beoordelaar." (wtb 2/beoordelaar) 

"Vroegerr had je misschien de vrijheid om zelf een sanctie te kunnen bepalen, maar die 
vrijheidd was heel beperkt, want het moest volgens het Handboek en het ging nog langs 
dee wtb'er en langs de afdeling beroepszaken op het hoofdkantoor. Als ji j wilde afwij-
ken,, dan moest je heel hoog springen om het erdoor te krijgen." (beoordelaar 6) 

Doorr het wegvallen van KC-voorleggers is de wtb'er de enige die de beoordeling contro-
leert.. Een wtb'er vindt het controlewerk hierdoor intensiever geworden: 

"Voorheenn dacht ik als ik het bijzonder druk had: doe maar door. Er zit altijd nog een 
KCC achter. Er zit nog iemand achter die jouw werk nog een keer overdoet. Nu is het zo, 
alss ik ja zeg, is er niks meer. Als ik twijfel, doe ik er gemiddeld twee of drie keer over, 
voordatt ik 'ja' of'nee' zeg." (wtb 1) 

Vóórr de invoering van OpEx stelde een beoordelaar op basis van een globaal oordeel een 
argumentatiee op. De wtb'er controleerde of het oordeel, zoals vermeld in de KC-voorleg-
ger,, correct was, voordat de voorlegger naar de Kleine Commissie werd gestuurd. 
Nuu komt OpEx met een oordeel. De wetstechnisch medewerker controleert een geval door 
tee kijken welke vragen op welke manier beantwoord zijn op basis van de 'flow of 
dialogue'.. Hierin staan de vragen die gesteld zijn met de daarop gegeven antwoorden. De 
wtb'err controleert of de antwoorden die op de vragen zijn gegeven, overeenkomen met de 
gegevenss in het dossier. Wanneer de sanctie als onjuist voorkomt, gaat de wtb'er na of de 
juistee ontslagreden is gekozen en of de vragen goed zijn beantwoord. 

"Voorheenn was het zo, dat als je samen met de beoordelaar een voorlegger maakte, je 
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naarr iets toe schreef. Je kreeg verklaringen en gaandeweg het verhaal werd ongeveer 
well  duidelijk waar je naar toe ging. OpEx levert een aantal vragen, daar geef je een 
antwoordd op en dat levert ook de uiteindelijke sanctie op. Hetgeen ik als eindresultaat 
krijg,, moet ik zien terug te vinden in het verhaal. Je moet helemaal andersom redeneren 
(...)) In feite doe ik het werk nog eens dunnetjes over. Als je het dossier gezien hebt, heb 
jee gevoelsmatig zoiets van - ik doe WW vanaf '79, ik heb nooit iets anders gedaan - ze 
nemenn om die reden ontslag, dus ik moet ongeveer in die buurt uitkomen. Wijkt de 
uiteindelijkee sanctie daar heel sterk van af, dan denk ik: er zit in die 'flow' iets niet 
goed.. (...) Ik lees de conclusie en pak de 'flow'. Daar kiest men een cluster wat ontslag-
redenn betreft en dan loopje 'm even snel door. Dan pakje het dossier. De 'flow' zit dan 
nogg best in je hoofd en je kijkt of je het in het dossier kan terugvinden, klopt het 
verhaal?? Het blijkt dan bijvoorbeeld dat bij het kiezen van de ontslagcluster al een fout 
gemaaktt wordt, dan zit je bij de aanvangsfase al fout en moet je terug naar de beoor-
delaar.""  (wtb 1) 

"Afhankelijkk van de reden die ji j kiest, vraagt het systeem andere dingen. Dan druk je 
dee 'flow' af en ga je de vragen eens bekijken. Hier staat dit en hier wordt dat gevraagd. 
Watt is nou het meest van toepassing op de situatie van de verzekerde? Dan kies je er 
eenn uit. (...) De 'flow of dialogue' printen ze uit. Dat heb ik graag, want dat is heel 
makkelijkk werken. Als ik twijfel ga ik zelf een beetje spelen, want ik heb een fictief 
nummertjee aangemaakt. Ik loop 'm gewoon zelf even na." (wtb 2/beoordelaar) 

"Dee 'flow of dialogue' geeft aan wat voor vragen je beantwoord hebt. Dan kun je vrij 
snell  bekijken hoe ik tot die sanctie gekomen ben. De wtb gebruikt 'm regelmatig om na 
tee gaan welke vragen ik heb beantwoord om tot een bepaalde sanctie te komen. Voor 
hemm is dat makkelijk nakijken, omdat hij dan meteen kan bekijken: dat is het antwoord 
datt gegeven is. Kan ik dat terugvinden in het dossier? Nee? Fout, het moet anders." 
(beoordelaarr 4) 

Hett 'verkeerd' beantwoorden van een vraag komt een enkele keer voor, omdat het kiezen 
russenn de antwoordcategorieën lastig is. 

"Jee kunt het zelf invullen, alleen wordt het wel nagekeken en je moet het kunnen 
onderbouwen.. Als ik een bepaalde vraag beantwoord en zeg: zo is het, dan zal die 
wtb'err zeggen: ja leuk, maar waar is jouw argumentatie, heb je een telefoongesprek 
gehadd met die persoon, staat het zwart op wit? Dat kun je eigenlijk nooit doen, omdat 
hett altijd wordt nagekeken en je zal in ieder geval duidelijk moeten kunnen aantonen 
waaromm je op die vraag dat en dat antwoord hebt gegeven." (beoordelaar 4) 

"Het"Het kan zijn datje een vraag verkeerd beantwoord hebt en dat kan gigantische gevol-
genn hebben voor de sanctie. Het maakt een verschil of je voor dertien weken of zesen-
twintigg weken gesanctioneerd wordt", (wtb 1) 

"Hett gaat om meningsverschillen over bepaalde vragen: heeft iemand veel of weinig 
gesolliciteerd,, heeft iemand constructief overleg gevoerd ja of nee? Dat zijn discussie-
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puntjes.. Dat staat niet in het dossier." (wtb 2/beoordelaar) 

Discussiepuntenn worden in onderling overleg opgelost of er wordt aanvullende informatie 
opgevraagd.. Toch is door OpEx de behoefte aan overleg met de wtb'er over een gevals-
behandelingg veel minder geworden (zie paragraaf 7.1.2.3). De taak van wetstechnische 
ondersteuningg bij het bepalen van de verwijtbaarheid is door OpEx gedeeltelijk overbodig 
geworden.. Een wtb'er geeft aan dat zijn taken met betrekking tot het beoordelen van 
verwijtbaarheidd door OpEx zijn overgenomen, maar dat er genoeg andere taken over-
blijven. . 

"Mij nn expertise is op een gegeven moment niet meer nodig om te bepalen of iemand 
verwijtbaarr is. In feite is OpEx voor dat gedeelte de wtb geworden. Gelukkig is de 
Werkloosheidswett wat complexer. Voor veel andere zaken ben ik beslist nodig." (wtb 
1) ) 

Tenn tijde van het onderzoek was het nog niet duidelijk wat de toekomstige rol van wtb'er 
opp de rayonkantoren zou worden. Een medewerker van de afdeling Organisatie vindt dat 
dezee functie door OpEx overbodig is geworden. De wtb'er diende ter ondersteuning van 
gevallenn waarbij beoordelaars over onvoldoende kennis beschikten. 

7.1.2.22 Autonomie 

Dee autonomie in het beoordelen is afgenomen doordat OpEx het beoordelingsproces stuurt. 
Hett systeem bepaalt met welke aspecten rekening moet worden gehouden. Beoordelaars 
vindenn dit inflexibel. 

"Bi jj  OpEx kan je niet afwijken. Het gaat gewoon een bepaalde richting op. (...) Je hebt 
minderr eigen inbreng, je kunt minder flexibel omgaan met dat ding, omdat het allemaal 
voorgeschrevenn is." (beoordelaar 3) 

"Jee merkt toch vaak dat OpEx gevolgd wordt. Je zal echt met ontzettend veel argu-
mentenn moeten komen, wil je daar van afwijken. De praktijk leert vaak dat dit allemaal 
zondee van het werk is, omdat dat toch vaak niet gehonoreerd wordt." (beoordelaar 4) 

Dee beantwoording van de afzonderlijke vragen laat nog wel ruimte tot het eigen oordelen 
toe,, zoals vragen over sollicitaties. De meningen over deze subjectieve beoordelingsruimte 
lopenn uiteen. Sommige beoordelaars zien hierin een bedreiging van uniformiteit in de uit-
voering.. Andere beoordelaars vinden de eigen beoordelingsruimte noodzakelijk om tot een 
goedee beoordeling te komen. 
Dee autonomie in het beoordelen is ook verminderd doordat het kennissysteem het vormen 
vann een eindoordeel van de beoordelaars heeft overgenomen. Het systeem genereert auto-
matischh de 'Overwegingen en Conclusies'. De beoordelaar kan hier desgewenst verande-
ringenn in aanbrengen, maar het oordeel van OpEx wordt meestal gevolgd: 

"Hett is een druk op de knop, hè. De informatie die je vergaart wordt via het systeem 
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ingevuldd en daar rolt een sanctie uit en 'that's it'. Je interpretatie is veel minder gewor-
den.. Het is moeilijker om van een sanctie af te wijken. Je zult zo sterk moeten staan dat 
hethet bijna niet meer mogelijk is. (...) Je kunt moeilijker afwijken van een beslissing, 
zekerr als die met OpEx gedaan is, want dat staat op papier en daar heb je je gewoon aan 
tee houden." (beoordelaar 4) 

"Watt OpEx beslist, is voor mij de beslissing." (beoordelaar 1) 

"Inn sommige gevallen doe je dat toch automatisch. OpEx zegt het zo, daar leg ik me dan 
bijj  neer." (beoordelaar 3) 

Beoordelaarr 2 zegt over het oordeel van het systeem 'het is gewoon een feit geworden'. 
Eenn uitkomst van OpEx wordt weliswaar gezien als 'feit', maar het is geen onontkoombaar 
feit.. Een beoordelaar heeft ruimte voor een eigen beoordeling bij het beantwoorden van 
vragenn die een subjectieve beoordeling vereisen. Het oordeel van het systeem is afhankelijk 
vann de antwoorden die een beoordelaar op de vragen van het systeem geeft. In zoverre 
heeftt de beoordelaar invloed op de uitkomst. 
Inn het begin toetsten beoordelaars de uitkomst van OpEx aan hun eigen oordeel. Een jaar 
naa invoering vertrouwt men eerder op de uitkomst van het systeem: wat OpEx beslist is 
goed.. Maar ze varen er niet volledig blind op, ze vertrouwen ook op hun eigen kennis. 
Wanneerr beoordelaars willen afwijken van een uitkomst van OpEx, worden de vragen nog 
eenss doorlopen. Minder vaak wordt van de 'Overwegingen en Conclusies' afgeweken. Ze 
prefererenn een uitkomst van OpEx boven het afwijken van de O&C. Niet de OpEx-
uitkomst,, maar een OpEx-uitkomst is van belang. Ze willen een uitkomst van OpEx die 
hunn instemming heeft. 

Beoordelaarss gaan op een andere manier met het systeem om dan het projectteam voor 
ogenn stond. Het projectteam ging er vanuit dat beoordelaars zouden afwijken van de O&C 
wanneerr zij zich niet in de uitkomst van het systeem zouden kunnen vinden. Beoordelaars 
gevenn er de voorkeur aan een sessie opnieuw uit te voeren. 
Err zijn verschillende verklaringen waarom beoordelaars de vragen opnieuw doorlopen in 
plaatss van af te wijken van de O&C. Een chef geeft aan dat beoordelaars niet vaak afwijken 
vanwegee de werkdruk. Het afwijken van een oordeel van OpEx betekent extra werk. Ook 
dee controle over het werk speelt een rol. Als een beoordelaar nog een keer OpEx doorloopt, 
wordtt dit minder snel opgemerkt dan als men afwijkt van OpEx. Daarvoor moet verant-
woordingg worden afgelegd; het moet worden beargumenteerd en worden bediscussieerd. 
Hett informatiesysteem Charlie houdt echter het aantal keren bij dat een sessie wordt door-
lopen.. Deze gegevens worden op het niveau van het rayonkantoor (en niet per individuele 
beoordelaar)) aan de chef WW beschikbaar gesteld. 

Beoordelaarss verschillen in het gebruik van OpEx om de benodigde informatie vast te 
stellenn en het al dan niet aanpassen van de buitendienstopdracht. Hier heeft een beoordelaar 
enigee autonomie in het handelen. Wanneer deze autonomie niet wordt benut, komt het 
systeemm met een lange vragenlijst. Behalve als hulpmiddel bij het beoordelen wordt OpEx 
ookk gebruikt om de benodigde nog ontbrekende informatie te bepalen. 
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Eénn van de beoordelaars geeft aan dat het werk door OpEx als minder psychisch belastend 
wordtt ervaren. Zij heeft minder het gevoel van 'als ik het maar niet fout doe'. De beoorde-
laarss voelen zich gesteund door een hulpmiddel dat kennis bevat. Door OpEx wordt het 
gevoell  versterkt dat een redelijk oordeel wordt geveld. Het opleggen van sancties is makke-
lijkerr geworden; beoordelaars hoeven niet zelfde argumentatie op te stellen, dat doet OpEx 
voorr hen. De uitkomst is een beslissing van OpEx en geen persoonlijke beslissing. Doordat 
OpExx met het oordeel komt, is de uitkomst gerechtvaardigd; er is sprake van legitimering 
vann de beoordeling. Het meedelen van de sanctie aan de klant is minder bezwaarlijk. Een 
beoordelaarr heeft niet meer het gevoel een persoonlijke mening te hoeven verdedigen. 

