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8 8 

HETT KENNISSYSTEEM OPEX: HET PROCES 

Inn dit hoofdstuk wordt het ontwikkel- en invoeringsproces van OpEx beschreven op basis van 
technologischee en organisatorische cycli1. In hoofdstuk 7 zijn de gevolgen van de ontwerp-
keuzenn beschreven die bepalend zijn geweest voor de uitvoering van het WW-proces op de 
rayonkantorenn en voor de kwaliteit van het werk van de beoordelaars en wtb'ers. In dit hoofd-
stukk worden deze gevolgenn gerelateerd aan de ontwerpkeuzen die hieraan ten grondslag liggen. 
Perr (sub)cyclus wordt aandacht besteed aan de technologische en/of organisatorische verande-
ring,, aan de keuzen, de betrokken actoren en hun motieven. 
Dee uitkomsten van de veranderingsprocessen worden beschreven in termen van een 'match' of 
'mismatch'' tussen technologie en organisatie. De samenstelling van de arena van actoren wordt 
geanalyseerd.. Hierbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre samenwerking tussen de 
externee producent en leden van de gebruikersorganisatie convergentie tussen technologie en 
organisatiee al dan niet bevordert. 

8.11 Technologische en organisatorische veranderingen 

Dee technologische (sub)cycli van OpEx en Charlie en de organisatorische (sub)cycli staan 
weergegevenn in figuur 8.1. In de onderste figuur staan de grote organisatorische cycli afge-
beeld. . 
Hett betreft de organisatorische veranderingen die direct samenhangen met het kennissysteem: 
dee organisatie-analyse, de invoering van OpEx en Charlie en veranderingen in het werk als 
gevolgg van deze systemen. Tevens staan de organisatorische veranderingen weergegeven die 
zichh afspelen in de omgeving waarin het kennissysteem wordt ingevoerd. Dit betreft het voort-
schrijdendd decentralisatieproces, dat bij de BVG sinds eind jaren tachtig gaande is. Dit proces 
vormtt de organisatorische context waarin OpEx wordt ontwikkeld en ingevoerd. Met de decen-
tralisatiee wilde men zoveel mogelijk activiteiten van het hoofkantoor naar de rayonkantoren 
overbrengenn om zo de afstand tot de klant te verkleinen. Dit ging gepaard met een toename van 
wetstechnischee ondersteuning en controle, dat zowel op het hoofdkantoor als op de rayon-
kantorenn werd verstevigd. 
Dee belangrijkste technologische cyclus is de ontwikkeling en de invoering van het kennissys-
teemm OpEx. Een tweede technologische cyclus betreft een aan het kennissysteem gerelateerd 
informatiesysteem,, Charlie genaamd. Charlie vormt de verbinding tussen het kennissysteem en 
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dee kantoorautomatiseringsomgeving. In figuur 8.1 staan beide grote technologische verande-
ringenn afgebeeld. Hierbij zijn per technologische cyclus ook de subcycli weergegeven. 
Inn tabel 8.1 staan technologische en organisatorische veranderingen afgebeeld langs de tijdas. 
Inn de analyse van de veranderingen wordt aandacht geschonken aan de vraag in hoeverre van 
eenn cyclisch karakter sprake is: worden activiteiten sequentieel in een periode afgerond of 
wordenn bepaalde activiteiten herhaaldelijk uitgevoerd. 

Systeem-ontwikkeling g 
Invoering g 

Gebruik k 

Ontwikkelen n 
vann prototype 
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Figuurr  8.1 Technologische en organisatorische (sub)cycli 
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Tabell  8.1 Tijdsas technologische en organisatorische veranderingen 
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Err wordt een onderscheid gemaakt tussen processen die de context vormen voor de ontwik-
kelingg en invoering van OpEx, zoals het decentralisatieproces. Daarnaast is er sprake van orga-
nisatorischee (sub)cycli die niet direct een gevolg van OpEx zijn, maar die wel van belang zijn 
voorr de analyse van het proces en de effecten van het kennissysteem, zoals de opheffing van de 
afdelingg BUV-WTO. Tevens wordt in de organisatie de invoering van een nieuwe functie-
indelingg op de afdeling WW voorbereid. 

Inn tabell  8.1 worden deze organisatorische cycli aangeduid als 'organisatie-context', gerelateerd 
aann OpEx. De organisatorische veranderingscycli die direct samenhangen met de invoering van 
hett kennissysteem betreffen verandering van werkprocessen en verandering in functies. 

Sindss de Parlementaire Enquête Sociale Zekerheid in 1993 is er een politieke discussie gaande 
overr de inrichting van het sociale zekerheidsstelsel. De uitvoeringsorganisaties zijn in voort-
durendee veranderingsprocessen verwikkeld met de nodige consequenties voor de structuur van 
dee organisaties en voor het personeel. De sociale gevolgen van deze reorganisatieprocessen 
vormenn echter niet het onderwerp van deze studie. 
Dee case study richt zich op ontwerp- en invoeringsprocessen van kennissystemen en op de 
gevolgenn van kennistechnologie voor werk en werkprocessen. Het aangrijpingspunt van de 
studiee is een concreet ontwerp- en invoeringsproces van een kennissysteem. Veranderingen in 
dee context, met ingrijpende gevolgen voor de inrichting van de organisatie en de kwantiteit en 
dee kwaliteit van de werkgelegenheid, zijn in het kader van deze studie van belang voorzover zij 
vann invloed zijn op het onderhavige ontwikkel- en invoeringsproces van het kennissysteem. 
Hett ingrijpende reorganisatieproces dat binnen de BVG gaande is, wordt daarom slechts kort 
beschreven.. Het vormt de aan verandering onderhevige omgeving waarin het kennissysteem 
wordtt ontwikkeld en ingevoerd. 
Naastt de invoering van kennistechnologie vinden er in de organisatie ook andere technologi-
schee veranderingsprocessen plaats, zoals de geleidelijke invoering van 'electronic data inter-
change'' Ook technologische ontwikkelingen worden alleen beschreven voorzover ze van 
invloedd zijn op het ontwikkelings- en invoeringsproces dat centraal staat in deze studie. 

8.22 Verkenning van kennistechnologie 

EersteEerste verkenning van de mogelijkheden van kennistechnologie 
Enkelee externe factoren wakkeren bij de BVG de interesse voor kennistechnologie aan. Begin 
jarenn tachtig staat kennistechnologie in de belangstelling. Er zijn congressen en cursussen en in 
dee automatiseringsbladen wordt steeds vaker over kennistechnologie geschreven. Op het 
gebiedd van de sociale zekerheid zijn er twee projecten die de aandacht vragen. Het kennis-
systeemm Tessec2 op het gebied van de Algemene Bijstandswet is ontwikkeld ten behoeve van 
gemeentelijkee Sociale Diensten. Op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
wordtt gewerkt aan de ontwikkeling van het systeem ExpertiSZe3. Het aantal voorbeeldsys-
temenn op het gebied van de sociale zekerheid is echter nog gering. 
Eindd jaren tachtig besluit het hoofd automatisering4 de toepassingsmogelijkheden van kennis-
technologiee voor de BVG te onderzoeken, omdat binnen de BVG verschillende kennis-
intensievee processen worden uitgevoerd. Verschillende soffware-bedrijven worden uitgenodigd 
omm een presentatie te houden. Hij stelt dat de BVG op dit moment nog niet toe was aan een 
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dergelijkee innovatieve toepassing. Het op orde brengen van de conventionele automatisering 
kreegg namelijk prioriteit. In 1984 was de automatisering opnieuw opgezet, na een aantal 
misluktee grote automatiseringsprojecten. Sindsdien wordt volgens de gestructureerde methode 
'Systemm Development Methodology' (SDM) gewerkt. Er was echter nog een 'gigantische 
achterstand'' in de ontwikkeling van allerlei administratieve systemen, aldus het hoofd automa-
tisering.. Ook vanwege capaciteitsproblemen zou men niet toekomen aan het ontwikkelen van 
kennissystemen. . 
Naa een eerste verkenning van de mogelijkheden van kennistechnologie besluit de BVG daarom 
geenn kennistechnologie toe te passen. Deze keuze sluit aan bij de stand van automatisering en 
bijj  de capaciteit van de automatiseringsafdeling. 

TweedeTweede verkenning van de mogelijkheden van kennistechnologie 
Dee mogelijkheid kennistechnologie binnen de BVG toe te passen komt opnieuw aan de orde 
naarr aanleiding van een verzoek van de Rijks Universiteit Leiden. Onderzoekers van deze 
universiteitt willen een kennissysteem voor de WW ontwikkelen naar de beoordeling van: 'in 
onvoldoendee mate trachten arbeid te verkrijgen'. Eerst zou op basis van dossieronderzoek een 
empirischh model van het arbeidsmarktgedrag van werkzoekenden worden opgesteld. Het 
dossieronderzoekk dient te worden uitgevoerd op basis van de gegevens die beschikbaar zijn op 
dee wetstechnische afdeling. Omdat er met betrekking tot de nieuwe Werkloosheidswet slechts 
overr een kort tijdsbestek dossiers voorhanden zijn, is men bij een dergelijke werkwijze veroor-
deeldd tot de oude wet. 
Hett verzoek van de universiteit komt binnen bij een juridisch medewerker van de Beroeps-
zaken5.. Hij heeft vanuit deze functie enkele automatiseringsprojecten uitgevoerd en volgt een 
informatica-opleiding.. De directeur Interne Dienstverlening, het voormalige hoofd automatise-
ring,, wordt er door de directie bij geroepen om te adviseren over dit verzoek. Hij wordt 
gevraagd,, omdat hij bij zijn vorige werkgever reeds ervaring met kennistechnologie had opge-
daan. . 
Kennistechnologiee fascineert hem; 'als hij jonger zou zijn geweest, had hij wel eens een 
poosjee bij Feigenbaum willen werken'6. Hij staat afwijzend tegenover het voorstel, omdat het 
voorr de BVG niet in een bruikbaar systeem zou resulteren. Ook de medewerker van beroeps-
zaken,, die door de onderzoekers was benaderd, noemt het verzoek niet haalbaar. Het hoofd van 
dee afdeling Juridische Zaken7 vindt het voorstel voor de BVG te wetenschappelijk, te theore-
tisch,, ongestructureerd en zonder zicht op een eind van het traject. Het voorstel wordt afgewe-
zen,, omdat het project betrekking zou hebben op de oude WW-wetgeving. Dit kan niet resulte-
renn in een operationeel systeem. De opbrengst voor de BVG zou te gering zijn. 
Dee interesse voor kennistechnologie bij de medewerker van de afdeling Juridische Zaken is 
echterr gewekt. Het contact met de Rijks Universiteit Leiden zet hem aan het denken hoe om te 
gaann met ingewikkelde regelgeving. Hij stuurt de directeur Interne Dienstverlening, die verant-
woordelijkk is voor de aanschaf van computers, een verzoek een PC met een shell te mogen 
aanschaffen8.. Hij wil zelf een kennissysteem bouwen. De directeur Interne Dienstverlening 
schuiftt dit verzoek als onrealistisch van tafel. 

"Ikk geloofde er niet in datje als je een machientje koopt met een stukje ontwikkeltool, dat 
jee dan in staat bent om een systeem te ontwikkelen." (stuurgroeplid 1) 
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Dee medewerker van beroepszaken laat zich niet ontmoedigen door deze afwijzing. Hij maakt 
zijnn chef, het hoofd van de afdeling BUV, en een andere expert warm voor kennistechnologie. 