"Al ss je zelf een sanctie gaat toekennen op een uitkering, ben je er persoonlijk wat meer 
bijj  betrokken." (beoordelaar 2) 

"Mett de KC-voorleggers was het heel verschillend. De ene keer kwam je heel erg hoog 
uitt en de andere keer toch een stuk lager en wat was dan redelijk? Met OpEx heb ik 
tochh wel meer het idee: het is redelijk. (...) De ene collega is toch wat sanctie-gerichter 
dann de andere. Met de beoordeling van OpEx kom je toch meer op dezelfde sanctie uit." 
(beoordelaarr 5) 

Dee beslissingsbevoegdheid is gedelegeerd naar de rayonkantoren. In die zin is de auto-
nomiee in het besluitvormingsproces op het decentrale niveau toegenomen. Het kennissys-
teemm ondersteunt de beoordelaar hierbij. Vóór de invoering van OpEx was er soms voor-
overlegg tussen de wetstechnisch beoordelaar op het rayonkantoor en de expert op het 
hoofdkantoorr over sanctiegevallen. Dit is komen te vervallen. De beoordelaar en de wets-
technischh beoordelaar op het rayonkantoor dragen een grotere verantwoordelijkheid voor 
dee te nemen beslissing. 

"Dee beslissing die je nu neemt, die staat. Die moet je gewoon goed overwegen." 
(beoordelaarr 1) 

"Al ss je mensen voldoende mandaat geeft om beslissingen te nemen, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheidd geeft, dan weten ze op een gegeven moment heel goed: het is 
mijnn verantwoordelijkheid, mijn beslissing, ik ben de expert in wezen en OpEx is het 
hulpmiddeltje",, (projectmanager) 

Dee gevolgen van OpEx voor de autonomie laten een wisselend beeld zien. Op het niveau 
vann het rayonkantoor is de autonomie in het besluitvormingsproces toegenomen. De beslis-
singsbevoegdheidd ligt nu op decentraal niveau. Door OpEx wordt een beoordeling gemaakt 
opp basis van meer uniforme toepassing van kennis. Voor de beoordelaars betekent dit dat 
dee autonomie in het werk is afgenomen. Het systeem levert het eindoordeel en het systeem 
leidtt de beoordelaar door de vragen. Autonomie is nog wel aanwezig bij het beantwoorden 
vann subjectieve vragen. 
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7.1.2.33 Communicatie 

CommunicatieCommunicatie op het rayonkantoor 
Contactenn tussen de beoordelaars onderling en tussen een beoordelaar en de wtb'er vormen 
hett belangrijkste functionele contact. Er zijn weinig functionele contacten tussen de beoor-
delaarss en de chef over het beoordelingsproces. De wtb'er is het directe aanspreekpunt voor 
dee beoordelaars. 
OpOp het rayonkantoor is de communicatie tussen beoordelaars onderling en tussen beoorde-
laarss en de wetstechnisch beoordelaar door OpEx afgenomen. Beoordelaars geven aan dat 
functionelee contacten met collega's in de beginfase van OpEx eerst zijn toegenomen. 
Onderlingg werd overleg gevoerd over het interpreteren van de vragen of de beoordelaars 
legdenn dit voor aan de wtb'er. Met de wetstechnisch beoordelaar werd ook gediscussieerd 
overr de keuze van ontslagreden. Beoordelaars hebben met het systeem moeten leren wer-
kenn voor wat betreft systeemtechnische zaken. Dergelijke problemen konden vaak door 
beoordelaarss onderling worden opgelost. Een enkele keer is de help desk op het hoofd-
kantoorr geraadpleegd. 

"Jee overlegt met anderen of met de wtb'er, die er in principe voor zit om het allemaal 
eenn beetje gelijk te schakelen. Hoe bedoelen ze dat? Dan had hij meestal iets van, op die 
manierr moetje dat lezen." (beoordelaar 6) 

"Jee overlegt wat vaker: hoe zou ji j dit beantwoorden? Zeker in het begin, de vragen 
beantwoordenn en kijken waar je op uitkomt. De een zou dat toch anders doen, volgens 
mijj  moet het anders. Anders deed je een KC-voorlegger zelf en had je alleen contact 
mett de wtb'er of die het ermee eens was of niet." (beoordelaar 5) 

Naa deze periode van gewenning geven beoordelaars aan dat de functionele contacten met 
collega-beoordelaarss zijn afgenomen door OpEx. Voor de invoering van OpEx werd vaker 
onderlingg overlegd over een beoordeling. Door het vraagsgewijs aflopen van een geval is 
hiertoee minder aanleiding. OpEx stuurt het beoordelingsproces, een beoordelaar hoeft 
minderr om advies te vragen. 

"Jee moest een verhaal bouwen en je moest naar een bepaalde sanctie toewerken die je 
zelff  met behulp van het Handboek bepaalde. Het is niet zo dat je zelf een sanctie kon 
bepalen:: vandaag heb ik zin om iedereen 25% te geven, maar aan de hand van de 
situatiee moest je zelf een sanctie bepalen en dan was het wel eens van 'ik zit vast, hoe 
zitt het, wat kan ik nou het beste doen?' Nu heb je een aantal stappen, die stappen loop 
jee door en dan komt er een sanctie uit." (beoordelaar 1) 

Dee communicatie over gevallen tussen de beoordelaar en de wtb'er op het rayonkantoor is 
afgenomen.. In plaats van gezamenlijk gevallen door te spreken, waarbij de wtb'er uitlegt 
hoee een geval in elkaar steekt, is de wtb'er meer een controleur geworden. 

"OpExx wordt min of meer beschouwd als een systeem dat samen met de beoordelaar tot 
eenn bepaalde beslissing komt. In het verleden werd wat vaker gesproken met collega's 
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dann wel met de wtb'er over punten waar men zelf niet helemaal zeker van was. Daar-
voorr wordt nu OpEx gebruikt." (expert 4) 

Mett OpEx is minder ondersteuning door experts nodig. Overleg met de wetstechnisch 
beoordelaarr vindt nog wel plaats over gevallen die nog niet in OpEx zitten, zoals 'nalaten 
passendee arbeid te verkrijgen' of wanneer een beoordelaar het niet eens is met de uitkomst 
vann OpEx. 
Beoordelaarss komen naar de wtb'er als ze het gevoel hebben dat OpEx op een verkeerde 
sanctiee uitkomt. Gezamenlijk worden de vragen nog een keer doorlopen en wordt gekeken 
off  een vraag verkeerd is beantwoord. 

"Wee doorlopen samen de vragen en kijken aandachtig wat er ingevuld is. Dan zie je 
heell  vaak dat je een vraag verkeerd hebt ingevuld." (wtb 2/beoordelaar) 

Eenn beoordelaar vindt dat OpEx soms met een te lage sanctie komt als mensen 'echt de 
foutt zijn ingegaan', bijvoorbeeld in geval van diefstal. In plaats van een korting zou ze dan 
opp een weigering willen uitkomen. Ze wijkt zelden af van het oordeel van OpEx. Wel 
probeertt ze OpEx tot een ander oordeel te laten komen. Dan 'rommelt ze zelf wat' of ze 
vraagtt de wtb'er: 'goh, weet ji j hoe ik het zo kan draaien dat het op een weigering 
uitkomt?'' Blijf t er verschil van mening bestaan tussen de beoordelaar en de wtb'er, dan 
volgtt ze op een gegeven moment OpEx. 

"Dann heb ik zoiets van, okay, als julli e het dan allemaal zo willen hebben, dan kunnen 
zee het zo krijgen." (beoordelaar 2) 

Alss een beoordelaar het niet eens is met de uitkomst van OpEx, gaat hij in conclaaf met de 
wtb'er.. De wtb'er kan helpen inschatten of er voldoende argumenten zijn om af te wijken 
vann het OpEx-oordeel. In dit soort gevallen overlegt hij niet met collega-beoordelaars. 

"Ikk denk datje in ieder geval zo eigenwijs moet zijn om toch te proberen bij de wtb'er 
jee gelijk te halen. Zo'n man kan beter inschatten wat voor lijn er wordt gevolgd als er in 
beroepp wordt gegaan. Heeft het kans van slagen? Anders ben je met heel veel werk 
bezigg dat straks toch door een beroepszaak wordt afgewezen. Dat is zonde van je tijd. 
(...)) Als ik een beslissing genomen heb, is dat mijn beslissing en dat hoef ik niet zo 
nodigg bij een van mijn collega's nog een keer bevestigd te zien. Dan heb ik zoiets van: 
ditt is mijn verhaal en ik ga ermee naar de wtb'er. Schiet het maar af of keur het maar 
goed.""  (beoordelaar 4) 

"Al ss ik ergens van overtuigd ben, dan mag hij zijn best doen om dat eruit te praten en 
andersom.. De ene keer Iaat hij mij gaan en de andere keer zeg ik: goed, ik pas me aan." 
(beoordelaarr 7) 

"Ikk wil het anders, denk je dat het kan? Overleggen of je het goed beantwoordt. Kunnen 
wee het op een andere manier doen om er een andere sanctie uit te krijgen? Bij een 
ontslagname,, waar meerdere factoren een rol spelen is het heel erg moeilijk om te 
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zoeken:: wat is nou de hoofdreden? En dan kun je nog wel eens verschil krijgen of je de 
enee ontslagreden neemt of de andere." (beoordelaar 5) 

CommunicatieCommunicatie tussen experts op het hoofdkantoor en het rayonkantoor 
Doorr OpEx en de mandatering is de communicatie tussen de experts op het hoofdkantoor 
enn de wtb'er op het rayonkantoor verminderd. Vóór de invoering van OpEx liep het 
overlegg tussen het hoofdkantoor en het rayonkantoor meestal via de wtb'er op het rayon-
kantoorr en de expert op het hoofdkantoor, bijvoorbeeld als een beoordelaar en de wtb'er op 
hett rayonkantoor van mening blijven verschillen over een sanctie of bij een ingewikkeld 
geval.. Beoordelaars namen zelf weinig contact op met de experts op het hoofdkantoor. Dat 
liepp via de chef of de wtb'er. De wtb'er op het rayonkantoor overlegde voor de invoering 
vann OpEx met de experts van de afdeling BUV-WTO op het hoofdkantoor over KC-voor-
leggers: : 

"Jee kreeg wel eens een getouwtrek: ik vind ja en ji j vindt nee. En dat werd een hele 
papierhandell  van: daarom vind ik dit en daarom vind ik dat." (beoordelaar 7) 

"Zee wilden zich vaak van tevoren indekken tegen het risico dat wij hem zouden afkeu-
ren.""  (expert 2) 

"Opp het moment dat je een geval door OpEx haalt, komt er gewoon iets uitrollen. Dan 
hoefjee verder niets te vragen. Het kwam toch wel regelmatig voor dat een moeilijke 
casuss ook voorgelegd werd aan het hoofdkantoor." (expert 6) 

Err worden sinds de mandatering veel minder vragen gesteld, omdat de rayonkantoren zelf 
dee sanctie opleggen. Er wordt geen overleg meer gevoerd over KC-voorleggers. Daarvoor 
komenn contacten over bezwaarschriften in de plaats. Hoewel sanctiebeslissingen bezwaar-
gevoeligg zijn, kunnen foutieve beslissingen onzichtbaar blijven indien geen beroep wordt 
aangetekend. . 
Eenn wetstechnisch medewerker voert geen vooroverleg meer met een expert van beroeps-
zaken.. Voorheen gebeurde dit wel met een expert van BUV-WTO, die de KC-voorlegger 
controleerde,, voordat deze naar de Kleine Commissie ging. 

"Err was vooraf overleg. Ik heb een KC-voorlegger, ik wil hem zo en zo schrijven, want 
datt en dat is er aan de hand. Kun je daarmee leven of zeg je: je moet hem in die vorm 
gieten?? Je ging het inhoudelijk voorleggen. Nu doe je dat niet meer, want het inhoude-
lij kk voorleggen is nu een regeltje of drie, vier en daar zit een conclusie onder en daar zit 
eenn flow achter. (...) Er werd soms wel eens handjeklap gedaan en dat ging wel eens 
makkelijk.. Dat kan nu niet meer. Nu is het handjeklap met mezelf en dan heb ik altijd 
gelijk.""  (wtb 1) 

CommunicatieCommunicatie tussen beoordelaars en medewerkers van de buitendienst 
Bijj  bijzondere gevallen nemen beoordelaars telefonisch contact op met de buitendienst-
medewerkers.. Ook komt het wel eens voor dat een buitendienstmedewerker op het kantoor 
langskomtt om een geval te bespreken. Een medewerker van de afdeling Organisatie denkt 
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datt de communicatie tussen beoordelaar en de buitendienst is verbeterd. Er is geen sprake 
meerr van 'vage opdrachten' en 'vage antwoorden' waardoor miscommunicatie ontstaat. De 
informatiee kan in minder slagen worden verkregen, wat leidt tot minder verwijten over en 
weer.. Dit is echter afhankelijk van de manier waarop de Op Ex-vragen lijst als buitendienst-
opdrachtt wordt gepresenteerd. 

Dee functionele contacten in het werk tussen beoordelaars onderling en tussen beoordelaars 
enn de wtb'er op het rayonkantoor zijn afgenomen. Er wordt soms nog wel overleg gevoerd 
tussenn een beoordelaar en de wtb'er om OpEx tot een gewenst oordeel te laten komen. Dat 
iss mogelijk vanwege de interpretatieruimte bij het kiezen van de ontslagreden en bij het 
beantwoordenn van bepaalde vragen (zie paragraaf 7.1.2.1 controleren van de beoordeling). 
Dee communicatie tussen experts op het hoofdkantoor en de wtb'er op de rayonkantoren is 
ookk verminderd. Deze afname in communicatiemogelijkheden leidt tot een vermindering 
vann de mogelijkheden tot het uitwisselen en ontwikkelen van kennis (zie paragraaf 7.2.3.). 

7.1.2.44 Kwalificaties 

Sindss de invoering van OpEx zijn geen veranderingen opgetreden in de formele functie-
omschrijving,, de functievereisten en het loonniveau. Maar OpEx heeft wel invloed op het 
gebruikk van kennis en vaardigheden in het werk. Een chef is van mening dat het beoorde-
lenn misschien wel moeilijker is geworden, omdat het een beoordelaar dwingt met meer 
aspectenaspecten rekening te houden. Beoordelaars vinden het werk makkelijker geworden, omdat 
OpExx aangeeft met welke aspecten rekening moet worden gehouden. Wel vinden zij 
sommigee vragen lastig te beantwoorden. Beoordelaars moeten vragen beantwoorden die zij 
zelff  niet zouden hebben gesteld. 

"Ikk denk er wel over na als een vraag gesteld wordt, maar hoe meer het vanzelf gaat, 
hoee prettiger ik het vind." (beoordelaar 7) 

"Hett is makkelijker geworden omdat het systeem het nu voor je doet. En meestal heb je 
hett zo druk datje denkt: het zit wel goed. OpEx zegt het, dus het zal wel." (beoordelaar 
6) 6) 

"Jee leest de gegevens door die je hebt. Dan krijg je al een beetje een idee van wel of niet 
verwijtbaar,, meer of minder, wel erg of niet erg. Daarmee ga je naar OpEx. Je hebt 
vragenn die je heel snel kunt beantwoorden, maar je hebt ook vragen waarover je echt 
moett nadenken. Op dat moment moet je een afweging maken: wat vind ik? Wel 
objectieff  gezien natuurlijk: wat moet je bij die vraag invoeren? Dat vind ik toch wel 
moeilijkk af en toe", (beoordelaar 1) 

Dee beoordelaars geven aan dat kennis over de WW nodig is om met het systeem te werken 

"Jee moet toch je eigen beoordeling maken. OpEx is niet zo dat je stomweg maar wat 
toetsjess moet indrukken. Het is echt nog wel belangrijk watje intoetst. Je maakt eerst je 
eigenn beoordeling en dan geef je antwoord. Dan krijg je bijvoorbeeld vragen over 
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sollicitatieactiviteit.. Bij sommige sancties tellen die nogal zwaar. Op dat moment moet 
jee toch eerst zelf de beoordeling maken, wat je van die sollicitatie vindt die iemand 
heeftt verricht. Iemand kan geen sollicitaties verricht hebben terwijl dat toch voldoende 
kann zijn." (beoordelaar 1) 

"Jee moet nog steeds attent blijven, maar doordat het systeem zoveel vraagt, zet het je 
ookk minder aan het denken. Ik denk dat het bij een hele hoop collega's zo werkt, dat ze 
niett meer toetsen of de sanctie terecht is. Ik doe het wel, maar ik denk, dat als je het 
langerr doet en het is druk met meer dossiers en je moet er nog meer doen, dat je het dan 
loslaat.. Je hoeft zelfde beoordeling niet meer te doen. Het systeem doet de beoordeling. 
Jaa goed, je beoordeelt nog doordatje de vragen beantwoordt." (beoordelaar 5) 

Err bestaat echter het risico dat beoordelaars te veel leunen op OpEx, waardoor hun kennis 
overr de WW op termijn afneemt. Dit hangt af van de wijze waarop beoordelaars het 
systeemm gebruiken. 

"Mensenn bewust houden van het feit dat het een instrument is, dat zij na moeten denken 
enn dat zij een goed oordeel moeten geven, factoren goed moeten wegen. Ze krijgen heel 
gestructureerdd alle aspecten voor ogen die ze moeten meenemen in het totale beoorde-
lingstraject,, zodat ze niets overslaan. Daar zit ook de kracht van het systeem. Als je het 
systeemm gaat gebruiken als een rekenmachine en je gaat er alleen maar vanuit dat dat 
dingg het goed doet en je toetst maar wat in, dan ben je verkeerd bezig." (projectmana-
ger) ) 

"Hett is een kwestie van mentaliteit. Je moet een goede instelling hebben. Je moet achter 
datt ding gaan zitten en je moet elke vraag goed overdenken. (...) Met de hele reeks 
vragenn die je krijgt, krijg je vanzelf de zaken onder ogen waar je aan moet denken bij 
ditt soort gevallen. En zonder OpEx kun je makkelijker aspecten over het hoofd zien. 
(...)) Het zou kunnen dat er een soort automatisme gaat ontstaan van: voer de gegevens 
maarr in en wat er uitkomt is goed." (expert 3) 

"Dee gebruiker kan in de verleiding komen om op zo'n systeem te gaan hangen; terwijl 
hijj  er wat in kan stoppen en wat uitkrijgt, weet hij niet meer hoe het werkt." (stuur-
groeplidd 1) 

Uitt de BVG-evaluatie bleek dat men op enkele kantoren bang is dat nieuwkomers 
'blindvaren'' op het systeem. Ook nieuwkomers dienen over voldoende kennis van de WW 
tee beschikken om met het systeem te kunnen werken, vinden de geïnterviewde beoorde-
laars.. De meningen lopen uiteen over de vraag of iemand die van de WW niet zoveel 
afweet,, OpEx kan gebruiken. Voor relatief onervaren beoordelaars kan OpEx een handig 
hulpmiddell  zijn. De regelgeving is zo complex dat het lastig is voor nieuwkomers om het 
geheell  te overzien. 
Eenn administratief medewerker, werkzaam als 'beoordelaar in opleiding' (beoordelaar 4), 
mochtt met OpEx gevalsbehandelingen uitvoeren. Hij heeft een 'halfjaartje' als beoordelaar 
inn opleiding gewerkt, voordat OpEx werd ingevoerd en is van mening voldoende kennis te 
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bezittenn om met het systeem om te gaan. 

"Al ss het alleen een vraag- en antwoordspel is, dan kan je je afvragen of het nog hele-
maall  door een beoordelaar moet gebeuren. Kijk , een administratief medewerker kan 
ookk wel een aantal vragen met 'ja' of 'nee' beantwoorden." (chef 2) 

"Wi jj  hebben ooit gezegd: wat is mijn waarde nog? Ik stuur het programmaatje wel op 
naarr de verzekerde. Dan hoor ik zelf wel wat hij vindt wat voor sanctie hij krijgt. Nee, 
zoo werkt het natuurlijk niet. Iedereen kan er een beslissing uitkrijgen. Maar de kwaliteit 
vann wat er uitkomt, bepaalt nog altijd degene die achter de terminal zit." (chef 1) 

"Jee moet gewoon een goede beoordelaar zijn, wil je daarmee kunnen werken. Het heeft 
geenn zin er iemand achter te zetten die er geen verstand van heeft. (...) Als je informatie 
wil tt krijgen, moet je ook weten waarom je dingen vraagt. Je kunt een werkgever niet 
bellenn en zeggen: ik heb hier een zinnetje voor me staan en ik wil weten... dat moet in 
eenn gesprek gegoten worden. Als het antwoord er niet helemaal in zit, zul je moeten 
doorvragen.. Je moet de kennis hebben, je moet de materie beheersen, anders weet je 
niett waarom je het vraagt. OpEx doet wel een hoop voor je, maar je moet het zelf 
beheersen,, anders werkt het niet. Dan loopje op een gegeven moment vast." (wtb 1) 

Hett kennisdomein van OpEx beslaat niet het hele WW-domein. 

"Waarr we het bijvoorbeeld niet eens bij kunnen gebruiken, is 'nalaten passende arbeid 
tee aanvaarden' en zo heb je er nog een aantal, die je dan gewoon zelf moet doen." 
(beoordelaarr 2) 

"Nogg niet alle situaties zitten er in, bijvoorbeeld 'nalaten van passende arbeid'... terwijl 
hett toch regelmatig voorkomt. Dan moetje wel zelf gaan schrijven en denk je van: hoe 
deedd ik het ook al weer?" (beoordelaar 1) 

Uitt dit citaat blijkt dat deze beoordelaar kennis en vaardigheden ten aanzien van het beoor-
delenn en het schrijven van 'Overwegingen en Conclusies' dreigt te verliezen. 

Hett gevaar bestaat dat een beoordelaar zelf minder kennis paraat heeft, waardoor de kennis 
opp den duur afneemt. Daar staat tegenover dat voor het beantwoorden van een groot aantal 
vragenn de beoordelaar een bepaalde deskundigheid moet hebben. Tevens moet een beoor-
delaarr zich blijven afvragen of de sanctie die eruit komt redelijk is of niet. 

"Dee beoordelaar heeft minder deskundigheid nodig om zijn taak te kunnen uitvoeren, 
wantt hij wordt ondersteund. Je hoeft niet alle kennis paraat te hebben als je erop kunt 
vertrouwenn dat het systeem je naar het goede antwoord leidt. (...) Ik denk dat je op 
termijnn een situatie krijgt dat mensen daar niet meer over nadenken, want die krijgen 
hett gewoon gepresenteerd." (stuurgroeplid 3) 

"Ikk heb het altijd als iets angstigs gezien, dat de kennis juist achteruitgaat op een 
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gegevenn moment. Dat het er zomaar in zou kunnen sluipen, dat je achter het systeem 
gaatt zitten en dat je verder niet na hoeft te denken. Dat zou ik een enge ontwikkeling 
vinden.""  (expert 6) 

"Ikk sluit niet helemaal uit dat deskundigheid op den duur toch wel iets minder wordt. 
Hoezeerr er natuurlijk in het systeem allerlei vragen zitten die subjectief moeten worden 
beoordeeldd door een beoordelaar en de redelijkheid van de uiteindelijke beslissing toch 
moett worden getoetst, sluit ik toch niet uit dat men zich op een gegeven moment niet 
helemaall  meer afvraagt hoe uiteindelijk zo'n beslissing tot stand komt." (expert 4) 

Beoordelaarss waren voor de invoering van OpEx bang voor uitholling van hun functie, 
omdatt men verwachtte zelf niet meer te beoordelen. Dit is meegevallen, omdat men bij het 
beantwoordenn van de vragen nog steeds beoordeelt en omdat OpEx maar een klein onder-
deell  van het werk uitmaakt. 

"Menn was bang voor uitholling van de functie. Men dacht, ik hoef niet meer te beoor-
delen.. Maar men is tot de conclusie gekomen: ik beoordeel nog steeds." (chef 1) 

"OpExx is een makkelijk systeem, maar het zijn in feite toch de mensen die de gegevens 
moetenn invoeren. Ik denk niet dat het zal bijdragen tot een afbrokkeling van de functie, 
omdatt het een klein onderdeel is van de hele WW." (beoordelaar 4) 

Dezee beoordelaar vreest dat het werk eentoniger wordt als er meer toepassingen komen: 

"Al ss het alleen nog maar achter een scherm wat knoppen indrukken is, dan ga je het 
echtee werk een beetje missen. Als dat nog verder doorgaat, wordt de kennis wel uitge-
hold.. Ik denk dat dat wel heel erg zorgwekkend is. OpEx heb je nu, wat is het volgen-
de?""  (beoordelaar 4) 

Dee houding van de beoordelaars vóór de invoering van OpEx varieerde van nieuwsgierig 
tott afwachtend en enigszins negatief. 