"Ikk moet eerst commitment van het management zien te krijgen. Als dat voor elkaar is en 
zee lopen er echt warm voor, dan is het leeuwendeel gewonnen (...) Het belang voor de 
organisatiee duidelijk maken, het gevoel geven dat ze hiermee een beter gezicht kunnen 
latenn zien naar de buitenwacht, waarbij ook de politieke maatschappelijke druk een behoor-
lijkee stimulans kan zijn om tot een bepaalde beslissing te komen." (projectmanager) 

Dee directeur Interne Dienstverlening ondersteunt zijn voorstel om de mogelijkheden van 
kennistechnologiee te verkennen. De directeur Interne Dienstverlening over die tijd: 

"Hi jj  heeft er persoonlijk heel veel in geïnvesteerd en was razendenthousiast. Hij werd 
daarinn heel sterk ondersteund door zijn chef." (stuurgroeplid 1) 

Dee directeur is een 'automatiseringsminded' persoon, die staat voor de BVG. Hij profileert 
zichh nadrukkelijk in het wereldje van de Sociale Verzekeringen. Hij steunt het initiatief, omdat 
toepassingg van kennistechnologie past bij het imago van een moderne bedrijfsvereniging. De 
rivaliteitrivaliteit tussen de uitvoeringsorganisaties neemt toe. Bedrijfsverenigingen moeten commer-
ciëlerr werken en moeten op termijn eikaars concurrenten worden. De BVG kan 'goede sier' 
makenn met een kennissysteem en zich onderscheiden van de andere bedrijfsverenigingen, aldus 
hett hoofd Juridische zaken. 
Err wordt besloten de mogelijkheden van kennistechnologie bij het uitvoeren van complexe 
wetgevingg te verkennen. Dit keer komt het initiatief vanuit de afdeling BUV. De afdeling 
Software-ontwikkelingg wordt niet betrokken bij deze tweede verkenning, omdat de mede-
werkerr van Juridische zaken vreest dan op een COBOL-achtige toepassing uit te komen. Men 
gaatt onderzoeken of een kennissysteem met behulp van externe deskundigheid is te realiseren. 
Err wordt contact opgenomen met verschillende softwarebedrijven, ook is er contact met de 
Vrij ee Universiteit te Amsterdam. Hier loopt een interessant project vanuit een onderzoeks-
optiek,, maar het betreft geen operationele toepassing. Er wordt gekozen om in zee te gaan met 
eenn softwarebedrijf in plaats van met een universiteit. 
Voorr de BVG staat het ontwikkelen van een toepasbaar systeem voorop, men heeft geen inte-
ressee in vaag omschreven onderzoeksdoelen. De keuze valt op het bedrijf Bolesian, gespecia-
liseerdd in kennistechnologie. De door Bolesian gehanteerde methode 'Structured Knowledge 
Engineering'' (SKE) spreekt aan. De keuze valt ook op Bolesian, omdat dit bedrijf daadwerke-
lij kk kennissystemen heeft gebouwd, bijvoorbeeld in de verzekeringswereld. Bolesian heeft 
echterr nog geen ervaring op het gebied van de sociale zekerheid. 

"Bolesiann had voor ons twee aantrekkelijke kanten. Op de eerste plaats konden ze verschil-
lendee dingen laten zien die ze echt gerealiseerd hadden; het bleef niet alleen bij mooie 
verhalen.. Op de tweede plaats hadden ze een heel gestructureerde aanpak, waar je plan-
matigg mee te werk kon gaan." (stuurgroeplid 1) 

Bijj  de BVG zijn een groot aantal processen kennisintensief te noemen. Er werken verschillen-
dee typen experts zoals uitkeringsdeskundigen, financieel deskundigen, juristen, statistici, 
medici,, voorlichters en automatiseringsdeskundigen. Bij de selectie van een toepassing wordt 
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gekekenn naar de uitvoeringsprocessen in de sociale zekerheid. Mogelijke toepassingen zijn 
bijvoorbeeldd verzekeringsplicht, dagloonberekening en verwijtbaarheid in de WW. De BVG 
kiestt voor het domein 'verwijtbare werkloosheid bij ontslagname in verband met verhuizing'. 
Dee directeur Interne Dienstverlening noemt overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de 
keuzee voor dit domein. Op de eerste plaats de dynamiek van de kennis; de kennis mag niet te 
veranderlijkk zijn. Ten opzichte van de overige wetten wordt de WW als relatief stabiel gezien. 
Tenn tweede het aantal beslissingen; het systeem moet een redelijk aantal gevallen behandelen. 
Hett gebied van de verwijtbare werkloosheid is niet al te groot, maar wel zo groot datje ermee 
kuntt aantonen dat het nuttig is. Ten derde mag de complexiteit van het probleemoplosproces 
niett al te groot zijn. Toch kiest men voor een beoordelingsproces waarbij subjectieve beoorde-
lingselementenn een rol spelen. In hoeverre kunnen subjectieve begrippen expliciet worden 
gemaaktt en worden ingevuld? Kennistechnologie kan een middel zijn om eenduidigheid in de 
wetsuitvoeringg te bewerkstelligen. Vanwege de rivaliteit tussen bedrijfsverenigingen speelt hier 
ookk mee dat het GAK heeft geconcludeerd dat een dergelijke toepassing te gecompliceerd is. 
Hett GAK kiest voor het ontwikkelen van een kennissysteem op het gebied dagloonberekening. 
Voorr de BVG is het een extra uitdaging aan te tonen dat een kennissysteem voor een beoorde-
lingsprocess waarin subjectieve elementen een rol spelen wel mogelijk is. 
Toenn het idee om een kennissysteem met betrekking tot ontslagnames bij verhuisgevallen was 
opgekomen,, heeft de medewerker van Juridische zaken een aantal rayonkantoren bezocht om 
dee behoeften te peilen. De keuze voor de WW en voor verwijtbaarheid is door de BVG 
gemaaktt voordat Bolesian betrokken raakt. Bolesian heeft deze keuze later getoetst. 
Inn deze eerste technologische subcyclus staat de verkenning van kennistechnologie centraal. 
Eenn eerste verkenning heeft als resultaat dat de BVG concludeert nog niet klaar te zijn voor een 
dergelijkee innovatieve toepassing. Een tweede verkenning vindt zijn oorsprong in een verzoek 
vann een universiteit. Deze onderzoeksgerichte vraag leidt niet direct tot een kennistechnologie-
project,, omdat het voor de BVG niet in een werkend systeem zou resulteren. Wel wordt 
hierdoorr kennistechnologie opnieuw onder de aandacht gebracht. Het zelf in elkaar draaien van 
eenn eenvoudige applicatie wordt vervolgens afgewezen als strategie. Een succesvolle introduc-
tiee van een kennissysteem vereist een gestructureerde aanpak. Geconcludeerd wordt dat de 
BVGG voor het ontwikkelen van een kennissysteem externe deskundigheid nodig heeft. Er 
wordtt niet voor gekozen om zelf deskundigen op het gebied van kennistechnologie aan te 
stellen,, omdat men eerst het nut van kennistechnologie voor de organisatie wil aantonen. 
Hett project wordt in eerste instantie geïnitieerd door belangstelling voor de technologie ('tech-
nologyy push'). De aanleiding vormt de mogelijkheden van kennistechnologie te verkennen en 
iss niet gelegen in een probleem dat zonder kennistechnologie onoplosbaar is ('demand pull'). 

"Err was ogenschijnlijk geen probleem op grond waarvan we zo nodig een kennissysteem 
moestenn ontwikkelen. Het was een nieuwe technologie die wellicht gebruikt zou kunnen 
wordenn binnen moeilijke processen. (...) Gelukkig hadden we daarbij natuurlijk wel een 
groott probleem en dat probleem werd alleen maar manifester toen wij kennis probeerden te 
onttrekkenn aan de experts. Toen zagen we eigenlijk dat uitvoering van die wet een gigan-
tischh probleem was. Het gaat helemaal niet uniform, zelfs de raden van beroep doen het niet 
uniform.. Ze hebben niet voor niets een Centrale raad van beroep nodig en waar houdt het 
eenn keertje op? Dat was een gelukkige bijkomstigheid, niet m'n eerste insteek." (project-
manager) ) 
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"Err was interesse in technologie en toen is men gaan kijken: 'Als we dat willen gaan doen, 
watt zou dan eventueel in aanmerking komen?' (...) Op een gegeven moment is er een sug-
gestiee gekomen om een kennissysteem te bouwen. Er waren nogal wat ideeën over wat dat 
zouu kunnen zijn. Toen is er gezocht naar een aspect dat in het systeem gevat zou kunnen 
worden.. Sanctiebeleid is al jarenlang een heikel punt. Dat is slecht beschreven en lastig om 
uitt te voeren. In die zin was er wel een probleem, maar zeker niet acuut." (organisatie-
kundige) ) 

Dee BVG blijkt een organisatieprobleem te hebben met betrekking tot onvoldoende uniformiteit 
inn de uitvoering van de WW. Een kennissysteem lijk t een mogelijke oplossing voor dit pro-
bleemm te kunnen zijn. De organisatiekundige, die bij het ontwikkelen van het operationele sys-
teemm betrokken is geweest, is echter van mening dat het gesignaleerde probleem van onvol-
doendee uniformiteit ook op een andere manier had kunnen worden opgelost. 

"Gedurendee de realisatie van het systeem liepen we tegen de knelpunten van het proces aan 
-- niet andersom - zoals onvoldoende opleiding en kennis bij de beoordelaars. Er waren te 
langee communicatielijnen en te lange doorlooptijden. Dat zijn zaken die beslist ook op een 
anderee manier opgelost hadden kunnen worden. (...) Eerst eens de beoordelaars laten doen 
watt ze moeten doen, wat er in hun taakomschrijving staat en ze daar ook voldoende op 
voorbereiden,, bijvoorbeeld door duidelijkere instructies. Dan hoor je al een heel stuk kwali-
teitsverbeteringg te krijgen." (organisatiekundige) 

Eenn kritische expert die betrokken is geweest bij de pilot denkt dat OpEx bijdraagt aan een 
meerr uniforme uitvoering. Over alternatieven wordt gesteld: 

"Al ss je het op een andere manier zou willen doen, dan is het meer de kennis opkrikken van 
mensen.. Zorgen dat de begeleiding goed is. Veel zit 'm toch ook in informatie verstrekken: 
hoee ziet het beleid eruit, hoe moet je het uitvoeren. Zorg dat de beleidsafdeling een goede 
vertalingg kan maken waar de uitvoering mee uit de voeten kan. Het is niet zo dat het één 
niett meer zou kunnen door het andere. Het moet beide. Ik denk wel dat we nu wat aan 
OpExx hebben." (expert 6) 