"Inn het begin stond iedereen er wel wat sceptisch tegenover: een computer, da's niks. 
Watt moeten wij nou? Maar ondertussen heeft iedereen het toch wel geaccepteerd. (...) 
Ikk ben er heel tevreden mee, ik heb er weinig negatiefs over te zeggen. (...) OpEx maakt 
eigenlijkk maar een klein deel van de beoordeling uit, er blijf t werk genoeg over. Ik vind 
tochh wel dat de taak ietsje makkelijker wordt. In zoverre dat je sneller bent, betere 
beoordelingenn kan maken. Je moet er zelf toch over nadenken. In dat opzicht gaat het 
gewoonn veel beter. Ik vind het in ieder geval geen slecht systeem. Ik ben er helemaal 
niett ontevreden over." (beoordelaar 1) 

"Ikk heb nooit gevonden dat een deel van mijn werk wordt weggenomen. (...) Het is 
gewoonn leuker dan verklaringen overtypen. Ik vind het een heel leuk systeem, want ik 
kijkk elke keer wat eruit komt: heel prettig. Het gaat veel sneller en het is leuk om het te 
gebruiken.. Ik vind het een prima systeem." (beoordelaar 6) 
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"Menn was in het begin bang dat het een hoop werk van ons zou wegnemen. Dat je niet 
meerr mocht beoordelen, want dat ding deed het. Dat is misschien wel zo, maar echt als 
negatief,, van je moet weer met dat ding gaan werken, nee, dat is er niet bij." (beoorde-
laarr 7) 

' i nn het begin stonden wij er heel sceptisch tegenover. Hoe kan een systeem nou een 
aanvraagg beoordelen, omdat een beoordeling heel veel facetten heeft. (...) Ik denk dat 
iedereenn er gewoon aan gewend is. Je wordt ermee geconfronteerd en je moet. In het 
beginn is het even sputteren, maar dat is met alles wat nieuw is. En dan in één keer zie je 
ookk wel de voordelen ervan en ja, nadelen zijn er ook wel." (beoordelaar 2) 

Tenn aanzien van de gevolgen voor de kwalificaties kan worden geconcludeerd dat beoorde-
laarss ervaring verliezen in het zelfstandig komen tot een eindoordeel en in het op schrift 
stellenn van de uitkomst, inclusief de argumentatie, nu OpEx automatisch de 'Overwegingen 
enn Conclusies' genereert. Beoordelaars geven aan dat hun kennis nodig blijf t voor het juist 
beantwoordenn van de vragen. Op de lange termijn bestaat het risico dat beoordelaars zelf 
niett kunnen beargumenteren waarom een beoordeling tot stand gekomen is. Deze kennis zit 
inn het systeem en hoeft de beoordelaar niet meer paraat te hebben. 
Kenniss over het beoordelingsproces blijf t nodig, niet alleen om de vragen goed te beant-
woorden,, maar ook om het oordeel van het systeem te kunnen doorgronden en indien nodig 
tee kunnen herzien. Beoordelaars moeten kunnen inschatten of de 'Overwegingen en 
Conclusies'' een juist oordeel over een geval weergeven. Ook moet een beoordelaar het 
oordeell  van het systeem kunnen toelichten aan een klant. Bij het vergaren van nog ontbre-
kendee informatie moet een beoordelaar begrijpen waarom OpEx bepaalde informatie nog 
nodigg heeft. De beoordelaar moet dit kunnen toelichten tijdens een contact met een buiten-
dienstmedewerker,, met een klant of met een werkgever. 

7.1.33 Ontwikkelin g van kennis 

Hett risico bestaat dat beoordelingskennis op de lange termijn afneemt, omdat een beoorde-
laarr zelf niet meer het oordeel bepaalt en de argumentatie opstelt. Nieuwkomers doen geen 
vaardighedenn meer op in het komen tot een eindoordeel (zie paragraaf 7.1.2.1 inhoud van 
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takenn en paragraaf 7.1.2.4 kwalificaties). 
Dee functionele contacten in het werk zijn afgenomen, zowel tussen beoordelaars onderling 
alss tussen een beoordelaar en de wetstechnisch beoordelaar. Op de rayonkantoren wordt 
minderr overlegd over gevalsbehandelingen. Hierdoor nemen de leermogelijkheden in het 
werkk af (zie 3.1 en paragraaf 7.1.2.3 communicatie). 
OpExx ondersteunt op een aantal manieren het leren over de WW. Het systeem levert de 
benodigdee vragen voor een specifiek geval. Op basis van de 'flow of dialogue' kan men 
terugzienn welke vragen gesteld zijn. Het systeem biedt bij sommige vragen uitleg, de moti-
vatiee voor de vraag wordt toegelicht14. Het systeem geeft geen uitleg hoe tot een bepaald 
adviess gekomen is. In de 'Overwegingen en Conclusies' staat kort de argumentatie en het 
eindoordeel. . 

"Jee krijgt toch inzicht waarom jee een bepaalde sanctie hebt vastgesteld. Wat is de reden 
datt een bepaalde sanctie hoger of lager uitvalt? Je gaat dingen vergelijken omdat je veel 
informatiee krijgt." (beoordelaar 4) 

Dee mate waarin OpEx als leerinstrument kan dienen, hangt af van de manier waarop het 
wordtt gebruikt. Immers, zoals hierboven beschreven, bepaalt de wijze van gebruik in hoe-
verree kennis en vaardigheden van de beoordelaar worden aangesproken. 

"Mett OpEx heb je een heel goed middel om iemand te instrueren over het sanctiebeleid. 
Jee kan je permitteren dingen niet te weten, want je wordt ermee geconfronteerd door 
eenn bepaalde vraag. " (organisatiekundige) 

"Hett zou een verdiepend maar ook een vervlakkend effect kunnen hebben. Het hangt er 
helemaall  vanaf hoe de beoordelaar ermee omgaat. Als je er achter gaat zitten en heel 
snell  de vragen beantwoordt en dan dingen uitdraait, en nooit de toelichting leest, dan 
heeftt het een vervlakkend effect." (expert 2) 

"Al ss je dingen niet echt wilde omschrijven of niet meenam, dan zette je ze gewoon niet 
opp papier. Nu moetje per vraag voor jezelf een goede onderbouwing hebben, waarom 
jee voor dat antwoord kiest en niet voor een ander." (chef 1) 

Doorr de afgenomen communicatiemogelijkheden zijn leermogelijkheden in het werk ver-
minderd.. Het kennissysteem biedt de beoordelaar ruimte om zelf een actieve rol in het 
beoordelingsprocess te vervullen. Indien beoordelaars op het systeem gaan leunen, ontstaat 
hett risico van vervlakking van kennis en vaardigheden. Het projectteam is van mening dat 
OpExx een kritische houding vereist van beoordelaars. In de opleiding leren beoordelaars 
eenn actieve houding ten opzichte van het systeem aan te nemen in plaats van een volgzame. 
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7.1.44 Beheer  van kennis 

Beheerr van kennis heeft betrekking op het managen van de beschikbaarheid, het gebruik en 
dee ontwikkeling van kennis. OpEx wordt ingezet ter beheersing van het uitvoeringsproces 
vann de WW. Beoordelaars zijn verplicht OpEx te gebruiken en worden hierdoor verplicht 
kenniss op een bepaalde manier toe te passen. Er zijn een aantal ontwerpkeuzen gemaakt om 
manipulatiee tegen te gaan. Hierdoor is de kennis beperkt beschikbaar. Voor beoordelaars is 
dee kennis in OpEx alleen beschikbaar bij het afhandelen van een concreet geval. Beoorde-
laarss kunnen de kennisbank niet inspecteren en slechts enkele medewerkers in de organisa-
tiee kunnen de redeneerstructuur zien. 
Hett beoordelingsproces is door OpEx gestandaardiseerd. OpEx loopt de relevante factoren 
bijj  een geval langs, waardoor er minder ruimte is voor het toepassen van intuïtieve kennis. 
Doorr OpEx wordt de beoordelingsvrijheid ingeperkt, maar niet geheel geëlimineerd. Het 
beoordelenn geschiedt nog op het niveau van afzonderlijke vragen. In het dagelijks werk 
eigentt de beoordelaar zich ook een niet-bedoelde vrijheid toe; men verkiest een OpEx-
sessiee nog eens te doorlopen in plaats van af te wijken. 
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7.22 Effecten op organisatieniveau 

Beschikbaarheid Beschikbaarheid 
vanvan kennis 

GebruikGebruik van 
kennis kennis 

Ontwikkeling Ontwikkeling 
vanvan kennis 

BeheerBeheer van 
kennis kennis 

kennisintensievee processen 
organisatiestructuur r 
besluitvormingsstructuur r 
communicatiestructuur r 
functie-enn kwalificatiestructuur 

dee lerende organisatie 

machtstructuur r 

Inn deze paragraaf worden de gevolgen van 
OpExx op organisatieniveau besproken. Be-
schikbaarheidd van kennis komt aan de orde in 
paragraaff  7.2.1, kennisgebruik in paragraaf 
7.2.2,, de ontwikkeling van kennis in para-
graaff  7.2.3 en het beheer van kennis in para-
graaf7.2.4. . 
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7.2.11 Beschikbaarheid van kennis 

Kennisgebied Kennisgebied 
Hett kennisdomein van OpEx heeft betrekking op de WW en betreft het beoordelen van de 
matee van verwijtbaarheid in de WW en het bepalen van de administratieve overtredingen. 
Hett kennisdomein omvat wetgeving, jurisprudentie en het uitvoeringsbeleid van de BVG 
mett betrekking tot het sanctiebeleid van de WW. 
Dee wetgeving en de jurisprudentie over de WW vormen het kader waarbinnen het uitvoe-
ringsbeleidd wordt vastgesteld. Het vastgestelde uitvoeringsbeleid van de BVG ten aanzien 
vann de WW wordt vastgelegd in Handboek WW. Dit Handboek vormt voor beoordelaars 
hethet kader waarbinnen het beleid moet worden uitgevoerd. OpEx is ontwikkeld met het 
bestaandee beleid als grondslag. Het sanctiebeleid is in OpEx gedetailleerder vastgelegd dan 
inn het Handboek WW. Het beoordelen kent ook subjectieve beoordelingselementen waar 
contextgebondenn kennis vereist is. Door het stapsgewijs doorlopen van vragen wordt al te 
grotee subjectiviteit uitgebannen, maar bij sommige vragen blijf t een subjectieve afweging 
noodzakelijk,, dit is inherent aan de beoordelingstaak. 
Hett kennisdomein waarop OpEx betrekking heeft is niet uitgebreid naar andere bij een 
beoordelingg benodigde kennisgebieden, zoals medische kennis of kennis over de arbeids-
markt. . 

Kennisinfrastructuur;Kennisinfrastructuur; de mensen en de middelen 
Binnenn de BVG is op verschillende niveaus menselijke expertise op het gebied van de WW 
aanwezig.. Op de rayonkantoren is er met name deskundigheid over de uitvoering van het 
beleidd bij de wetstechnisch beoordelaar en bij de beoordelaar. Waar beoordelaars voorheen 
hethet Handboek zo nu en dan raadpleegden, biedt het kennissysteem OpEx continue onder-
steuningg gedurende de gevalsbehandeling. Voor de wetstechnisch beoordelaar vormt de 
'floww of dialogue' een aangrijpingspunt voor het controleren van een beoordeling. Vóór de 
invoeringg van OpEx stelden experts van BUV-JZ op het hoofdkantoor het uitvoerings-
beleidd vast en boden experts van BUV-WTO ondersteuning aan de rayonkantoren en 
voerdenn controlerende taken uit. 
Inn het BVG-evaluatierapport over OpEx worden bij de baten van het systeem geen perso-
nelee besparingen op beoordelaars gemeld. OpEx leidt weliswaar tot verhoging van de 
efficiëntiee in het werk van de beoordelaar, maar dit heeft niet geleid tot een afname van het 
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aantall  beoordelaars. Ten eerste omdat slechts een deel van de WW-aanvragen met OpEx 
wordtt behandeld. Voor het afhandelen van gevallen waarbij bijvoorbeeld sprake is van 
'eindee dienstverband', hoeft OpEx niet te worden gebruikt. Ten tweede omdat het aantal 
WW-aanvragenn toenam en er dus voldoende werk voor de beoordelaars overbleef. 
Dee geïnterviewde beoordelaars denken niet dat OpEx tot besparing op het personeel heeft 
geleid.. De tijdswinst die optreedt doordat men geen KC-voorleggers meer hoeft op te 
stellen,, kan worden gebruikt voor taken waarvoor men voorheen onvoldoende tijd had, 
zoalss het controleren of iemand voldoende sollicitatieactiviteiten heeft ondernomen. 
Err is evenmin een werkgelegenheidseffect opgetreden voor de wtb'ers op de rayonkantoren 
alss gevolg van OpEx. Wel is de inhoud van het werk van de wtb'er veranderd. 
Inn verband met de mandatering is de afdeling BUV-WTO op het hoofdkantoor opgeheven. 
Hett controleren van KC-voorleggers door experts op het hoofdkantoor is komen te verval-
len.. De afdeling BUV is gereorganiseerd. Er zijn beroep- en bezwaarteams ingesteld voor 
hett behandelen van beroep- en bezwaarschriften. Het is mogelijk dat nog een aantal experts 
inn de toekomst naar de rayonkantoren zal worden gedecentraliseerd voor het behandelen 
vann bezwaarschriften. Het beleidsmatige werk blijf t op het hoofdkantoor: de afdeling BUV 
formuleertt het sanctiebeleid en vertaalt dit in Handboekteksten. 

Doorr het kennissysteem OpEx wordt centraal vastgestelde kennis decentraal beschikbaar 
gesteld.. Via het informatiesysteem Charlie is OpEx gekoppeld aan de kantoorautomati-
sering. . 
Viaa Charlie wordt tevens managementinformatie over het gebruik van het kennissysteem 
verzameld.. Voor het afhandelen van een WW-aanvraag maken beoordelaars gebruik van de 
informatiee uit het WW-systeem, maar OpEx is nog niet geïntegreerd met dit WW-systeem. 
Doorr het kennissysteem OpEx is kennis over het sanctiebeleid meer gestructureerd en meer 
gedetailleerdd op decentraal niveau beschikbaar gekomen. De geïnterviewde organisatie-
kundigee stelt dat de benodigde kennisondersteuning nu meer bij de juiste personen ligt. 
Eenn expert is echter van mening dat de verspreiding van de kennis in de organisatie als 
geheell  is verminderd, omdat het Handboek met betrekking tot de delen die in OpEx zitten 
globalerr is geworden. Het Handboek bevat alleen nog de uitgangspunten van de kennis. De 
nieuwee handboektekst is beperkt tot de uitgangspunten. De gedetailleerde kennis zit in 
OpEx. . 

"Opp het moment dat we OpEx hebben ingevoerd en er ook gewijzigde Handboektek-
stenn moesten komen, hebben we gezegd: van alles wat er nu in OpEx zit, dat hoeven we 
niett in het Handboek op te nemen." (expert 4) 

OpExx is alleen beschikbaar voor de mensen die in hun dagelijks werk WW-gevallen beoor-
delen.. De kennis wordt ontsloten tijdens een gevalsbehandeling en is niet inspecteerbaar. 
Hett Handboek wordt ook gebruikt door WW-experts op het hoofdkantoor die beroepszaken 
behandelen.. De kennis waarover zij nu met het nieuwe Handboek kunnen beschikken, is 
globalerr geworden. Voor medewerkers die geen toegang tot OpEx hebben, is de kennis 
overr de WW minder toegankelijk geworden. 
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7.2.22 Gebruik van kennis 

KennisintensieveKennisintensieve processen 
Dee doelstelling van OpEx is een meer uniforme uitvoering van het uitvoeringsbeleid van de 
WW.. Door OpEx is het beoordelingsproces gestandaardiseerd. Een beoordelaar wordt 
gedwongenn na te denken over alle van belang zijnde factoren, zoals verzachtende omstan-
digheden,, die voor de invoering van OpEx niet altijd werden meegenomen in een beoorde-
ling.. Beoordelaars beantwoorden in een vergelijkbare situatie dezelfde vragen. De geïnter-
viewdee beoordelaars denken dat door OpEx de uniformiteit is toegenomen. Tegelijkertijd 
onderkennenonderkennen ze dat er ruimte is blijven bestaan voor eigen oordeelsvorming. Door OpEx 
wordenn de verschillen tussen beoordelaars kleiner (zie paragraaf 7.1.2.1). 

"Inn de oude situatie kregen de mensen een Handboek en moesten ze gaan beoordelen en 
moestenn ze kijken naar bladzijde zoveel en artikel zoveel. Nu worden ze er stapsgewijs 
doorheenn geleid om naar alle relevante aspecten te kijken en daar moeten ze wat van 
zeggen.. (...) Dat geeft een zekere garantie voor eenduidigheid, maar er blijven afschat-
tingskwestiess over." (stuurgroeplid 1) 

Dee werkwijze op de verschillende rayonkantoren wordt meer uniform: 

"Misschienn had je wel eens kantoren die over bepaalde dingen heel anders dachten. (...) 
Dee meerwaarde is dat je een beetje uniformiteit krijgt in het beoordelen over heel 
Nederland.. Als je het Handboek houdt, krijg je toch heel veel interpretaties en krijg je 
ookk wel meer verschillen in de eindoordelen." (beoordelaar 3) 

Charliee is het systeem dat OpEx integreert met de kantoorautomatisering (KA). In het 
BVG-- evaluatierapport wordt gesteld dat beoordelaars op alle kantoren "het Charlie-deel 
vann OpEx begrijpelijk en werkbaar vinden, na een korte periode met aanloopproblemen". 
Charliee is gebaseerd op het 'bestaande WW-basisproces'. Toch moesten sommige rayon-
kantorenn hun werkwijze aanpassen. Dit betrof de manier waarop de te behandelen gevallen 
werdenn verdeeld onder de beoordelaars. Met Charlie worden gevallen uit de werkvoorraad 
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geselecteerdd op basis van naam. Er waren rayonkantoren die gevallen uit werkvoorraden op 
postcodee selecteerden. Zij hebben hun werkwijze moeten aanpassen, hoewel deze kantoren 
eropp hebben aangedrongen dat Charlie moest aansluiten op hun werkwijze15. 
Beoordelaarss geven aan dat de afhandeling van een geval minder tijd kost door OpEx, 
behalvee in die gevallen waarin het gebruik verplicht is voorgeschreven en van tevoren al 
duidelijkk is dat er geen sprake van verwijtbaarheid kan zijn (zie paragraaf 7.2.4 beheer van 
kennis).. Door het niet meer hoeven schrijven van KC-voorleggers treedt tijdwinst op. Maar 
ookk het wegvallen van de controle van de voorleggers door BUV-WTO en het niet meer 
hoevenn voorleggen aan de Kleine Commissie draagt bij tot een verkorting van de doorloop-
tijd. . 

OrganisatiestructuOrganisatiestructu ur 
Alss gevolg van de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht en de daarmee samen-
hangendee mandatering heeft er op het hoofdkantoor een reorganisatie plaatsgevonden, 
zoalss hierboven reeds werd beschreven. De afdeling BUV-WTO is opgeheven, op de 
afdelingg BUV zijn beroep- en bezwaarteams gevormd. Het aantal experts werkzaam op het 
hoofdkantoorr is afgenomen. De organisatiestructuur is niet veranderd als gevolg van OpEx. 
Inn de toekomst worden mogelijk nog experts naar de rayonkantoren overgeplaatst. 

BesluitvormBesluitvorm ingsstructuur 
Doorr de Algemene Wet Bestuursrecht is de formele beslissingsbevoegdheid ten aanzien 
vann het sanctiebeleid in de WW gedecentraliseerd naar de rayonkantoren. Sanctiebeslis-
singenn worden niet meer voorgelegd aan de Kleine Commissie, KC-voorleggers worden 
niett meer gecontroleerd door experts op het hoofdkantoor. Een beoordelaar: 

"Zee hebben zodanig vertrouwen in ons en in OpEx, dat ze er gewoon van uitgaan dat de 
beslissingg juist is." (beoordelaar 1) 

Expertss op het hoofdkantoor blijven verantwoordelijk voor de vertaling van wetgeving in 
uitvoeringsbeleid.. Dit wordt vastgelegd in Handboeken. Het uitvoeringsbeleid van de WW 
zitt nu voor een groot deel in OpEx. Het kader wordt centraal vastgesteld, de besluitvorming 
iss gedecentraliseerd. 

"Dee uitvoering zelf is verder gedecentraliseerd, maar de grip die je erop hebt is groter 
geworden.. Duidelijke kaders aangeven hoeft op zich geen centralisatie te zijn, de uit-
voeringg is zuiver gedecentraliseerd." (stuurgroep!id 1) 

"Meerr decentralisatie in de zin dat de beslissingen meer op de rayonkantoren genomen 
worden.. Zeker nu de KC is afgeschaft, is het helemaal gedecentraliseerd. Maar de 
kenniss wordt centraal bijgehouden. Je denkwijze en je afwegingen worden vanaf één 
puntt opgelegd. De uitvoering is meer decentraal maar de afwegingen zijn meer cen-
traal",, (ontwikkelaar 1) 

Samenvattend,, er is sprake van decentralisatie van de besluitvormingsstructuur als gevolg 
vann de Algemene Wet Bestuursrecht. OpEx is ondersteunend in dit decentralisatieproces, 
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omdatt de benodigde kennis in meer detail op de decentrale werkplekken beschikbaar is 
gekomenn en omdat er sprake is van continue ondersteuning gedurende het beoordelings-
proces.. De kennis in het systeem wordt centraal beheerd. Door OpEx is de wijze waarop de 
uitvoeringg wordt ondersteund gecentraliseerd. 

Communicatiestructuur Communicatiestructuur 
Doorr het wegvallen van de KC-voorleggers is de communicatie tussen een wtb'er op een 
rayonkantoorr en de experts op het hoofdkantoor voor een groot deel komen te vervallen. 
Dee ondersteunende afdeling op het hoofdkantoor BUV-WTO is opgeheven. Op de afdeling 
BUVV zijn Beroep- en Bezwaarteams (B&B teams) opgericht, die de help desk-functie 
hebbenn overgenomen. Zij beantwoorden vragen van de rayonkantoren. Door het niet meer 
voerenn van overleg over KC-voorleggers is de communicatie met de rayonkantoren voor 
eenn groot deel weggevallen. Vóór de invoering van OpEx werd de uniformiteit bewaakt, 
omdatomdat de experts op het hoofdkantoor de voorleggers van de verschillende rayonkantoren 
zagen. . 
Dee projectleider verwacht dat een aantal van de experts zal worden gedecentraliseerd naar 
eenn beperkt aantal rayonkantoren, die zullen gaan fungeren als een districtskantoor. In een 
districtskantoor,, dat een aantal basiskantoren aanstuurt, zijn een aantal functionaliteiten 
ondergebracht.. Ook de afhandeling van beroepszaken zal volgens hem in de toekomst 
wordenn gedecentraliseerd. De functie van wtb'er op de rayonkantoren blijf t volgens hem 
bestaan.. Het is nog in discussie hoe deze functie vorm krijgt als de experts zouden worden 
gedecentraliseerd.. Een mogelijke constructie zou zijn dat experts op een districtskantoor 
komenn te werken, terwijl op de basiskantoren wtb'ers werkzaam zijn. Communicatie met 
dee experts kan worden hersteld, indien experts van het hoofdkantoor mogelijk in de 
toekomstt gedecentraliseerd worden naar de rayonkantoren. De toekomstige verhouding 
tussenn deze gedecentraliseerde experts en de wtb'ers op de rayonkantoren is nog onduide-
lijk . . 

Functie-Functie- en kwalificatiestructuur 
Dee functie van de experts werkzaam op de afdeling BUV-WTO, die de rayonkantoren 
ondersteunden,, is veranderd als gevolg van de Algemene Wet Bestuursrecht en de daarmee 
samenhangendee reorganisatie van hun afdeling, maar niet als een direct gevolg van OpEx. 
Eenn deel van de ondersteuning bij het uitvoeringsbeleid is hiermee komen te vervallen. Wat 
betreftt de wetstechnische ondersteuning ten aanzien van uitvoeringsbeleid is een hiërarchi-
schee laag komen te vervallen. 
Hett is nog onduidelijk hoe de functie van wtb'er op het rayonkantoor er in de toekomst uit 
zall  zien. Dit hangt af van de keuze of en op welke wijze men experts werkzaam op het 
hoofdkantoorr decentraliseert naar (districts)kantoren. Op de rayonkantoren wordt de 
invoeringg van nieuwe functiebeschrijvingen voorbereid, maar niet als gevolg van OpEx. 

7.2.33 Ontwikkelin g van kennis 

Dee gevolgen voor de leermogelijkheden in het werk voor de beoordelaars zijn in paragraaf 
7.1.2.44 beschreven. Hier is reeds gesteld dat vooral voor nieuwkomers het gevaar bestaat 
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blindd te varen op het systeem, waardoor het zelf toepassen van kennis afneemt en leer-
mogelijkhedenn in het werk afnemen. 

Dee vertaling van de wetskennis in uitvoeringsbeleid vindt plaats op het hoofdkantoor. 
Kenniss over de uitvoeringspraktijk verkreeg men vroeger op het hoofdkantoor door overleg 
overr de KC-voorleggers en door vragen van de rayonkantoren. Door discussie over de KC-
voorleggerss tussen de experts op het hoofkantoor en de wtb'er op de rayonkantoren vond 
uitwisselingg van kennis over de uitvoeringspraktijk plaats. Door het wegvallen van de KC-
voorleggerss is het overleg tussen het hoofkantoor en het rayonkantoor voor een groot deel 
komenn te vervallen. Ook de experts op de afdeling BUV-WTO discussieerden onderling 
overr de KC-voorleggers, waardoor uniformering van de kennis plaatsvond. Kennis over de 
uitvoeringspraktijkk op centraal niveau is verminderd door afname van de ondersteuning 
vann de rayonkantoren en door het wegvallen van controletaken. De uitwisseling van 
theoretischee kennis (wetskennis) op centraal niveau en praktische kennis (kennis over de 
uitvoering)) is hierdoor afgenomen. 
Eenn expert (expert 6) geeft aan dat kennis over de uitvoering verkregen kan worden door 
dee behandeling van beroepszaken. OpEx gaat over sancties en het sanctiebeleid is een 
bezwaargevoeligg onderwerp. Gedeeltelijk is dit juist, maar niet alle sanctiebeslissingen 
zullenn leiden tot beroepszaken. Voorheen werden alle KC-voorleggers getoetst. Nu zien 
expertss op het hoofdkantoor alleen nog beroepszaken. 

"Ikk denk dat door de reorganisatie van BUV het gevaar bestaat dat bepaalde kennis 
wegvalt,, dat is de kennis die de link is tussen theorie en praktijk. Dat op een gegeven 
momentt bij BUV alleen nog maar theoretische kennis zit, en op de rayonkantoren 
praktischee kennis, maar dat de link daartussen weg is. (...) Er moeten wel mensen 
blijvenn die het expertsysteem kunnen invullen. Ik denk datje voor het invullen van dit 
systeemm juist theoretische kennis gecombineerd met praktische ervaring nodig hebt. 
(...)) De communicatie tussen de praktijk en de mensen van het beleid zal heel goed 
geregeldd moeten worden, zodat de alledaagse praktijk en rare casussen en zo, ter kennis 
komenn van degenen die het beleid maken en die ook het inhoudelijke onderhoud van 
OpExx zullen doen." (expert 2) 

BUV-WTOO was gewend om rayonkantoren te ondersteunen, maar de afdeling die beroeps-
zakenn behandelen was dat veel minder. De afdeling beroepszaken staat in contact met 
rechtbanken,, niet met rayonkantoren en heeft er een andere kijk op, aldus expert 2. 