Dee sociale zekerheidswetgeving wordt steeds ingewikkelder. De Sociale Verzekeringsraad 
(SVR)) en Federatie van Bedrijfsverenigingen10 dringen steeds meer aan op uniforme uitvoe-
ringg van regelgeving en op handhaving van de rechtmatigheid. Bij de uitvoering van de regel-
gevingg spelen subjectieve aspecten een rol. Volgens het hoofd van de afdeling BUV bieden 
conventionelee middelen zoals handboeken, handleidingen, opleidingen en instructies onvol-
doendee middelen om uniformiteit te bewerkstelligen. Men wil kennistechnologie inzetten voor 
consistentiee in de besluitvorming. 
Dee start van het proces heeft een 'technology push' karakter. Door interesse voor kennistech-
nologiee ontstaat beter inzicht in een organisatieprobleem. Bij de keuze voor een oplossing blijf t 
menn het technologische traject bewandelen. Deze keuze wordt gedragen door de actoren bij 
dezee verkenning. Het aantal betrokkenen in de arena van actoren is in deze cyclus nog gering; 
dee directeur, de directeur Interne Dienstverlening, het hoofd Juridische zaken en tot slot de 
medewerkerr Juridische zaken, die zich ontpopt als een ware 'champion'. De nadruk op de tech-
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nologischee mogelijkheden was nodig om dit innovatieve proces op te starten en was een wel-
overwogenn keuze van de betrokken actoren. 
Hett organisatieprobleem van onvoldoende uniformiteit in de uitvoering van de WW is helder 
naarr voren gekomen mede als een gevolg van het verkennen van de mogelijkheden van kennis-
technologie.. Toen dit probleem duidelijk was beschreven, had de BVG een afweging kunnen 
makenn voor een technologische- of een organisatorische oplossingsrichting, (zie de technologi-
schee en organisatorische cycli zoals beschreven door Leonard-Barton in paragraaf 3.3). De 
ingezettee technologische oplossingsrichting - de invoering van een kennissysteem - wordt 
voortgezet.. Dit vormt de aanzet tot de volgende technologische subcyclus; de pilot waarin een 
prototypee van het kennissysteem wordt ontwikkeld. 
Dee verwachting is dat kennistechnologie een oplossing kan bieden voor een belangrijk organi-
satieprobleem:: onvoldoende uniformiteit in de uitvoering van de WW. Door toepassing van 
kennistechnologiee wordt uniformiteit in de uitvoering bevorderd, leidend tot een betere kwali-
teitt van het product. Deze verwachting vormt een belangrijk onderdeel van de legitimatie-
structuurr bij het verdere verloop van het proces. Via het gebruik van het kennissysteem zal de 
uniformiteitt in de uitvoering van de WW worden bevorderd. 
Dee doelstelling van het project wordt geformuleerd als kennis en ervaring opdoen met kennis-
technologiee door middel van een concreet ontwikkelproject. De bijdrage die kennistechnologie 
kann leveren aan een modem imago voor de BVG is een onderdeel van de legitimatiestructuur 
omm dit innovatieve traject te betreden. Commercialisering in de sector Sociale Verzekering 
leidtt tot concurrentie tussen de bedrijfsverenigingen. De BVG kan hierdoor technologisch 
gezienn vooroplopen. Door dit innovatietraject te betreden kan men zich profileren als een 
modernee bedrijfsvereniging. 

8.33 De pilot 

Doelstellingenn van de BVG ten aanzien van haar uitvoeringsbeleid zijn11: 
-- kwaliteit: de beoordeling moet geschieden conform de wet, jurisprudentie en BVG-beleid; 
-- service: verzekerden snel, tijdig en met duidelijke argumentatie informeren over genomen 

beslissingen; ; 
-- efficiëntie: zo min mogelijk stappen in de afhandeling van een aanvraag, door zo ruim 

mogelijkee delegatie naar de rayonkantoren; 
-- uniformiteit: behandeling en beoordeling dienen uniform te geschieden. 
Inn een rapport van Bolesian ter voorbereiding op de pilot wordt de keuze voor de toepassing 
tenn aanzien van verwijtbare werkloosheid als volgt gelegitimeerd: 
"Hett ontbreekt de BVG aan een duidelijk expliciet vastgelegde aanpak inzake de beoordeling 
vann de verwijtbare werkloosheid. De te algemene opzet van het handboek in relatie met het feit 
datt het huidige sanctiebeleid een minder strak beleidsstramien inhoudt, brengt met zich mee dat 
dee wijze waarop te werk wordt gegaan sterk afhankelijk is van de individuele beoordelaars. Op 
dezee wijze is uniformiteit en kwaliteit in beoordeling, zeker bij een regionalisatie van de 
uitvoering,, moeilijk na te streven." 
Eenn aantal problemen wordt geschetst waarvoor het kennissysteem een oplossing kan bieden: 
"Het"Het handboek is te algemeen en geeft daardoor te weinig ondersteuning. Er wordt geen expli-
cieteciete diepgaande werkwijze geformuleerd en er is geen expliciet geformuleerde visie over de 
beoordelingswijzee met de benodigde diepgang. Het wordt aan de beoordelaar overgelaten de 
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juistee gegevens te verzamelen, de juiste interpretatie uit te voeren en de juiste conclusies te 
trekken.. Veelal ontbreekt diepgaande inhoudelijke kennis bij de beoordelaars om deze taken 
correctt uit te voeren. Door de hoeveelheid tijd die nodig is voor het uitvoeren van een goede 
beoordeling,, door het meerdere malen moeten opvragen van aanvullende informatie aan de 
verzekerdee en het ontbreken van een diepgaande ondersteuning middels een handboek is het 
niett altijd mogelijk een beoordeling te maken conform de doelstellingen van de BVG. Niet-
correctee beoordelingen worden niet altijd onderkend. Voorts worden op dit moment vele con-
troleslagenn uitgevoerd door verschillende functionarissen. Dit leidt echter niet tot een optimale 
enn doeltreffende werkwijze en pakt de problematiek niet in de kern aan. Het gegeven dat de 
BVGG van plan is meer te decentraliseren en te delegeren brengt de noodzaak met zich mee een 
eenduidigee beoordelingswijze te formuleren met een diepgang die tegemoet komt aan de doel-
stellingenn van de BVG. Hierop zal het expertsysteem zich moeten richten."13 

Gedurendee de tweede verkenning heeft men de mogelijkheden onderzocht voor een kennis-
systeemm op het gebied van verwijtbare werkloosheid bij ontslagname in verband met verhui-
zing.. Voor de pilot wordt het domein uitgebreid naar ontslagname in zijn geheel, omdat ver-
huisgevallenn een te beperkt aantal gevalsbehandelingen betreft. De keuze voor het domein en 
hett te ondersteunen deel van het werkproces zijn bepaald door de BVG. Bolesian is vervolgens 
gevraagdd de haalbaarheid van deze keuze te onderzoeken. 
Menn kiest voor dit domein, omdat men wil onderzoeken of een kennissysteem ondersteuning 
kann bieden bij subjectieve afwegingsprocessen. In ruimere zin wil men de mogelijkheden van 
kennistechnologiee voor de BVG onderzoeken en hiermee ervaring opdoen. 

ArenaArena van actoren 
Tenn behoeve van de pilot wordt de arena van actoren geformaliseerd. De projectorganisatie 
gedurendee de pilot staat weergegeven in figuur 8.214. De grijze delen geven de actoren binnen 
dee BVG aan. De witte figuren geven de externe betrokkenen aan. De projectorganisatie bestaat 
uitt een Stuurgroep, een Projectgroep en een expert-gebruikersgroep. Leden van de Stuurgroep 
zijnn de directeur Interne Dienstverlening (stuurgroeplid 1), hoofd van de afdeling BUV (stuur-
groeplidd 2), hoofd Software-ontwikkeling (stuurgroeplid 3), een accountmanager van Bolesian 
enn een consultant van SOVAC15. Door instelling van een Stuurgroep wordt het project in de 
organisatiee gelegitimeerd. 
Dee Projectgroep bestaat uit een zakelijk projectmanager van de BVG (projectmanager), een 
inhoudelijkk projectleider van Bolesian, een informatie-analist en een software-ontwikkelaar 
vann de BVG (ontwikkelaar 1) en twee kennistechnologen van Bolesian16. De projectmanager 
enn projectleider rapporteren tijdens de vergaderingen van de Stuurgroep. De expert-gebruikers-
groepp bestaat uit twee experts van de afdeling BUV-WTO (expert 1 en expert 2) en een expert 
vann de afdeling BUV-JZ (expert 7). 
Dee analyse van de beoordelingstaak is gebaseerd op gesprekken met beoordelaars. De ex-
pertss hebben de kennis voor het kennismodel geleverd. Deze kennis is eerst vastgelegd in 
tussenrapportagess die door de experts zijn gevalideerd. Het kennismodel vormt de basis van 
hett ontwerp van het prototype. Aan de Projectgroep vergadering, die wekelijks wordt ge-
houden,, neemt ook een chef van een afdeling WW deel (chef 2). Beoordelaars worden 
betrokkenn bij het evalueren van het prototype. 
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grijs:grijs:  BVG 

wit:wit:  extern betrokkenen 

-ftrojectgrogtt t 
Figuurr  8.2 Projectorganisatie gedurende de pilot 

Hoewell  het hoofd van de afdeling Software-ontwikkeling niet betrokken was bij de tweede 
verkenningg naar de mogelijkheden van kennistechnologie, omdat de 'champion' weerstand bij 
dee leiding van de afdeling verwachtte, wordt hij nu uitgenodigd om deel te nemen aan de 
Stuurgroep.. Mogelijke tegenstanders, waar je niet omheen kunt, kun je beter aan je binden: 

"Vervolgenss ga je dan, met behulp van de directie, tegen zo'n hoofd Software-ontwikke-
lingg zeggen: 'we hebben julli e wel nodig en het is ook heel erg goed als julli e meedoen. Er 
moett een informatie-analist en een programmeur meedoen. Het is nieuwe technologie en 
probeerr het nou gewoon. Dan mag je ook in de Stuurgroep'. Vijanden moet je eigenlijk 
heell  dichtbij hebben, dan kan je ze in de gaten te houden." (projectmanager) 

Vanuitt de directie wordt de ontwikkeling van OpEx aan de afdeling Software-ontwikkeling 
opgedragen.. Een doelstelling van de BVG is kennis en ervaring opdoen met het ontwikkel-
trajectt van een kennissysteem. Een medewerker van de afdeling Software-ontwikkeling (ont-
wikkelaarr 1) volgt ter voorbereiding op de pilot een cursus 'Structured Knowledge 
Engineering'' (SKE) bij Bolesian. Deze medewerker wordt gedurende de pilot vrijgemaakt 
voorr het project. Doel is kennis en ervaring opdoen met kennistechnologie in verband met het 
toekomstigg onderhoud van het systeem en met mogelijk nieuwe toepassingen. 
Hett hoofd van de afdeling BUV, de leidinggevende van de experts, is positief over kennistech-
nologie,, hoewel zijn allereerste reactie afwijzend is: 'kennis op te slaan in een systeem waar ik 
jarenn voor gestudeerd heb' (stuurgroeplid 2). Hij is van mening dat twee afdelingscoördina-
torenn bij de kennisanalyse moeten worden betrokken. Zij zijn 'goede juristen, het neusje van de 
zalmm van de afdeling en hebben dus per definitie de meeste kennis over dat gebied', aldus het 
hoofdd BUV. De 'champion' vindt dit een verkeerde beslissing. Deze twee experts van BUV-JZ 
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hebbenn in het begin van de pilot deelgenomen (expert 6 en expert 7). Zij zijn sceptisch en niet 
ergg bereid om mee te werken. Kennistechnologen hebben hen enkele keren geïnterviewd over 
dee grote lijn van de beoordelingstaak: 

"Dee had in ieder geval na een eerste gesprek al het gevoel dat er absoluut sprake was van 
eenn communicatiestoornis. Dat het heel erg moeilijk was om duidelijk te maken hoe je 
denkt,, dat het ook heel makkelijk is om daar een bepaalde draai aan te geven (...) De heb 
hooguitt twee gesprekken met ze gehad. Ik had toen niet het idee: dat zijn Sociale Verzeke-
ringsexperts.""  (expert 6) 

Aanvankelijkk is getracht de weerstand bij deze experts te overwinnen. Ze worden door 
Bolesiann uitgenodigd voor een bezoek aan hun bedrijf in Helmond om beter doordrongen te 
rakenn van de mogelijkheden van kennistechnologie. 