179 9 



Inn de organisatie wordt overwogen experts die beroepszaken behandelen te decentraliseren. 
Dee verbinding tussen theoretische en praktische kennis wordt hersteld als experts van het 
hoofdkantoorr naar de rayonkantoren zouden worden gedecentraliseerd. Maar dan moet een 
communicatiekanaall  tussen experts op centraal en decentraal niveau worden gecreëerd om 
dee uitwisseling en ontwikkeling van kennis te bewerkstelligen. 
Bijj  het ontwikkelen van OpEx zijn experts betrokken geweest van de afdeling BUV-WTO 
diee de uitvoeringspraktijk goed kenden. Kennis over de uitvoeringspraktijk op het hoofd-
kantoorr neemt af als gevolg van de decentralisatie. 

7.2.44 Beheer  van kennis 

Doorr OpEx is kennis in meer gedetailleerde vorm decentraal beschikbaar gekomen, terwijl 
dee kennis centraal wordt beheerd. De autonomie van de rayonkantoren is hierdoor toegeno-
men,, terwijl tegelijkertijd de centrale beheersing over de kennis evenzeer is toegenomen. 

WegvallenWegvallen van het controleren van KC-voorleggers door de BUV-WTO 
Dee delegatie van de bevoegdheden ten aanzien van het beoordelen in de WW is enige 
maandenn na de invoering van OpEx van kracht geworden. Dit hing samen met de invoering 
vann de Algemene Wet Bestuursrecht. Voor de mandatering werden niet-gegarandeerde 
O&C'ss gecontroleerd door de afdeling BUV-WTO op het hoofdkantoor. Na de mandate-
ringg worden er geen voorleggers meer naar het hoofdkantoor gestuurd. De controle van 
sanctiebeslissingenn op het hoofdkantoor is komen te vervallen. Een expert van de voor-
maligee afdeling BUV-WTO denkt dat de kwaliteit van beslissingen is verbeterd. Dit is 
volgenss haar ook nodig omdat de beslissingsbevoegdheid is gemandateerd. 

"Ikk denk dat de beoordeling op de rayonkantoren grondiger is geworden, beter is 
geworden.. Dat is denk ik wel bereikt met OpEx. Maar aan de andere kant moet dat ook, 
omdatt er geen sluis meer russen zit, van ons en van de KC. Het aantal vragen dat 
gesteldd wordt en het aantal factoren dat in aanmerking wordt genomen, is ongetwijfeld 
groterr dan wat men voor die tijd gebruikte." (expert 2) 

Mett het controleren van niet-gegarandeerde O&C's - in de periode na de invoering van 
OpExx en voor de mandatering - konden de experts van BUV-WTO op het hoofdkantoor 
zienn of de kennis van de beoordelaars 'up to date' was. Door af te wijken konden beoorde-
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laarss op hun beurt fouten in het systeem aangeven of gevallen aangeven die OpEx niet 
goedd kan behandelen. Op deze manier kon worden bijgehouden ten aanzien van welke 
aspectenn OpEx moet worden aangepast en konden beoordelaars een bijdrage leveren aan 
hethet onderhoud van het systeem. De mogelijkheid af te wijken van een gegarandeerde O&C 
droegg bij aan het onderhoud van kennis van zowel de beoordelaars als het kennissysteem. 
Dee feitelijke werkwijze van de beoordelaars, waarbij men de voorkeur geeft aan het nog 
eenss doorlopen van een sessie in plaats van af te wijken, verhinderde deze signalering van 
onderhoudsvereistenn vanuit de gebruikscontext. 
Alss gevolg van de mandatering worden niet-gegarandeerde O&C's niet meer gecontroleerd 
doorr experts op het hoofdkantoor. De veronderstelde feedback vanuit de uitvoerings-
praktijkk ten behoeve van het onderhouden van de kennis van zowel de beoordelaars als in 
hett systeem is hiermee komen te vervallen. 
Naa invoering van OpEx is er in de organisatie geen onderhoudsstructuur ten behoeve van 
OpExx geregeld. Hierdoor is onduidelijkheid ontstaan wie verantwoordelijk is voor het 
onderhoudd (zie paragraaf 8.4.2.8). 

ManagementinformatieManagementinformatie uit Charlie 
Overr het gebruik van het kennissysteem wordt managementinformatie vastgelegd door het 
informatiesysteemm 'Charlie' Het betreft geaggregeerde informatie op het niveau van het 
rayonkantoorr en geen informatie over individuele beoordelaars. Wel kunnen de chef of de 
wtb'err op het rayonkantoor een gevalsafhandeling via het systeem op individueel niveau 
volgen. . 

"Inn het systeem kan je per individu kijken wie met welk dossier bezig is, wat de status 
is,, of die afgehandeld is. Op een gegeven moment krijg je een signaal dat de doorloop-
tijdd is overschreden, dat iemand te lang bezig is." (wtb 2/beoordelaar) 

Opp basis van de managementinformatie kan een chef het functioneren van het eigen 
kantoorr vergelijken met de andere kantoren. Uit een van de periodieke overzichten bleek 
datt bij een rayonkantoor alle OpEx-gevalsbehandelingen een sanctie kregen. Op dit kantoor 
werdd waarschijnlijk van tevoren toch een keuze gemaakt welke gevallen door OpEx gaan 
enn welke niet, hoewel de richtlijn is dat alle gevallen door OpEx moeten, aldus chef 1. 
Dee managementinformatie wordt niet gebruikt om werkprocessen aan te sturen, dat gebeurt 
opp basis van de werkvoorraadlijst. Dit is een overzicht van de dossiers. De management-
informatiee uit Charlie wordt op de rayonkantoren niet zo zinvol geacht. Een chef geeft aan 
overr informatie op individueel niveau te willen beschikken. 

"Zee hebben de management-info zo ingewikkeld gemaakt, het is informatie die mij 
nietss zegt." (...) Ik zou willen weten hoe een beoordelaar OpEx gebruikt, hoe vaak, wat 
hijj  eruit krijgt. Dat lijk t me zinvol, daar kan ik op sturen, maar wat eruit kwam, dat 
warenn getallen gemeten over het hele rayonkantoor, zoals mijn gemiddelde doorloop-
tijd.. Dat zal wel." (chef 2) 

Dee informatie betreft bijvoorbeeld het aantal keren dat OpEx gebruikt is en het aantal 
internee voorleggers. Het systeem registreert ook hoe vaak een sessie wordt afgebroken. Een 
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wtb'err (wtb 2) vindt dit niet zo interessant, omdat een sessie om allerlei redenen kan 
wordenn afgebroken. Een beoordelaar kan een pauze nemen of een telefoontje krijgen van 
eenn klant. In dit laatste geval moet de beoordelaar het WW-systeem raadplegen en OpEx 
afsluiten,, omdat beide systemen niet zijn geïntegreerd. Het aantal keren dat een sessie door-
lopenn wordt, is geen harde informatie over mogelijke beïnvloeding van de uitkomst van een 
beoordeling. . 
Hett merendeel van de geïnterviewde beoordelaars geeft aan niet of nauwelijks te weten dat 
gegevenss over het gebruik van OpEx worden vastgelegd en op het hoofdkantoor worden 
geanalyseerd. . 

VerplichtVerplicht gebruik van OpEx 
Doorr het gebruik van OpEx verplicht te stellen, dwingt het management een uniforme 
werkwijzee af. OpEx moet worden toegepast bij ontslagname, ontslag krijgen en bij admini-
stratievee overtredingen. Beoordelaars vinden het gebruik van OpEx omslachtig bij gevallen 
waarvann men van tevoren al duidelijk ziet dat het geen verwijtbare werkloosheid betreft, 
zoalss bij medische indicatie en einde tijdelijk dienstverband. Beoordelaars geven aan 
dergelijkee gevallen zonder OpEx sneller te kunnen afhandelen. Op de twee onderzochte 
rayonkantorenn wordt OpEx daarom door sommige beoordelaars bij deze gevallen niet 
gebruikt,, andere beoordelaars leggen zich bij het verplichte gebruikt neer. 

"Err zijn dingen waarbij je verplicht bent om een zaak door OpEx te halen waarbij het 
feitt dat er sprake is van niet-verwijtbaarheid allang vastligt, dus al duidelijk is. En dan 
moett je hem er toch doorhalen. Ik vind dat niet nodig, maar er moet zo'n voorlegger 
vann OpEx in zitten, want OpEx moet beoordelen dat het niet-verwijtbaar is en niet ik. 
(...)) Anders word je later door de kwaliteitsmeting teruggefloten van er zit geen voor-
leggerr in." (beoordelaar 6) 

"Ikk gebruik het altijd, ik volg de procedure. Dus als het moet, okay, doe maar. Sommi-
gee dingen zijn gewoon onzinnig, die hoeven helemaal niet, dat is voor mij dan zo 
duidelijk.. Iemand die verhuist naar Groningen. Dat is op zich zo duidelijk hoe of wat. 
Datt moet ik nog door dat ding halen. Het is sneller als ik even schriftelijk zeg van, de 
verhuizingg is onvermijdelijk, niet verwijtbaar." (...) Je moet een heleboel dingen van top 
tott teen voorleggen, zo'n verhuizing bijvoorbeeld, terwijl je dat eerder altijd even aan 
dee wtb voorlegde, via OpEx moet het wat uitgebreider." (beoordelaar 2) 

Eenn chef heeft het lijstje aangepast van gevallen waarin OpEx moet worden gebruikt. Dit 
kantoorr past informeel haar werkwijze naar eigen goeddunken aan. Bij een ontslagname op 
medischee gronden dient de beoordelaar contact op te nemen met een verzekerings-
geneeskundige.. Als deze aangeeft dat het ontslag akkoord is, dan kan de beoordelaar de 
uitkeringg toekennen. Het gebruik van OpEx is in zo'n geval verplicht gesteld. OpEx stelt de 
vraagg of het door een verzekeringsgeneeskundige akkoord bevonden is. Vervolgens con-
cludeertt OpEx: 'niet verwijtbaar'. 

"Menn vindt dat het gedocumenteerd moet worden als een beslissing van een beoorde-
laarr en niet als een beslissing van een verzekeringsgeneeskundige, want die heeft niets 
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tee maken met een WW-casus. Als een beoordelaar een brief stuurt aan de betrokkene, 
datt betrokkene recht op uitkering krijgt, vind ik het net zo'n beslissing als dat er een 
velletjee papier in zit dat het expertsysteem geconcludeerd heeft dat het niet verwijtbaar 
is.. (...) Het is een ondersteunend systeem, terwijl de experts OpEx het liefst zo veel 
mogelijkk dwangmatig opleggen. In een aantal situaties is het onzin om met zo'n 
systeemm te werken. Een beetje beoordelaar wordt geacht te weten wat de uiteindelijke 
uitkomstt zal zijn. Okay, dan is het misschien vijf minuten werk, dat vind ik dan vijf 
minutenn te veel." (chef 2) 

Bijj  het beoordelen van een aanvraag moet eerst gekeken worden of er sprake is van 
administratievee overtredingen en vervolgens naar de verwijtbaarheid van de werkloosheid. 
Vann een administratieve overtreding is sprake bij een te late melding, een te late inschrij-
vingg of een te late inzending van de aanvraag. In het systeem is vastgelegd dat een beoor-
delaarr eerst de vragen over administratieve overtredingen doorloopt en vervolgens de ver-
wijtbaarheidd gaat beoordelen. 

"Al ss je een verwijtbaarheid hebt en de administratieve dingen zijn in orde, moetje het 
tochh eerst door administratief halen. Dan kun je pas verwijtbaar doen. Dat is omslach-
tig.""  (beoordelaar 3) 

Andersomm komt het voor dat wanneer er sprake is van een administratieve overtreding, 
terwijll  een beoordelaar van tevoren weet dat het ontslag niet-verwijtbaar is, toch de vragen 
overr verwijtbaarheid doorlopen moeten worden. Sancties in verband administratieve over-
tredingenn en verwijtbaarheid zijn onafhankelijk, toch moeten de vragen rond verwijtbaar-
heidd worden beantwoord. 

"Inn OpEx staat het los van elkaar. Je hebt drie administratieve sancties. Wat mij betreft 
iss het dan af. Ik weet dat iemand niet verwijtbaar is, dat heb ik allang in de aanvraag 
gezien.. Dan moet ik het toch nog even door OpEx halen, anders krijg je geen over-
weging.. Dan moetje ook nog even snel die vragen door en dat vind ik onzin." (beoor-
delaarr 2) 

Doorr het gebruik van OpEx verplicht te stellen wordt beoogd de toepassing van de kennis 
inn OpEx centraal af te dwingen. Op de rayonkantoren wordt soms in sommige gevallen 
hiervann afgeweken. De beoogde structuur van overheersing wordt ondermijnd, omdat de 
legitimeringg hiertoe op de rayonkantoren in sommige situaties ontbreekt. 
Omm het gebruik van OpEx te controleren is het informatiesysteem Charlie ontwikkeld. Net 
zoalss vóór de invoering van OpEx onderzoekt de afdeling kwaliteitsmeting op het hoofd-
kantoorr steekproefsgewijs een aantal dossiers. Hierbij wordt gecontroleerd óf en hoe OpEx 
wordtt gebruikt. Het aantal gegrond verklaarde beroepszaken is tevens een indicatie van de 
kwaliteitt van de beoordelingen. 

EffectenEffecten op het sanctiebeleid^ 
Dee geïnterviewde experts en beoordelaars schatten dat door OpEx meer sancties, maar 
lageree sancties worden opgelegd. Een mogelijke verklaring waarom er meer sancties 
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wordenn toegekend is dat het gemakkelijker is geworden. Door OpEx worden alle factoren 
systematischh langsgelopen. OpEx legitimeert de beslissing en genereert automatisch de 
Overwegingenn en Conclusies. Algemeen bestond de verwachting dat de sancties lager zijn 
omdatt met meer factoren rekening wordt gehouden die als verzachtend kunnen gelden. 
Ookk wordt opgemerkt dat OpEx minder vaak op een blijvend gehele weigering van de 
uitkeringg uitkomt. 

"Hett schijnt toch wel te dwingen tot nadenken over bepaalde dingen. Ik denk dat het 
minderr makkelijk is voor een beoordelaar om te denken: 'maw, wordt me te lastig, doe 
ikk niet' (...) Het zou wel eens zo kunnen zijn dat als je sancties treft, dat ze wat lager 
uitkomenn omdat je door OpEx wellicht wat meer omstandigheden erbij moet betrekken. 
Ikk denk dat het minder makkelijk is om te zeggen, 'maw, hartstikke verwijtbaar', punt." 
(expertt 7) 

7.33 Samenvatting en conclusies 

Inn dit hoofdstuk zijn de effecten van OpEx geanalyseerd. De case study is uitgevoerd nadat 
hethet systeem één jaar in gebruik was. De analyse is uitgevoerd aan de hand van het schema 
waarinn sociaal-organisatorische aspecten zijn gerelateerd aan de dimensies beschikbaar-
heid,, gebruik, ontwikkeling en beheer van kennis (figuur 3.1 van hoofdstuk 3). Dit kader is 
bruikbaarr gebleken voor het gedetailleerd in kaart brengen van de gevolgen van OpEx. De 
grootstee veranderingen traden op in de taakinhoud als gevolg van veranderingen in het 
gebruikgebruik van kennis. Centrale elementen uit de WEBA-methode, zoals taakinhoud, kwalifi-
caties,, autonomie, communicatie en leermogelijkheden blijken ook relevante aspecten 
wanneerr het gaat om het analyseren van veranderingen in kennisintensief werk. 
Zowell  uit de case study als uit de door de BVG uitgevoerde evaluatie blijkt dat beoorde-
laarss OpEx over het algemeen als een prettig hulpmiddel ervaren. De belangrijkste voorde-
lenn van OpEx zijn volgens de beoordelaars een grotere uniformiteit in de beoordeling en 
hethet niet meer hoeven schrijven van KC-voorleggers. Nadelen van OpEx zijn volgens de 
beoordelaarss een beperkte flexibiliteit van het systeem bij het corrigeren van fouten en het 
moetenn omschakelen tussen OpEx en het WW-systeem bij telefonische vragen van klanten. 
Onvredee is er over het verplichte gebruik in een aantal gevallen, waar beoordelaars het 
gebruikk overbodig vinden. Vanuit het management is het gebruik toch verplicht gesteld 
vanuitt hun visie op uniformiteit in de uitvoering. Hieronder volgt een samenvatting van de 
belangrijkstee sociaal-organisatorische effecten. 

BeschikbaarheidBeschikbaarheid van kennis 
Kenniss over de WW is in twee vormen beschikbaar: in het Handboek en in het kennis-
systeem.. Vóór de invoering van OpEx raadpleegden beoordelaars het Handboek WW, 
voorall  voor het opzoeken van de hoogte van een sanctie. Sinds de invoering van OpEx 
wordtt het Handboek nauwelijks nog gebruikt voor het beoordelen van de verwijtbaarheid. 
Kermiss over de wetgeving en het uitvoeringsbeleid wordt centraal vastgesteld, door OpEx 
wordtt deze kennis op het decentrale niveau beschikbaar gesteld. 
Dee kennis is vollediger en meer gedetailleerd vastgelegd in OpEx ten opzichte van de 
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kenniss in het Handboek, daarentegen is het Handboek globaler geworden. De kennis die 
wordtt gebruikt bij een beoordeling is meer toegespitst op het geval en niet generiek toe-
gankelijk.. De redeneerstructuur van OpEx is slechts voor enkele medewerkers op het 
hoofdkantoorr inspecteerbaar. 
Hett gebruik van het systeem is verplicht gesteld. Het systeem stuurt het beoordelingsproces 
enn bepaalt de benodigde kennis en informatie. Het vocabulaire van OpEx is hierbij tot 
standaardd verheven en weerspiegelt de wijze waarop bij de BVG verwijtbaarheid in de WW 
dientt te worden beoordeeld. De beoordelaar beantwoordt de vragen van het systeem. Er is 
sprakee van een continue ondersteuning tijdens het beoordelen. Ten behoeve van een 
gevalsbehandelingg met OpEx is de informatievergaring bij een aanvraag voor een uitkering 
gestroomlijnd. . 

GebruikGebruik van kennis 

InhoudInhoud van taken 
Inn plaats van een beoordeling van een situatie als geheel maakt een beoordelaar met OpEx 
eenn afweging op detailniveau van de afzonderlijke vragen. De beoordeling is niet geba-
seerdd op intuïtie ten aanzien van een totaalbeeld, maar geschiedt op basis van de feiten 
achterr de afzonderlijke vragen. Een beoordelaar gaf aan wel eens moeite te hebben met de 
uitkomstt van OpEx, omdat naar haar gevoel een ander oordeel op zijn plaats was. Door 
OpExx wordt subjectieve beoordeling ingeperkt, maar bij het beantwoorden van bepaalde 
vragenn speelt een subjectieve beoordeling nog wel een rol. 

Dee geïnterviewde beoordelaars zijn, op één na, allen ervaren. Zij hebben jaren de verwijt-
baarheidd en administratieve overtredingen beoordeeld zonder ondersteuning van een 
kennissysteem.. De beoordelaars geven aan dat zij zich van tevoren een oordeel over de 
uitkomstt vormen waaraan ze de uitkomst van OpEx toetsen. De beoordelaars geven aan dat 
dezee werkwijze na verloop van tijd afneemt. 
Doorr het systeem wordt een standaardwerkwijze afgedwongen. OpEx leidt de beoordelaar 
doorr het beoordelingsproces en vormt het eindoordeel. Ook genereert het systeem automa-
tischh de achterliggende argumentatie. Het bedenken en beargumenteren van een eind-
oordeell  is uit de functie van de beoordelaar weggevallen. Een beoordelaar bepaalt de reden 
vann ontslag en geeft vervolgens antwoord op de vragen waar het systeem mee komt. Met 
OpExx wordt een beoordelaar gedwongen met alle van belang zijnde factoren rekening te 
houden.. Bij het beantwoorden van de vragen is er nog ruimte tot eigen oordeelsvorming 
doorr de beoordelaar. Het kiezen van de juiste ontslagreden en het beantwoorden van vragen 
diee een subjectieve beoordeling vereisen wordt soms moeilijk gevonden. 
Overr het algemeen vindt men het systeem prettig om mee te werken. Het niet gemakkelijk 
kunnenn corrigeren van verkeerd ingevoerde gegevens vindt men inflexibel. In het systeem 
zijnn de mogelijkheden voor het corrigeren van verkeerd ingevulde vragen beperkt. Dit is 
gedaann om manipulatie van het systeem tegen te gaan. Beoordelaars vinden het systeem 
hieromm niet flexibel genoeg. Tegengaan van manipulatie en kwaliteit van de arbeid staan 
hierr op gespannen voet met elkaar. 
Voorr de BVG was OpEx de eerste applicatie die geïnstalleerd is op basis van een cliënt-
serverr constructie. Vanwege het experimentele karakter van de ondersteuningsstructuur van 
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OpExx heeft men geen integratie nagestreefd tussen het kennissysteem en het WW-systeem 
datdat op het mainframe draait (zie paragraaf 8.4.3.3). Beoordelaars vinden het omslachtig 
wanneerr zij heen en weer moeten switchen tussen OpEx en het WW-systeem bij telefo-
nischee vragen van klanten. 
Kennistechnologiee en informatietechnologie zijn wel geïntegreerd voor wat betreft de 
outputt van OpEx. Charlie is het systeem dat OpEx en de kantoorautomatisering integreert. 
'Overwegingenn en Conclusies' worden automatisch gegenereerd. Hierdoor neemt het type-
werkk af. De beoordelaars vinden de afname van deze routinematige taken een groot voor-
deel.. Het systeem neemt het rapporteerwerk over. Door gebruikers wordt dit als een 
verlichtingg van het werk gezien (zie paragraaf 8.7). 

Autonomie Autonomie 
OpExx leidt een beoordelaar stapsgewijs door het beoordelingsproces. Het systeem bepaalt 
dee aspecten die in een beoordeling moeten worden meegenomen. De beoordelaar heeft zelf 
minderr invloed op het eindoordeel dan voorheen, omdat het systeem het vormen van een 
oordeell  heeft overgenomen. De autonomie in het beoordelen is hierdoor afgenomen, maar 
niett volledig. Beoordelaars hebben ruimte voor eigen beoordeling bij het beantwoorden van 
dee vragen, met name bij vragen waar een subjectieve afweging moet worden gemaakt, 
zoalss rond sollicitatiegedrag en passendheid van de functie. Beoordelaars kunnen ook 
afwijkenn van het oordeel van OpEx door de 'Overwegingen en Conclusies' aan te passen. 
Vakerr kiezen beoordelaars ervoor de vragensessie van OpEx nog eens te doorlopen als zij 
hett niet eens zijn met de uitkomst van het systeem. 
Subjectiviteitt in de beoordeling wordt ingeperkt doordat men een vragenlijst moet 
afwerken.. Dit draagt bij aan de nagestreefde uniformiteit en rechtsgelijkheid, maar beperkt 
dee individuele beoordelingsvrijheid. Op organisatieniveau zijn uniformiteit en rechtsgelijk-
heidd van belang. Op individueel niveau is discretionaire ruimte nodig om tot een goede 
beoordelingg te komen. Er is sprake van een spanningsveld tussen ruimte voor subjectieve 
oordelenn op individueel niveau en uniformiteit en rechtsgelijkheid op organisatieniveau. 
Hett ontwerp van een kennissysteem vereist dat het werkproces op een eenduidige wijze is 
beschreven.. Het vastleggen van een werkproces gaat vooraf aan de ontwikkeling van een 
kennissysteem.. Het beoordelingsproces in de WW is beschreven in het Handboek WW. Dit 
iss als vertrekpunt genomen, maar is gedurende het proces nader uitgewerkt. De handmatige 
werkwijzee is gespecificeerd, meer gedetailleerd beschreven en vervolgens in het systeem 
vastgelegdd (vergelijk het onderzoek door Orlikowski naar CASE tools, paragraaf 4.4/ De 
voorgeschrevenn werkwijze wordt vastgelegd in het kennissysteem. Kennistechnologie 
draagtt bij aan standaardisatie. Deze standaardisatie heeft betrekking op het proces, op de te 
volgenn stappen. Het beoordelingsproces wordt meer op de gevalsbehandeling afgestemd. 
Viaa OpEx wordt de structuur van overheersing versterkt. Het kennissysteem schrijft 
dwingendd de stappen voor die bij een gevalsbehandeling doorlopen dienen te worden. 
Bovendienn is het gebruik van OpEx verplicht gesteld. De structuur van betekenisgeving 
wordtt via het kennissysteem steviger verankerd: OpEx is maatgevend voor de wijze 
waaropp bij de BVG wordt beoordeeld. Een toename in de uniformiteit in de uitvoering van 
dee WW vormt de legitimering voor OpEx. 