"Dee ben toen samen met iemand anders zelfs uitgenodigd om gehersenspoeld te worden, zal 
ikk maar zeggen. En dat is ook redelijk gelukt. Men had toch wel het gevoel dat ik en die 
anderr een wat negatieve uitstraling over dit project hadden en dat we ons niet zo goed voor 
kondenn stellen of het nou handig was, datje eigenlijk min of meer als denker aan de kant 
wordtt gezet. Degene te zijn die uitgemolken wordt om je kennis daar in te proppen, is 
natuurlijkk prettig, maar degene te zijn die er daarna van gebruik moet maken, was voor 
mijnn gevoel afschuwelijk. Ze probeerden aan te geven wat je er aan zou kunnen hebben, 
enn dat het eigenlijk helemaal niet eng hoeft te zijn voor een expert. Dat is natuurlijk de 
angstt van een expert, datje min of meer buitenspel wordt gezet." (expert 6) 

Dee projectleiding besluit al vroeg in het traject andere experts in te zetten bij de kennisanalyse. 
Dee twee experts van BUV-JZ krijgen een meer toetsende rol. Zij hebben hierdoor minder 
invloedd op wat het systeem gaat betekenen. De twee betrokken experts van de afdeling BUV-
WTOO staan wel positief tegenover het project. 

GebruikersparticipatieGebruikersparticipatie en medezeggenschap 
Dee 'champion' heeft ter voorbereiding op de pilot een aantal rayonkantoren bezocht, waar-
onderr rayonkantoor 2. Hij vraagt de chef van de afdeling WW van dit kantoor als vertegen-
woordigerr van de gebruikers deel te nemen aan de pilot. Deze chef richt zich met name op de 
gebruikersvriendelijkheidd van het systeem en op de inpassing van het systeem in het werk-
proces.. Hij omschrijft zijn rol als 'aangeven hoe het toegaat op een rayonkantoor', 'bewaken 
datt er geen gekke dingen gebeuren, waar wij op de rayonkantoren niets mee zouden kunnen' 
enn 'het bevorderen van de acceptatie'. Hij is een middag per week vrijgesteld van andere werk-
zaamhedenn voor deelname aan de projectvergaderingen. 

"Dee had wel het gevoel dat ik wat alleen stond. Je komt dan één zo'n dinsdagmiddag op het 
hoofdkantoor,, dan merk je dat zij er de hele tijd mee bezig zijn, zij hebben ook niets anders 
tee doen dan dit. Vanuit de wetstechnici, BUV, is er iemand speciaal voor vrijgemaakt. Dan 
komm je er op dinsdagmiddag, moet je je weer helemaal inleven. Dan denk ik wel eens, ik 
staa hier toch als enige, een halve dag per week, en ik moet wel in mijn achterhoofd houden 
datjee op dat moment zeventien rayonkantoren vertegenwoordigt." (chef 2) 
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Hijj  vindt de inbreng van de gebruikers onvoldoende en had meer contact willen hebben met 
collega'ss van andere rayonkantoren. Tijdens de pilot wordt rekening gehouden met de inbreng 
vann gebruikers, maar de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt. Er is nauwelijks sprake van 
vertegenwoordigingg van de gebruikers. De participerende chef heeft niet het gevoel namens de 
achterbann te opereren. 

Formelee medezeggenschap is geregeld via de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is 
gedurendee de pilot niet betrokken bij het project. De projectmanager zegt tijdens de pilot ver-
zuimdd te hebben de OR te informeren. De OR hoorde medio 1991, na afloop van de pilot, voor 
hett eerst over OpEx. De OR heeft geen invloed kunnen uitoefenen op de keuze voor het 
domeinn of de functionaliteit van het systeem. Het prototype was klaar. 

SamenwerkingSamenwerking tussen de BVG en Bolesian 
Dee ontwerpmethode die normaliter binnen de BVG wordt gebruikt, SDM, wordt in dit project 
niett gehanteerd, omdat SDM niet geschikt wordt geacht voor het ontwikkelen van een kennis-
systeem:: SDM heeft geen fase die zich specifiek op kennisanalyse richt. Bolesian wordt 
gekozenn als externe producent vanwege de methode 'Structured Knowledge Engineering' 
(SKE),, een toepassing van de KADS-methodologie. Bolesian stelt in een folder uit 1989: 
"Structuredd Knowledge Engineering is een gefaseerde methodiek voor het bouwen van kennis-
systemenn gebaseerd op de principes van modelgestuurd kennisverwerven. (...) De Structured 
Knowledgee Engineering-methodiek is gebaseerd op meer dan tachtig mensjaren ESPRIT-
onderzoekk en op de nauwe samenwerking met universitaire instellingen. Uiteraard wordt er 
ookk binnen Bolesian nog steeds veel energie gestoken in nader onderzoek." 
Dee BVG haalt via Bolesian kennis over kennistechnologie in huis. Bolesian neemt tijdens de 
pilott de leiding op zich. De BVG is volledig afhankelijk van Bolesian voor wat betreft de 
kenniss over kennistechnologie. 

"Bolesiann stelde zich altijd op van 'alles kan'. De sky is de limit voor ons. Jullie zeggen 
maarr wat je wilt' . Als je automatiseerders van de BVG hoorden, dan kon er niks. Maar 
volgenss die jongens was alles mogelijk. Er ging een wereld voor me open." (chef 2) 

Kenniss over de WW en kennis over het reilen en zeilen van een bedrijfsvereniging is door de 
BVGG ingebracht. Voor Bolesian was dit een eerste toepassing op het gebied van de sociale 
zekerheid.. Een expert van de afdeling BUV-JZ over de houding van Bolesian: 

"Ikk had het idee dat het voor hen een soort prestigeproject was, een uitdaging, om zoiets 
neerr te zetten. Sanctiebeleid werd toch altijd gezien als lastig. Ik denk dat het wel een 
uitdagingg was om dat in een kennissysteem te proppen." (expert 6) 

Nauwee samenwerking met domeindeskundigen is onontbeerlijk gebleken om het prototype te 
ontwikkelen.. De BVG had dit prototype niet kunnen realiseren zonder de inbreng van kennis-
technologiee door Bolesian. Bolesian had dit prototype niet kunnen bouwen zonder de inbreng 
vann de kennis van de experts over de WW. De BVG heeft gedurende de pilot een positie als 
'leadingg edge consumer' ingenomen (zie paragraag 2.6). Voor Bolesian was dit de eerste 
kennismakingg met de wereld van de sociale zekerheid. Voor de gebruikersorganisatie en voor 
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dee externe producent bood deze pilot gelegenheid tot leren over respectievelijk een nieuwe 
technologiee en een nieuw domein. Deze leerprocessen konden alleen worden gerealiseerd door 
eenn intensieve samenwerking (zie 'learning by interaction', paragraaf 2.7). 

Inn deze tweede technologische subcyclus is een prototype van het kennissysteem ontwikkeld. 
Inn de pilot wordt het systeem als PC-versie gebouwd. Het prototype is op het hoofdkantoor in 
Zeistt ontwikkeld De pilot was een geïsoleerde activiteit, neergezet door een relatief kleine 
projectorganisatie.. Men wil de opgedane ervaring met kennistechnologie binnen de BVG uit-
breidenn door een intensivering van de betrokkenheid van BVG-medewerkers. 
Dee 'champion' zette de wegen uit waarop hij dacht het beste zijn doelstellingen te bewerkstel-
ligen.. De deelnemers werden zorgvuldig uitgekozen. De samenstelling van de groep betrokken 
actorenn is tijdens deze cyclus aan verandering onderhevig. Kritische experts werden op een zij-
spoorr gezet. Enthousiaste systeemontwikkelaars werden binnen het project gehaald. Hun weer-
barstigee directeur is in de Stuurgroep opgenomen. Er was enige mate van gebruikerspartici-
patie.. De ondernemingsraad werd nog even buiten de deur gehouden. De arena van actoren 
werdd met zorg gekoesterd en bewerkt17. Zo wordt een structuur van overheersing vormge-
geven. . 
Bolesiann en de BVG hebben de pilot geëvalueerd en het evaluatieverslag is in de Stuurgroep 
besproken.. Hoewel het prototype niet 'in productie' is gegaan, is gezien de positieve evaluatie 
beslotenn het proces voort te zetten en het prototype verder te ontwikkelen tot een operationeel 
systeem.. De doelstelling van het project is nu het ontwikkelen van een operationeel kennissys-
teemm op het gebied van verwijtbare werkloosheid en administratieve overtredingen. In de pilot 
krijgtt de structuur van betekenisgeving van het kennissysteem reeds vorm. Ideeën uit deze 
cycluss vormen de basis voor het operationele systeem. De structuur van legitimering wordt 
ingegevenn door het bevorderen van uniformiteit in de uitvoering. Het kennissysteem krijgt de 
naamm OpEx: een acroniem voor 'Operationeel Expertsysteem'. 

8.44 Het operationele kennissysteem OpEx 

Hett ontwerp- en invoeringsproces van OpEx bestaat uit een aantal verschillende subcycli. 
Inn paragraaf 8.4.2 en in paragraaf 8.5 komen de organisatorische subcycli aan de orde, in 
paragraaff  8.4.3 worden de technologische subcycli besproken. Voordat wordt ingegaan op 
dezee subcycli, wordt eerst de omvangrijke projectorganisatie beschreven die ten behoeve 
vann het operationele systeem is ingericht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de invul-
lingg van de gebruikersparticipatie en de formele medezeggenschap. 

8.4.11 Projectorganisatie 

Dee projectorganisatie van OpEx is een flinke uitbreiding van de projectorganisatie gedurende 
dee pilot. De nieuwe projectorganisatie staat weergegeven in figuur 8.3. De grijze delen duiden 
opp actoren binnen de BVG, de witte figuren op extern betrokkenen. De arena van actoren is 
mett ruim veertig deelnemers niet alleen omvangrijk maar ook divers in samenstelling. Ver-
schillendee managementniveaus zijn vertegenwoordigd, verschillende typen deskundigen en 
gebruikers.. De opzet van de projectorganisatie weerspiegelt de brede aanpak van het project. 
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SOVAC C 

DIGA A 

Voot^? ? fciiflê. fciiflê. 

grijs:grijs:  BVG 

wit:wit:  extern betrokkenen 

DEC C 

Bolesian n 

Figuurr  8.3 Projectorganisatie OpEx 

Dee projectmanager van de BVG is de zakelijk projectleider en gedraagt zich als 'champion': 

"Mij nn werk was zorgen dat die hele grote groep deed wat ze opgedragen kregen door de 
coördinatoren.. Een beetje handelen als een vertegenwoordiger. In ieder geval zorgen datje 
voortdurendd de organisatie informeert, de mensen positief houdt, de mensen aan het werk 
houdt.. Door structuren heen gaan, niet de hiërarchieën volgen. Kortom, zorgen dat de 
zakenn die gepland waren ook werkelijk uitgevoerd konden worden." (projectmanager) 

"Ikk moet wel zeggen dat we ons in een vrij riante positie bevonden omdat OpEx iets heel 
nieuwss was en dwars door alle conventies heen geïmplementeerd kon worden." (project-
manager) ) 
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Dee projectmanager, de projectleider en de coördinatoren van de werkgroepen vormen samen 
dee Projectgroep, die wekelijks vergadert. Er zijn vijf werkgroepen ingesteld: de werkgroep 
Software-ontwikkeling,, de werkgroep Techniek, de werkgroep Organisatie, de werkgroep 
Expertss en de werkgroep Gebruikers18. De coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor de 
resultatenn van de werkgroepen. Overleg tussen de werkgroepen verloopt via de coördinatoren, 
diee gezamenlijk vergaderen met de projectmanager (BVG) en de projectleider (Bolesian). Ook 
iss er sprake van bilateraal overleg, zoals tussen de werkgroep Techniek en de werkgroep 
Software-ontwikkeling. . 
Dee projectleider van Bolesian is de inhoudelijke projectleider. De projectmanager van de BVG 
enn de projectleider van Bolesian rapporteren aan de Stuurgroep over de voortgang. De 
StuurgroepStuurgroep bestaat uit de directeur Interne Dienstverlening (stuurgroeplid 1), het hoofd van de 
afdelingg BUV (stuurgroeplid 2), het hoofd van de afdeling Software-ontwikkeling (stuur-
groeplidd 3), een rayonmanager, een accountmanager van Bolesian en een accountmanager van 
SOVAC.. De Stuurgroep komt één keer per maand bijeen. De Stuurgroep heeft de inhoud, 
ontwikkeltijdd en kosten van het project vastgesteld en volgt het proces aan de hand van de 
rapportagess van de projectmanager en de projectleider. De Stuurgroep bewaakt het budget en 
hett tijdpad en legt verantwoording af aan de directie van de BVG. Beslissingen genomen in de 
vergaderingenn van de Projectgroep, worden aan de Stuurgroep voorgelegd. De Stuurgroep 
houdtt zich niet in detail met inhoudelijke zaken bezig. 
Dee planning van een kennistechnologieproject verschilt van een regulier software-ontwikke-
lingsproject.. Bij het ontwikkelen van een kennissysteem is de meeste capaciteit in het begin 
nodig.. Zelf heeft de BVG geen methoden beschikbaar om een kennistechnologieproject te 
plannen.. De projectleider van Bolesian heeft, in overleg met de projectmanager van de BVG, 
eenn strakke planning opgesteld van de kennisanalyse, het ontwerp en het bouwtraject. Door 
ervaringg kon Bolesian een juiste schatting maken van de benodigde capaciteit en tijd. De plan-
ningg werd bewaakt door de projectmanager en de projectleider, die hierover aan de Stuurgroep 
verantwoordingg aflegden. De totale kosten van het project bedroegen 2,3 miljoen19. 

Dee werkgroep Software-ontwikkeling is de enige werkgroep waarbinnen medewerkers van 
Bolesiann en de BVG samenwerken. Het hoofd van de BVG-afdeling Software-ontwikkeling is 
stuurgroeplidd en niet direct inhoudelijk betrokken bij het ontwikkelwerk. Hij is geen pleit-
bezorgerr van kennistechnologie. Twee BVG-medewerkers worden vrijgemaakt voor het 
project.. De betrokken medewerker van de afdeling Software-ontwikkeling uit de pilot is 
opnieuww betrokken bij de ontwikkeling van het operationele systeem (ontwikkelaar 1). Een 
tweedee ontwikkelaar is aan het project toegevoegd (ontwikkelaar 2). Aan het eind van het 
projectt is korte tijd nog een derde medewerker Software-ontwikkeling betrokken geweest. 
Dee twee meest betrokken medewerkers van Software-ontwikkeling hebben belangstelling voor 
kennistechnologie.. Tussen hen bestaat eens taakverdeling; de een houdt zich bezig met de 
kennisanalyse,, de ander met het ontwerp. 
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Werkgroepp Software-ontwikkeling 

Leden Leden 
Coördinator r 
Seniorr kennistechnoloog 
Kennistechnoloog g 
Kennistechnoloog g 
Kennistechnoloog/informatie-analist t 
Juniorr kennistechnoloog/Software-ontwikkelaar 
Software-ontwikkelaar r 
Software-ontwikkelaar r 

BVG BVG 

X X 
X X 
X X 

Bolesian Bolesian 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

Dee BVG wil via dit project kennis en ervaring opdoen met kennistechnologie aan de hand van 
eenn concrete toepassing. Van tevoren zijn afspraken gemaakt tussen de BVG en Bolesian over 
dee leermogelijkheden voor de medewerkers van de BVG. De twee meest betrokken medewer-
kerss van de afdeling Software-ontwikkeling hebben cursussen gevolgd op het gebied van SKE 
(dee ontwerpmethode) en AionDS (de 'expert system shell'). In eerste instantie krijgen zij 
eenvoudigee opdrachten van de kennisanalisten van Bolesian. In het verloop van het project 
lerenn zij gaandeweg bij. Op basis van opgedane kennis en ervaring in het project voeren ze 
steedss meer activiteiten zelfstandig uit. De medewerkers van Bolesian hebben de werkzaam-
hedenn voor het grootste deel bij de BVG in Zeist uitgevoerd. 

Dee werkgroep Techniek is in eerste instantie verantwoordelijk voor de nieuwe VAX-omgeving 
enn voor de netwerkverbinding tussen het hoofkantoor en de rayonkantoren. In een later stadium 
richtt de werkgroep zich op het ontwikkelen van het informatiesysteem Charlie (zie paragraaf 
8.7).. De werkgroep Techniek voert overleg met de medewerkers van Bolesian. Incidenteel 
iss er ook overleg met een programmeur en een systeemtester van Digital. 

Werkgroepp Techniek 

Leden Leden 
Coördinator r 
VAX/netwerkspecialist t 
Software-ontwikkelaarr kantoorautomatisering 
Applicatiebeheerder r 
Programmeur r 

BVG BVG 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

Bolesian Bolesian 

Dee coördinator van de werkgroep Organisatie heeft gedurende een jaar in het project gewerkt, 
vanaff  de ontwikkeling van het operationele systeem tot de invoering. Twee leden van de werk-
groepp Organisatie hebben bij Bolesian de cursus SKE gevolgd. De taak van de werkgroep is 
organisatorischee inpassing van OpEx. De werkgroep levert beschrijvingen van de werkproces-
senn waarin OpEx gebruikt gaat worden. In een later stadium is deze werkgroep betrokken bij 
dee invoering van het systeem en bij de opleiding van de gebruikers. 
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Inn de projectdocumentatie staat vermeld dat de werkgroep Opleidingen een onderdeel was van 
dee werkgroep Organisatie. In praktijk heeft 'opleidingen' los van de werkgroep Organisatie ge-
opereerd.. De medewerkers van de afdeling Opleiding zijn aan het eind van het project toege-
voegd. . 

Werkgroepp Organisatie/Opleidingen 

WedenWeden ; : 

Coördinator r 
Organisatiedeskundige e 
Medewerkerr adminstratieve organisatie 
Opleider r 
Opleider r 
Opleider r 

BVG BVG 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

Bolesian Bolesian 

Dee meeste leden van de werkgroep Experts zijn werkzaam op de afdeling BUV-WTO. Dit is 
eenn wetstechnische afdeling die een ondersteunende taak heeft ten behoeve van de rayon-
kantoren.. De experts zijn deskundig op het gebied van het uitvoeringsbeleid en hebben affini-
teitt met de problematiek van de dagelijkse uitvoering op de rayonkantoren. In het begin hebben 
dee experts van BUV-WTO en BUV-JZ een adviserende rol. De kennistechnologen van 
Bolesiann hebben verschillende gesprekken met hen. Eén van de twee experts van de afdeling 
BUV-JZ,, die gedurende de pilot een sceptische houding hadden, krijgt al gauw een toetsende 
roll  (expert 5). Formeel is deze expert lid van de werkgroep Experts. Deze expert neemt niet 
deell  aan het reguliere overleg, maar wordt ingezet om de gemaakte keuzen te toetsen aan het 
BVG-- beleid. De overige experts krijgen taken in de bouw van het systeem; één expert houdt 
zichh bezig met het invullen van de domeinkennis, één expert met de vraagteksten en één met de 
outputproductenn van OpEx, zoals de 'Overwegingen en Conclusies'. 

Werkgroepp Experts 

LedenLeden ; 
Coördinatorr BUV-WTO 
Expertt  BUV-WTO 
Expertt BUV-WTO 
Expertt  BUV-WTO 
Expertt BUV-JZ 

BVG BVG 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

Bolesian Bolesian 

Tijdenss het ontwikkelen van OpEx vindt gebruikersparticipatie plaats via de werkgroep 
Gebruikers.Gebruikers. De chef van de afdeling WW van rayonkantoor 1 is coördinator van de gebruikers-
groepp gedurende een groot deel van de ontwikkeling van het operationele systeem (chef 1). Hij 
volgtt de coördinator van de gebruikersgroep (chef 2) op, die is gestopt omdat de manager van 
hethet rayonkantoor het tijdsbeslag te groot vond. De coördinator van de werkgroep Gebruikers is 
lidd van de Projectgroep. Eens per week of twee weken neemt hij deel aan een projectgroep-
vergaderingg op het hoofdkantoor in Zeist. 
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Dee leden van de werkgroep Gebruikers zijn afkomstig van verschillende rayonkantoren. Bij het 
samenstellenn van de gebruikersgroep is ook rekening gehouden met het ervaringsniveau. 
Zowell  ervaren als onervaren gebruikers zijn vertegenwoordigd. Vanwege werkdruk wordt de 
samenstellingg van de gebruikersgroep nogal eens gewijzigd. 

Dee Werkgroep Gebruikers 

Leden Leden 
Coördinator;; chef WW 
Testcoördinator r 
Wetstechnischh beoordelaar 
Beoordelaar r 
Beoordelaar r 
Beoordelaar r 
Beoordelaarr in opleiding 

BVGBVG Botesian 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

Dee beoordelaars verrichten toetsende werkzaamheden op verzoek van de overige werkgroe-
pen.200 De gebruikers leveren o.a. de specificaties voor de interface. Gebruikers krijgen stukken 
terr beoordeling voorgelegd van bijvoorbeeld de werkgroep Organisatie of de werkgroep 
Expertss om te bepalen of het past bij de werkwijze in de praktijk. Een groot deel van het werk 
vann de gebruikersgroep richt zich op de ontwikkeling van Charlie. Hiervoor wordt samenge-
werktt met een medewerker van de werkgroep Techniek (zie paragraaf 8.7). 
Dee gebruikersgroep is ook intensief bij de testfase betrokken. In verband met de verschillende 
testenn wordt de werkgroep Gebruikers uitgebreid met een testcoördinator. Aan het eind van het 
projectt krijgt de coördinator van de werkgroep Gebruikers te kampen met tijdsgebrek. De test-
coördinatorr heeft toen de taken van de coördinator van de gebruikersgroep overgenomen. 