Gebruikerss zoeken naar een gebruik van de technologie die past bij hun dagelijks werk. Bij 
dee beoordelaars uit de case study zijn drie manieren van gebruik van OpEx te onder-
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scheiden.. Bij de eerste manier van werken blijf t de oude werkwijze, beoordelen zonder 
OpEx,, naast het werken met OpEx bestaan. Een beoordelaar bepaalt zelf van tevoren een 
oordeell  over een geval. Indien OpEx met een andere uitkomst komt, loopt men opnieuw de 
vragenn door of wijkt men af van de 'Overwegingen en Conclusies'. Deze werkwijze werd 
doorr één van de geïnterviewde beoordelaars gehanteerd. Zij was een ervaren beoordelaar 
enn had een kritische werkhouding (beoordelaar 3). De tweede werkwijze is de meest voor-
komendee werkwijze op de twee onderzochte kantoren. De ervaren beoordelaars proberen 
dee vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Vervolgens kijkt men of men het met het 
oordeell  van OpEx eens is. Bij al te grote afwijking wordt dit gesignaleerd. Dan gaat men na 
off  de juiste ontslagreden is gekozen, of er ergens een vraag verkeerd is beantwoord. Men 
doorlooptt de sessie opnieuw. In een enkel geval wijkt men af van de 'Overwegingen en 
Conclusies'' van het systeem. De derde manier van werken betreft het volledig volgen van 
hethet systeem. In de case study betrof dit één beoordelaar (beoordelaar 4). Hij had geringe 
ervaringg in het beoordelen zonder OpEx. 
Inn het begin toetsten beoordelaars de uitkomst van OpEx aan hun eigen oordeel, maar dit 
werdd in de loop der tijd minder. Na een jaar gebruik is er op de twee onderzochte kantoren 
nogg één beoordelaar die zo te werk gaat. Wel blijf t men de uitkomsten van OpEx kritisch 
volgen.. Nu overheerst de werkwijze waarbij de vragen zo goed mogelijk worden beant-
woord.. Een enkele beoordelaar doorloopt de vragen twee, drie keer om te kijken of er geen 
foutt gemaakt is, met name bij 'cruciale vragen'. Bij nieuwe medewerkers bestaat het risico 
vann blindvaren op OpEx. De dominante manier van werken vereist een alerte houding van 
dee beoordelaar ten opzichte van het systeem. Het is de vraag of beoordelaars die niet zelf 
beoordelingenn hebben gedaan een dergelijke houding hebben. 
Hett gebruik van een nieuw systeem leidt niet altijd tot het gebruik dat ontwerpers en 
managementt voor ogen hadden. Ook in het gebruik wordt de technologie geconstrueerd17. 
OpExx wordt op een aantal punten op een andere manier gebruikt dan bedoeld. Beoordelaars 
blijkenn opnieuw de vragen langs te lopen in plaats van af te wijken van de O&C, indien 
menn het niet eens is met een uitkomst van OpEx. Ook wordt OpEx, naast beoordelings-
instrument,, gebruikt om de informatiebehoeften te bepalen. Een geval wordt even snel door 
OpExx gehaald om te achterhalen welke informatie nog moet worden vergaard. Er bestaan 
geenn vaste richtlijnen in de organisatie met betrekking tot het moment waarop een OpEx-
sessiee bij een gevalsbehandeling gestart dient te worden. Beoordelaars hebben een nieuwe 
toepassingg voor het systeem ontdekt. 
Hoewell  OpEx is bedoeld als hulpmiddel voor de beoordelaar, worden er bepaalde zaken 
dwingendd aan de beoordelaars opgelegd. Aan de beoordelaars worden tegenstrijdige eisen 
vann zelfstandigheid en volgzaamheid gesteld. 
Hett gebruik van OpEx is verplicht gesteld voor alle gevallen, ondanks het advies van de 
projectgroepp na een interne BVG-evaluatie op de rayonkantoren om enkele gevallen, waar 
geenn sprake kan zijn van verwijtbaarheid, uit te sluiten. De directie heeft dit advies echter 
naastt zich neergelegd. In haar visie is het nodig voor een uniforme uitvoering OpEx in alle 
voorgeschrevenn gevallen te gebruiken. Op enkele rayonkantoren ontstaan hierdoor 
problemenn met betrekking tot de acceptatie van OpEx. Op een ander kantoor wordt de 
directievee genegeerd. Vanuit de projectgroep wordt gesteld dat OpEx moet worden gezien 
alss een hulpmiddel. Het verplicht voorschrijven van het gebruik van het systeem in geval-
lenn waarin het alleen maar extra werk betekent, is hiermee in tegenspraak. 
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Eenn ander voorbeeld van de spanning tussen eisen van zelfstandigheid en volgzaamheid 
heeftt betrekking op het stellen en beantwoorden van vragen. Het systeem selecteert de 
opeenvolgendee vragen die worden gesteld aan de hand van de gegeven antwoorden. Het 
initiatieff  voor het stellen van vragen ligt bij het systeem. Het interpreteren van de gegevens 
inn het dossier en de afweging of deze gegevens een afdoende antwoord geven op de gese-
lecteerdee vraag ligt bij de gebruiker. Indien beoordelaars naar kant-en-klare antwoorden in 
hethet dossier zoeken, zal dit resulteren in een lange lijst met vragen voor de buitendienst. 
Wanneerr zij de gegevens interpreteren om de vragen te beantwoorden, zal de buitendienst-
opdrachtt minder vragen bevatten. Het systeem levert vervolgens automatisch een buiten-
dienstopdrachtt waarvan min of meer verwacht wordt dat de beoordelaar deze aanpast. Het 
initiatieff  om te bepalen welke vragen nu echt nodig zijn, wordt bij de beoordelaar gelegd. 
Wanneerr dit niet gebeurt, kan dit leiden tot inefficiëntie, irritatie bij de buitendienst, het 
verzamelenn van te veel informatie en klantonvriendelijkheid. Het systeem geeft aan met 
welkee aspecten rekening moet worden gehouden. Wanneer dit resulteert in lange buiten-
dienstopdrachtenn is het aan de beoordelaar om alsnog een beperking te maken. 
Eenn derde voorbeeld is het nog eens doorlopen van een sessie in plaats van af te wijken van 
dee O&C, wat resulteert in een niet-gegarandeerde O&C. Het nog eens doorlopen van een 
sessiee wordt ontraden. Dit zou een bedreiging vormen voor de uniformiteit. Sommige 
vragenn vereisen een eigen beoordeling, maar die moet dan wel in één keer goed zijn. Het 
opnieuww beantwoorden van de vraag wordt gezien als manipulatie. 

Dee beoordelaars grijpen de geboden vrijheidsgraden in de technologie aan, ook al wordt dit 
niett gedragen door het management in de organisatie. De beoogde structurerende werking 
wordtt door de wijze waarop de beoordelaars OpEx gebruiken gedeeltelijk ondermijnd. 

Communicatie Communicatie 
Dee WEBA-methode laat zien dat de mate van communicatie bepalend is voor leermogelijk-
hedenn in het werk en voor de kwaliteit van het werk. Als gevolg van OpEx hebben beoor-
delaarss minder functionele contacten met collega-beoordelaars en met de wetstechnisch 
beoordelaar.. De communicatie met de buitendienstmedewerkers verloopt nu via een door 
hethet systeem gegenereerde buitendienstopdracht. De communicatie tussen de wetstechnisch 
beoordelaarr op het rayonkantoor en de expert op het hoofdkantoor is afgenomen door het 
wegvallenn van het overleg over de KC-voorleggers. Uit de case study blijkt dat door OpEx 
dee communicatie over de behandeling van gevallen afneemt, zowel tussen beoordelaars 
onderlingg als tussen beoordelaars en de wetstechnische ondersteuning. Op termijn kan 
afnamee van communicatie leiden tot een afname van de ontwikkeling van kennis bij indivi-
duelee medewerkers. 

Kwalificaties Kwalificaties 
Beoordelaarss denken dat de kennis die ze zelf nodig hebben om een goede beoordeling te 
makenn niet verandert. Sommige experts en enkele leidinggevenden zien wel een risico van 
eenn afname van het kennisniveau van de beoordelaars, omdat zij zelf de beoordeling niet 
meerr doen, maar alleen het oordeel van OpEx toetsen. 
Beoordelaarss moeten over kennis beschikken om de vragen goed te kunnen beantwoorden. 
Hierr is sprake van een toename van het kennisgebruik, omdat men zich meer met details 
bezighoudt. . 
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OpExx heeft het komen tot een eindoordeel van de beoordelaar overgenomen, maar de 
beoordelaarr moet wel op meer vragen een antwoord geven. Sommige beoordelaars geven 
aann dat het beantwoorden van met name subjectieve vragen hun beoordelingscompetentie 
eigenlijkk te boven gaat. Dit zijn aspecten die men voor de invoering van OpEx ook zou 
moetenn hebben laten meewegen. Het kennissysteem brengt hiermee aan het licht dat er 
vóórr de invoering van OpEx een discrepantie bestond tussen de feitelijke kennis die werd 
toegepastt en het vereiste niveau van kennis. Hoewel het komen tot een eindoordeel uit het 
werkk van de beoordelaar is verdwenen, moet men wel meer aspecten beoordelen. Omdat 
beoordelaarss dit voorheen niet deden, wordt de invoering van OpEx niet als taakuitholling 
ervaren. . 
Hett niet meer zelf hoeven opzetten van de Overwegingen en Conclusies (kennisintensieve 
taak)) en niet meer hoeven typen van de O&C (arbeidsintensieve taak) worden door beoor-
delaarss als voordeel van het systeem gezien. 

OntwikkelingOntwikkeling van kennis 

Leermogelijkheden Leermogelijkheden 
Ervarenn beoordelaars blijven de uitkomsten van OpEx toetsen. Zij hebben van tevoren een 
beeldd van wat er uit zou moeten komen. Voor nieuwkomers bestaat deze reflectie vanuit 
dee 'oude' werkwijze niet. Hierdoor bestaat het risico dat zij bij het beoordelen minder alert 
zijnn en eerder de uitkomst van het systeem volgen. Bij de opleiding over het sanctiebeleid 
iss het noodzakelijk om aandacht te besteden aan het alert houden van beoordelaars. 
Doorr de grotere verspreiding van de kennis via OpEx wordt er minder overleg gevoerd 
overr gevallen, waardoor leermogelijkheden in het werk afnemen Door opheffing van de 
afdelingg BUV-WTO op het hoofdkantoor is er in de organisatie geen gestructureerde uit-
wisselingg meer tussen juridische kennis en kennis over de uitvoeringspraktijk. Voor het 
adequaatt onderhouden van OpEx dienen beide typen kennis op peil te worden gehouden. 
Dee uitwisseling tussen juridische kennis en kennis over de uitvoeringspraktijk dient op een 
nieuwee wijze in de organisatie gestalte te krijgen. 

BeheerBeheer van kennis 

Machtsaspecten Machtsaspecten 
Dee controletaken van de wetstechnische ondersteuner op het hoofdkantoor zijn komen te 
vervallen.. De bevoegdheden voor de beoordeling zijn gemandateerd naar de rayon-
kantoren.. Hierdoor is enerzijds de autonomie op de rayonkantoren toegenomen. Tegelijker-
tijdd worden de centraal gestelde kaders via de technologie afgedwongen. Omdat de beheer-
singg van de uitvoeringsprocessen voor een deel via het kennissysteem wordt gerealiseerd, is 
dee behoefte aan controleslagen afgenomen. De mandatering van beslissingen naar het 
decentralee niveau kan dankzij OpEx met een 'geruster hart' gebeuren. 
Dee ondersteunende taken van de wetstechnisch medewerker op het rayonkantoor zijn 
afgenomen.. OpEx heeft een deel van deze taken overgenomen. De wtb'er is nu meer een 
controleurr van de beoordelaar geworden dan diens adviseur. 
Hett gebruik van OpEx wordt gemonitord via het informatiesysteem Charlie. Het manage-
mentt vreesde manipulatie van OpEx. Charlie registreert nu hoe OpEx wordt gebruikt. 

189 9 



CentralisatieCentralisatie en decentralisatie 
Voorr wat betreft de controle over en ontwikkeling van kennis is er sprake van centralisatie. 
Voorr wat betreft de beschikbaarheid en het gebruik van de kennis is er sprake van decen-
tralisatie.. Op centraal niveau heeft men besloten OpEx verplicht te stellen. Het manage-
mentt heeft deze beslissing genomen om het proces te beheersen en uniformiteit te waar-
borgen.. In de decentrale uitvoering staat men negatief tegenover het dwingend voor-
schrijvenn van het gebruik van OpEx in gevallen waarbij geen sprake is van verwijtbaarheid. 
Opp de rayonkantoren wordt deze controlemaatregel genegeerd of aangevochten. Beoorde-
laarss vinden OpEx in dergelijke gevallen omslachtig, hetgeen bijdraagt tot negatieve oorde-
lenn over het systeem. Het is in tegenspraak met de uitgedragen opvatting dat OpEx een 
hulpmiddell  is voor de beoordelaars. 
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11 OpEx, Evaluatierapport, Project en systeem, BVG, november 1993, p.29-31 
22 De gevolgen van OpEx voor de omgeving van de BVG zijn in de case study niet onderzocht. 
33 Indien een gebruiker de keuze heeft een kennissysteem al dan niet te gebruiken of indien een gebruiker meer 

vrijheidd heeft in de mate van processturing door het systeem, is het onderscheid tussen de beschikbaarheid en het 
gebruikk van de kennis meer vann belang. 
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informatie. . 
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doendee beschikbaar om ook aan het realiseren van uitlegfaciliteiten te werken (zie paragraaf 8.2). 
155 OpEx, Evaluatierapport, 1993, p.29. 
166 In dit onderzoek is geen systematische vergelijking uitgevoerd van de uitkomst van sanctiebeslissingen voor en 

naa OpEx. Het is lastig het effect van OpEx op de toegekende sancties kwantitatief in kaart te brengen, omdat 
ookk de mandatering van invloed kan zijn. Tevens is er vanaf 1-7-1994 een nieuw, verzwaard sanctiebeleid 
ingevoerd. . 
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Eriksson,, B.A. Kitchenham, K..G. Tijdens (eds) Women, work and computerization: Understanding and over-
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