Dee afdeling Voorlichting schrijft regelmatig over OpEx in het BVG-journaal. 
Hett softwarebedrijf SO VAC, een dochter van Volmac, is een tijd lang de huisleverancier van de 
BVGG geweest. SOVAC heeft Bolesian formeel de opdracht verleend. All e contracten en 
betalingenn lopen via SOVAC. SOVAC is alleen vanuit een formele positie betrokken en speelt 
verderr geen rol in het project. SOVAC heeft zelf geen ervaring op het gebied van kennis-
technologie.. Een accountmanager van SOVAC is lid van de Stuurgroep. 

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie 
Gedurendee de ontwikkeling van het prototype was een chef van een WW-afdeling betrokken. 
Opp de overige rayonkantoren was men toen niet op de hoogte van de pilot. Op een landelijke 
bijeenkomstt van leidinggevenden van de rayonkantoren hoorde men voor het eerst over het 
kennissysteem.. Er heerste verontwaardiging over het feit dat één chef al geruime tijd betrokken 
iss geweest bij de pilot, terwijl er bij de andere rayonkantoren nog niets over het project bekend 
was.. De projectmanager heeft toen een bijeenkomst georganiseerd waar het prototype is gepre-
senteerd.. Sommige chefs namen beoordelaars mee naar deze presentatie. Bij enkele rayonchefs 
hadd het 'reclamepraatje' van de projectmanager juist een averechts effect. 
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"Hoee meer hij probeerde te vertellen hoe fantastisch het was, des te meer weerstand er 
vanuitt de groep ontstond. Hoe sceptischer wij werden, hoe fantastischer het systeem in zijn 
ogenn werd. (...) Toen hebben ze gedacht: laten we die hardroeper er maar bij halen. Mijn 
gedachtegangg was: als het dan toch moet, dan moet het zoveel mogelijk aan mijn en onze 
eisenn voldoen." (chefl) 

Menn was bang dat beoordelaars op den duur afhankelijk van het systeem zouden worden. In 
plaatss van deze geluiden te negeren, heeft de projectmanager een kritische chef in de project-
organisatiee opgenomen als coördinator van de gebruikersgroep. 

Doorr Bolesian waren eisen geformuleerd waaraan het systeem zou moeten voldoen. Voor de 
werkgroepp Gebruikers was het een abstract, technisch verhaal. 

"Hett was op een abstractieniveau, waarvan je zegt, 'moet je daarover praten?' Dat zijn 
zulkee vanzelfsprekendheden. Aan de andere kant is het ook zo ver weg. Je wist niet hoe het 
eruitt zag. Je wist niet hoe het in de praktijk zou werken. (...) Aan OpEx zelf valt niets te 
veranderen.. OpEx is buiten de gebruikers om gemaakt. Daar is gewoon puur kennis inge-
pompt,, en dat moet er ook goed uitkomen. Het ging eigenlijk alleen om de schermopbouw 
enn de manier van vragen. Bij de acceptatietest bleek dat bepaalde vragen verkeerd waren 
geformuleerd.""  (chefl) 

Dee onbekendheid met de technologie maakt het moeilijk voor gebruikers om mee te praten. 
Eenn gelijkwaardige participatie van gebruikers vereist dat gebruikers ook in de gelegenheid 
wordenn gesteld zich in de nieuwe technologie te verdiepen, via een cursus of opleiding. In 
Scandinavischee benaderingen op het gebied van gebruikersgeoriënteerd-systeemontwerp wordt 
nadrukkelijkk aandacht besteed aan wederzijds leren tussen ontwikkelaar en gebruiker21. 

Dee gebruikers hebben zich met name gericht op inpassing van OpEx in het werkproces en op 
hett informatiesysteem Charlie. De participatie van de gebruikers heeft tot enkele aanpassingen 
aann OpEx geleid: ten aanzien van de vraagteksten, het verruimen van de correctiemogelijk-
hedenn en de toevoeging van de optie 'onbekend'. 
Dee participerende chef gedurende de pilot heeft nauwelijks contact gehad met de toekomstige 
gebruikerss op de rayonkantoren. De coördinator van de gebruikersgroep bij OpEx heeft vaker 
contactt gezocht met de achterban. Dit gebeurde meer ad hoc dan op basis van een regelmatige 
terugkoppeling,, wel kwam er meer druk vanuit de gebruikersgroep. 

"Wanneerr we dat nodig vonden, werd er vanuit de gebruikersgroep een opdracht gegeven: 
informeerr voor volgende week bij je collega's hoe dat gaat, zodat we een breder beeld 
kunnenn vormen dan de groep zelf." (chefl) 

Dee participerende gebruikers hadden nogal eens onvoldoende tijd voor het project vanwege 
regulieree werkzaamheden. Hierdoor onstond discontinuïteit in de vertegenwoordiging, waar-
doorr nieuwe participanten weer op een achterstand kwamen te staan wat betreft kennis en 
informatiee over het project. Ook de coördinator van de gebruikersgroep haakte af vanwege 
werkdruk. . 
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"Het"Het gebeurde tijdens werktijd, maar dat betekent dat je de andere dagen van de week 
langerr moet werken. Ik heb een paar maanden voor het einde gezegd: ik stop ermee. Mijn 
afdelingg gaat voor alles, boven ieder project." (chef 1) 

Bijj  gebruikersparticipatie kan men er voor kiezen gebruikers voor de volledige werktijd in te 
zettenn in een project. Communicatie met de achterban wordt dan vaak minder: men vereen-
zelvigtt zich geheel met het project. Het laten 'doorfunctioneren' van de participanten in hun 
regulieree werk leidt vaak tot overbelasting van de participanten. 

Medezeggenschap Medezeggenschap 
Dee ondernemingsraad (OR) bestaat uit zeventien leden, waarvan twee leden werkzaam zijn op 
hett gebied van de WW. Over automatisering was weinig contact met de vakbonden . De OR 
hadd een aparte automatiseringscommissie en een budget om een externe deskundige in te 
schakelen23.. De OR werkte sinds 1987 met een vaste externe deskundige, die in figuur 8.3 staat 
weergegevenn als DIGA, de naam van zijn bureau. De eerste drie jaar betrof het voornamelijk 
adviseringg rond automatisering. Later kwamen zaken aan de orde als strategisch beleid en de 
herstructureringg van de organisatie. 
Automatiseringsprojectenn worden bij de BVG meestal uitgevoerd op basis van een voor de 
BVGG aangepaste versie van SDM. SDM biedt weinig ondersteuning voor gebruikerspartici-
patiee en besteedt nauwelijks aandacht aan sociale en organisatorische gevolgen van automatise-
ring.. De OR heeft in samenwerking met de externe deskundige per SDM-fase de toetsings-
momentenn voor de OR aangegeven.24 Aandachtspunten van de OR bij automatisering zijn 
werkgelegenheid,, kwaliteit van het werk, opleidingen en acceptatie bij gebruikers. De OR is 
voorstanderr van gebruikersparticipatie bij systeemontwikkeling. 
Bijj  het OpEx-project heeft de OR de gebruikelijke werkwijze bij advisering bij automati-
seringsprojectenn niet gevolgd. SDM werd niet gebruikt bij de ontwikkeling van OpEx en de 
ORR was ook niet op de hoogte van het project in de beginfase. Pas na de pilot hoorde de OR 
vann verontruste medewerkers voor het eerst over OpEx, waaronder ook leidinggevenden. Er 
bestondd angst dat beoordelaars zelf geen beoordelingen meer zouden uitvoeren en dat het werk 
doorr administratieve medewerkers gedaan zou worden als OpEx uitgebreid zou worden naar 
meerr onderdelen van de WW. De OR heeft toen de externe adviseur ingeschakeld. 

"Toenn wij het systeem zagen was het al voor een deel klaar, of althans in een te bezichtigen 
vorm.. Je wordt geconfronteerd met iets wat er al is." (adviseur OR) 

Dee externe adviseur gaf aan dat kennistechnologie op zich geen bedreiging hoeft te vormen. 

"Jee kan natuurlijk heel negatief denken over een kennissysteem. Besluiten nemen is het 
meestt essentiële element in het werk. Als dit door een systeem wordt gedaan, is dat niet 
leukk natuurlijk. Is het echt zo erg? Wordt alles weggehaald of is het maar een onderdeel van 
hett werk? In hoeverre moeten zij nog nadenken als ze met het systeem bezig zijn? Die 
discussiess hebben we met de projectmanager gevoerd." (adviseur OR) 

Hijj  ziet de invoering van kennistechnologie als een volgende stap in een rationalisatieproces. 
Voorr de lange termijn verwacht hij automatisering van veel routinematige verwerkingsproces-
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sen.. Door automatisering zal een groot deel van het werk verdwijnen. Hij verwacht dat werk 
vann een hoger kennisniveau overblijft. 

"Err komt een moment dat ook de uitvoeringsprocessen in grote mate geautomatiseerd 
worden.. Dat daar heel weinig mensen aan te pas komen. Ik ben niet iemand die dat gaat 
tegenhouden.. Ik zie het als een historische ontwikkeling." (adviseur OR) 

Dee externe adviseur heeft in een korte notitie de gevolgen van OpEx ten aanzien van personeel 
enn organisatie geschetst. Hij baseert zich hierbij op rapporten van de projectorganisatie. De 
externee adviseur vond dat de projectleiding zelf een goede schatting had gemaakt van de moge-
lijk ee consequenties. 

"Hett was niet zo dat ze eromheen draaiden. Zij deden het beter dan in andere automatise-
ringsprojecten.""  (adviseur OR) 

Dee externe adviseur komt met een aantal kritische conclusies en adviseert de OR om een 
adviesaanvraagg aan te vragen bij de directie, waarin de OR haar eisen ten aanzien OpEx kan 
formuleren.. De OR neemt contact op met de projectmanager. Er is geen contact gezocht vanuit 
ondernemingsraadd met de (formele) gebruikersgroep of andersom vanuit de (formele) gebrui-
kersgroepp met de ondernemingsraad. Er vindt tweemaal overleg plaats tussen de automatise-
ringscommissiee van de OR en de projectmanager, in december 199126 en december 199227. 
Naarr aanleiding van een demonstratie van OpEx heeft de OR met de projectmanager gediscus-
sieerdd over het feit dat het systeem de beoordelaar stuurt. Zij hebben de beslisroutes nagelopen 
enn de effecten ervan bekeken. Ook hebben zij gesproken over de mogelijkheden om af te 
wijkenn van het systeem. Een beoordelaar moet gegronde redenen hebben om af te wijken en 
hieroverr rapporteren. De OR onderschrijft de doelstelling van OpEx: een uniforme en zorg-
vuldigee uitvoering van de wet. Een kennissysteem dat voor de Sociale Dienst ontwikkeld is, 
noemtt de OR als voorbeeld van een systeem zoals het niet moet28. Een gebruiker kan de uit-
komstt van dat systeem volgens hen te veel beïnvloeden. 

"Al ss ie de uitkomst niet goed vond, wijzigde ie tussendoor iets in de vraagstelling en dan 
hadd ie toch de goede uitkomst. Dan heb je geen expertsysteem nodig." (OR-lid 1) 

Eenn sanctietoekenning moet niet afhankelijk zijn van de instelling van een beoordelaar volgens 
dee OR. De OR vindt het goed dat je maar een paar vragen terug kan, want anders zou het 
systeemm te beïnvloeden zijn. De OR is van mening dat er voldoende beoordelingsaspecten voor 
dee beoordelaars overblijven. 
Tijdenss het overleg hoort de OR dat zowel de afdeling Organisatie als gebruikers betrokken 
zijnn bij het project. De projectmanager deelt mee dat de SVR en het Ministerie van SoZaWe 
positieff  tegenover een project als OpEx staan. 
Dee bezetting op de rayonkantoren zal niet worden aangetast. Wel verwacht men 'personele 
consequenties'' voor de afdeling BUV, omdat de controlerende taken en een deel van de onder-
steunendee taken van de experts van BUV-WTO komen te vervallen. 
Eenn aandachtspunt voor de OR is ook het onderhoud. Het systeem moet flexibel zijn in 
verbandd met aanpassingen door wijzigingen in de wetsuitvoering en de jurisprudentie. De OR 
krijgtt te horen dat hiertoe voldoende capaciteit bij de afdeling Software-ontwikkeling wordt 
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gereserveerd.. De OR is van mening dat er bij de inzet van een externe producent sprake moet 
zijnn van een leerproces. De BVG moet niet afhankelijk blijven van externe deskundigheid, 
bijvoorbeeldd ten aanzien van onderhoud. Het onderhoud van OpEx kan aan internen worden 
overgelaten. . 
Dee OR geeft aan zich niet met het technisch ontwerp te hebben beziggehouden. Daar hebben 
zijj  volgens hen de kennis en de capaciteit niet toe. 

"Wee hebben ons aan onze toetsmomenten gehouden, want mee-ontwikkelen, daar staan we 
niett voor." (OR-Hd 1) 

Dee OR heeft gevraagd om minder informatie over Op Ex in het BVG-journaal. De wekelijkse 
kortee berichtgeving over het project gaf de OR inzicht in de stand van zaken, maar leidde ook 
tott informatie-moeheid bij de achterban. Een opmerkelijk verzoek, daar ondernemingsraden 
meestall  van mening zijn dat zij juist te weinig informatie ontvangen29. 

Naa de demonstratie van het systeem en overleg met de projectmanager is de houding van de 
ORR minder kritisch. Tot een adviesaanvraag van de directie komt het niet. De projectmanager 
heeftt de OR twee keer bezocht en hij heeft gereageerd op de notitie van de OR, waarna hij 
vanuitt de OR geen reacties meer heeft vernomen. Hij denkt dat het formeel gezien wel tot een 
adviesaanvraagg had moeten komen: het betrof immers een project van 2,3 miljoen, waarbij 
takenn van medewerkers zijn veranderd. Voor de OR kwam OpEx meer op de achtergrond te 
liggen,, omdat er draagvlak voor OpEx bestond, maar ook vanwege capaciteitsproblemen bij de 
OR. . 
Vann alle kanten ontving de OR positieve geluiden. Het systeem wordt door de gebruikers 
gedragen.. Gebruikers hebben in het proces geparticipeerd. Het systeem is geïntegreerd in het 
werkprocess van de WW. De manier waarop het proces is verlopen stemt de OR dan ook tot 
'vollee tevredenheid'. De informatieverstrekking naar de werkvloer was groot. Er was open 
communicatiee met de projectmanager. 
Volgenss de OR-leden is OpEx het enige automatiseringsproject binnen de BVG geweest waar 
vanuitt het project zelf er bij de directie op is aangedrongen om de invoering van het systeem uit 
tee stellen, naar aanleiding van de resultaten van een acceptatietest. Vaak wordt onder dwang 
vann allerlei omstandigheden toch besloten tot invoering, resulterend in een zeer onvolledig 
systeem.. Het uitstel hing volgens hen samen met zorgvuldigheid. Het systeem moest 
'gedragen'' worden en moest 'op grote delen' foutloos zijn. Juist dit uitstel ervaart de OR als 
heell  positief. 

"Menn heeft zich wat minder gehouden aan de tijdsdruk om het systeem in de lucht te 
brengenn en heeft zorgvuldig gehandeld bij het implementeren van het systeem. Men heeft 
echtt getracht om een zo volledig mogelijk systeem te brengen. Dat is naar ons idee goed 
gelukt.""  (OR-lid 2) 

"Hett systeem is in alle rust en alle luwte ontwikkeld. Bij andere systemen zit er een gigan-
tischee druk op." (adviseur OR) 

Dee ondernemingsraad heeft zelf het gebruik van OpEx op een paar rayonkantoren geëvalueerd. 
Dee externe adviseur was hierbij niet meer betrokken. De ondernemingsraad is tevreden over 
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OpEx.. De belangrijkste baten zijn volgens de OR een snellere afhandeling, kwaliteit en unifor-
miteit.. Het verlies aan arbeidsplaatsen door OpEx blijf t beperkt tot enkele formatieplaatsen bij 
BUV-WTO. . 

Dee ondernemingsraad heeft zijn oor te luisteren gelegd in de organisatie. Bij de aanvankelijke 
scepsiss die in de organisatie aanwezig was, heeft de OR een externe deskundige in de arm 
genomen,, die de eerste angst voor kennistechnologie heeft weggenomen. De betrokkenheid 
vann de OR komt met name tot uiting in overleg met de projectmanager. 
Dee ondernemingsraad vindt het begrijpelijk dat de stappen die met OpEx doorlopen worden 
vastliggen,, anders zou het systeem te beïnvloeden zijn. Men vindt dat er voldoende beoorde-
lingsruimtee voor een beoordelaar overblijft. De OR is positief over het proces, met name ten 
aanzienn van de informatieverschaffing. Het uitstel tot invoering van het systeem vindt men een 
zorgvuldigee beslissing. Overigens heeft de OR alleen gesproken over OpEx en de OR was niet 
opp de hoogte van Charlie (zie paragraaf 8.7). 

8.4.22 Organisatorische veranderingen 

Inn tabel 8.1 staan de organisatorische veranderingen in de context van het ontwikkel- en 
invoeringsprocess van OpEx weergegeven. Als gevolg van de Parlementaire Enquête Sociale 
Zekerheid,Zekerheid, waarin veel kritiek is geuit op de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid, is 
err een grootscheepse reorganisatie aan de gang bij de BVG onder interim-management van 
organisatieadviesbureauu Berenschot. Het bedrijf werd opgesplitst in drie organisaties: 'Uitke-
ringsverzorging'' voor het uitvoeren van de wettelijke regelingen; 'Teamzorg' voor de 
uitvoeringg van (bovenwettelijke) verzekeringen en 'Arbozorg' voor het aanbieden van Arbo-
producten30.. Dit proces wordt ontvlechting genoemd en is ook bij andere uitvoeringsorganisa-
tiess gaande. Publieke en commerciële activiteiten worden gescheiden. De bedrijfsverenigingen 
makenn zich op voor concurrentie en marktwerking. Ten aanzien van de facilitaire diensten, 
waaronderr automatisering, wordt bij de BVG gekozen voor interne verzelfstandiging. 
Mett betrekking tot het bedrijf dat zich zal bezighouden met de Uitkeringsverzorging wordt 
doorr Berenschot geadviseerd samenwerking te zoeken met andere uitvoeringsorganisaties. Dit 
resulteertt later in een fusie van de BVG met Detam tot Cadans. Detam is de bedrijfsvereniging 
voorr de detailhandel, ambachten en huisvrouwen31. 

Alss gevolg van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn sanctiebeslissingen gemandateerd naar de 
rayonkantoren.. Deze verandering staat los van de invoering van OpEx. De wtb'er op het rayon-
kantoorr is nu eindverantwoordelijk voor de sanctiebeslissingen. Voorafgaand aan de mandate-
ringring werden alle sanctiebeslissingen voorgelegd aan de afdeling BUV-WTO op het hoofd-
kantoor,, waar de sanctie nogmaals werd beoordeeld. Indien de expert op het hoofdkantoor het 
niett eens was met de beslissing, werd het geval teruggestuurd naar het rayonkantoor. Was men 
hett wel eens, dan werd het geval voorgelegd aan de Kleine Commissie (KC). Sanctiegevallen 
werdenn binnen de BVG dus drie keer beoordeeld. Nu worden er geen KC-voorleggers meer 
doorgestuurdd naar het hoofdkantoor. Voor de mandatering kon een klant in beroep gaan bij de 
Kleinee Commissie. Nu moeten bewaarschriften worden ingediend bij de afdeling Juridische 
Zakenn op het hoofdkantoor. De beroepszaken worden op de rayonkantoren door twee experts 
vann het hoofdkantoor behandeld. 
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Dee afdeling BUV is gereorganiseerd, waarbij de afdeling BUV-WTO is opgeheven. Er zijn 
beroep-- en bezwaarteams gevormd voor het afhandelen van beroepszaken. Omdat er geen KC-
voorleggerss meer op het hoofdkantoor worden gecontroleerd hebben de medewerkers van 
BUVV minder gelegenheid om feedback te geven naar de rayonkantoren, wel vervullen zij nog 
eenn helpdeskfunctie. 

Err is een nieuwe functieindeling voor de afdeling WW in voorbereiding32. Niet OpEx, maar 
efficiëntt en klantgericht werken worden als redenen voor deze nieuwe functie-indeling aange-
voerd.. Administratieve medewerkers worden dossierbeheerders, de wetstechnisch medewerker 
wordtt senior-beslisser. Beoordelaars worden of beslisser of dossierbeheerder. 
Dee dossierbeheerder is verantwoordelijk voor de administratieve taken rond de aanvraag en 
afhandelingg van een WW-uitkering. De beslisser behandelt gevallen waarbij sprake kan zijn 
vann verwijtbare werkloosheid en gebruikt OpEx. De senior-beslisser ondersteunt de beslissers 
enn dossierbeheerders en verzorgt de begeleiding van beslissers in opleiding. 
Eenn jaar na de invoering van OpEx is de verhouding tussen beoordelaars en administratieve 
medewerkerss twee op één, in de nieuwe situatie wordt de verhouding tussen beslisser en 
dossierbeheerderr één op één. Door deze nieuwe functieindeling verdwijnt een deel van de 
administratievee werkzaamheden uit het werk van de beoordelaar. Het verzamelen van 
gegevenss komt bij de dossierbeheerder te liggen, de beslisser houdt zich voornamelijk met het 
beoordelenn bezig. Er-rkomt een grotere scheiding tussen administratieve taken en beslistaken. 
Dezee taaksplitsing had ook zonder OpEx gerealiseerd kunnen worden. Door OpEx kan de 
beslisserr wel efficiënter werken. Het nadeel dat OpEx niet geïntegreerd is met het WW-
systeemm wordt gedeeltelijk ondervangen door deze nieuwe functie-indeling. De beslisser hoeft 
hett werk minder vaak te onderbreken vanwege administratieve handelingen en telefoontjes. 

Err zijn drie subcycli te onderscheiden: de organisatie-analyse, de invoering van OpEx en 
Charlie,, en de organisatorische veranderingen als gevolg van OpEx en Charlie. De organisatie-
analysee komt hieronder aan de orde. De invoering van OpEx wordt behandeld in paragraaf 8.5, 
dee invoering van Charlie in paragraaf 8.7. De organisatorische veranderingen als gevolg van 
OpExx en Charlie zijn uitvoerig beschreven in hoofdstuk 7. 

Organisatie-analyseOrganisatie-analyse ten behoeve van OpEx 
Dee organisatie-analyse begint pas op het moment dat de ideeën rond kennistechnologie reeds 
inn een vergevorderd stadium zijn, nadat het prototype reeds is gebouwd. De coördinator van de 
werkgroepp Organisatie vindt dat zij te laat bij het project is betrokken. De keuze voor het 
systeemm en in welk deel van het werkproces het zou worden ingevoerd, lag al vast. 

"Err was al een pilot geweest. De beslissing dat er een kennissysteem ging komen voor dat 
stukk van het werkproces was al genomen. Het hele project ging nu over de invoering en 
realisatiee van het systeem. Waarom in hemelsnaam dit deel van het werkproces? Waarom 
eenn kennissysteem, is daar überhaupt wel behoefte aan? Die vragen waren nooit gesteld. 
Hett was eigenlijk een omgekeerde situatie. Er werd een systeem ingevoerd en nu moesten 
wee maar eens kijken hoe we dat dan moesten doen en niet andersom." (organisatiekundige) 
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Eerstt heeft de werkgroep het werkproces waarin OpEx wordt ingevoerd, beschreven en geana-
lyseerdd om te zien hoe OpEx in het werkproces kan worden ingepast. De werkgroep legde 
hiertoee ook werkbezoeken bij de rayonkantoren af. 
Inn het begin wordt samengewerkt met een informatie-analist van de BVG. Zo worden de infor-
matiestromenn en de werkprocessen in samenhang geanalyseerd. 
Bolesiann had in eerste instantie een 'heel beperkt' inzicht in de organisatorische aspecten. De 
werkgroepp Organisatie 'eiste de aandacht hiervoor op', aldus de organisatiekundige. Een mede-
werkerr van Bolesian is een keer meegegaan bij een werkbezoek aan een rayonkantoor. 
Bolesiann had tot dan toe alleen 'stand alone' kennissystemen ontwikkeld en niet eerder een 
kennissysteemm ontwikkeld, dat zo verweven was met het werkproces. 
Gedurendee het gehele proces heeft Bolesian kennis opgedaan over organisatorische aspecten 
mett betrekking tot het invoeren van een kennissysteem. Bolesian heeft van dit project geleerd 
datt 'het sec bouwen van een systeem niet voldoende is om het ook aan het werk te krijgen', 
alduss de organisatiekundige. Ook de projectmanager stelt dat Bolesian ervaring heeft opgedaan 
mett het neerzetten van een systeem in een organisatie: 

"Dee methodiek SKE voorziet niet in het feitelijk implementeren en exploiteren van een 
systeem.. Bolesian is een club die ontwerpt en bouwt, dan houdt het op. Het houdt niet op 
bijj  de bouw. Er moet iets worden neergezet binnen een organisatie en op een goede 
manier.""  (projectmanager) 

DiscussieDiscussie over 'eenduidig basisproces' 
Dee coördinator van de gebruikersgroep heeft verschillende keren overleg gevoerd met leden 
vann de werkgroep Organisatie over de inpassing van OpEx in het werkproces. De werkgroep 
Organisatiee benadrukt dat aan het ontwerp van OpEx een uniforme uitvoering, een eenduidig 
basisproces,, ten grondslag hoort te liggen. Rayonkantoren moeten de werkzaamheden uit-
voerenn op de manier zoals het in het Handboek is beschreven. De coördinator van de gebrui-
kersgroepp geeft aan dat de werkwijze op de rayonkantoren verschilt. De praktijk komt niet 
overeenn met het basisproces in het Handboek. 

"Zi jj  begrepen niet dat rayonkantoren verschillend werken. Het staat in de handleiding dat 
hett zo moet, waarom doen julli e het dan niet zo? De praktijk is toch iets anders dan dat 
julli ee hier bedenken in het Handboek. (...) We hebben hier een werkwijze die lijk t op die 
beschrevenn staat in de administratieve handleiding, maar de administratieve handleiding is 
voorr mij niet zaligmakend, en ik denk dat een aantal collega's er ook zo over denkt. Het is 
eenn raamwerk. Het gaat erom dat het eindproduct goed is", (chef 2) 

Dee manier waarop het eindproduct tot stand komt is volgens deze chef afhankelijk van 
regionalee verschillen, bijvoorbeeld ten aanzien van het soort werkloosheid. In het ene deel van 
hett land behandelt men bijvoorbeeld vooral werkloosheidsgevallen met arbeidsverledens van 
tien,, twaalf jaar. Elders heeft men meer te maken met flexibele contracten en verschillende 
werkgeverss per geval. Het verschil in aanvragen maakt dat je het werkproces anders moet 
inrichten,, aldus de coördinator van de gebruikersgroep. De werkwijze hangt volgens deze chef 
ookk af van de leiding. 
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"Ikk denk dat de leidinggevende gewoon zijn eigen ideeën heeft om tot een bepaald eind-
productt te komen." (chef2) 

Dee functie van wetstechnisch beoordelaar wordt bijvoorbeeld verschillend ingevuld. Op het 
enee kantoor schrijft de wetstechnisch beoordelaar de voorleggers. Op een ander kantoor contro-
leertt de wtb'er de voorleggers. Ook de wijze waarop informatie bij de intake wordt ingewon-
nenn is verschillend bij kantoren: een medewerker van de buitendienst gaat bij de klant thuis 
langss en haalt de aanvraagset op of een klant vult zelf in en stuurt deze op. 
Dee coördinator van de werkgroep Gebruikers vindt dat de manier waarop OpEx wordt inge-
voerdd dient te geschieden vanuit het gegeven dat de processen op de rayonkantoren verschil-
lendd zijn ingericht. Hij is het niet eens met het benadrukken van een eenduidig basisproces 
vanuitt de werkgroep Organisatie: 

"Daarr heb ik geen behoefte aan. Het gaat om het eindproduct, dat goed moet zijn. Er zijn 
verschillendee wegen die naar Rome leiden." (chef 2) 

Dee werkgroep Organisatie vertegenwoordigt de centrale afdeling Organisatie van de BVG. De 
werkgroepp Gebruikers vertegenwoordigt de decentrale gebruikers van de rayonkantoren, 
bijgevolgg hebben beide werkgroepen een verschillende zienswijze op het werkproces. 

Dee werkgroep Organisatie redeneert vanuit een 'ideaal' werkproces. De werkgroep Gebruikers 
gaatt uit van de feitelijke werkprocessen. De inbreng van de sociaal-organisatorische kennis 
geschiedtt hier op basis van conflicterende belangen. De grondslag voor het ontwerp van OpEx 
wordtt het theoretisch beschreven basisproces. De macht van het hoofdkantoor wint het van de 
decentralee belangen, met uniformiteit als legitimering. 
Gedurendee het gehele OpEx-proces blijf t de werkgroep Organisatie het belang van een eendui-
digg omschreven basisproces benadrukken. Uniformiteit kan men proberen af te dwingen via 
proceduress of men kan procedures verankeren in het artefact en zo naleving bewerkstelligen. 
Ditt laatste wordt met OpEx beoogd. Technologie wordt ingezet ten behoeve van de structuur 
vanvan overheersing: door het verplicht stellen van het gebruik van OpEx wordt een uniforme 
werkwijzee via de technologie afgedwongen. De coördinator van de werkgroep Organisatie is 
overigenss van mening dat uniformiteit ook door organisatorische maatregelen, zoals oplei-
dingen,, had kunnen worden gerealiseerd. 

HetHet decentralisatieproces en OpEx 
Delegatiee van bevoegdheden naar rayonkantoren is mogelijk indien ten aanzien van de 
uniformiteitt waarborgen gegeven kunnen worden. Volgens de projectmanager kan OpEx dit 
bewerkstelligen. . 

"Dee discussie over mandatering naar de rayonkantoren was weliswaar opgestart, maar er 
wass absoluut nog geen idee over. Het enige dat bekend was, was dat er rayonkantoren 
warenn die een adviesbeslissing namen en het idee om daar wat meer bevoegdheden neer te 
leggen.. Ik denk dat met name OpEx het instrument is geweest om dat inderdaad voor 
elkaarr te krijgen." (projectmanager) 
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"All  de controleslagen zijn voortgekomen uit de decentralisatie met de vermeende noodzaak 
omm vanuit de backoffice grip te houden op wat de frontoffice aan het doen was. Je zag dan 
ookk veel meer ondersteuners op wetstechnisch gebied dan voor die tijd het geval was. En 
datt is eigenlijk verkeerd als je kiest voor een decentrale uitvoering met zoveel mogelijk ver-
antwoordelijkheden.. Dat was een welkom argument om de rayonkantoren ook positief te 
krijgen.""  (projectmanager) 

Dee projectmanager denkt dat hett wegvallen van een aantal controleslagen niet zou zijn gebeurd 
zonderr OpEx. De mandatering en OpEx hangen volgens hem samen. Beslissingen worden nu 
opp het rayonkantoor genomen en de KC-voorleggers zijn weggevallen. 
OpOp de rayonkantoren staan de leidinggevenden aanvankelijk sceptisch tegenover OpEx. Om de 
acceptatiee op de rayonkantoren te verkrijgen heeft de projectmanager voorlichting gegeven 
overr OpEx op een dag dat de chefs van de rayonkantoren (rca's) overleg voeren. Vervolgens 
heeftt hij de chefs afzonderlijk benaderd en daarna de WW-afdeling op de kantoren bezocht. Op 
dee rayonkantoren is men bezorgd dat een deel van het werk door OpEx wegvalt. De project-
managerr probeert de afdelingschefs te overtuigen door te argumenteren dat de verantwoorde-
lijkheidd van de rayonkantoren door OpEx juist kan toenemen. 

"Ikk ben begonnen met een presentatie tijdens een landelijke rca-dag. Ik nam een aantal 
sheetss mee en ging wat vertellen over kennistechnologie. Het resultaat was negatief. 
Mensenn hadden de indruk dat er weer een stuk werk wegviel. Dat was voor mij een wel-
komee voeding om de voorlichting naar de rayonkantoren op een bepaalde manier in te 
richten. . 
Vervolgenss ben ik ieder rayonkantoor afzonderlijk afgegaan. Ik heb ervoor gekozen om 
eerstt de rca afzonderlijk te benaderen, op 'm in te praten en vervolgens een datum te prik-
kenn waarop ik met de hele uitkeringsgroep zou gaan praten. Ik heb tijdens het gesprek met 
dee rca getracht zoveel mogelijk duidelijk te maken dat het eigenlijk in het belang van ieder 
kantoorr is om OpEx toch heel positief te benaderen, omdat ze daardoor veel meer verant-
woordelijkheidd kregen dan tot nu toe het geval was. Het ging over zo ontzettend veel 
schijven.. Het was helemaal niet moeilijk om dat duidelijk te maken. . 
Daardoorr kreeg ik de rca's ook wel positief, hoewel het in eerste instantie negatief was." 
(projectmanager) ) 

Omm de rayonkantoren te overtuigen hanteert de projectmanager het argument dat door OpEx 
meerr bevoegdheden lager in de organisatie kunnen worden gelegd. Naar het centrale niveau 
wordtt gesteld dat uniformiteit wordt bevorderd, door meer greep op de uitvoering van de 
decentralee processen. Naar het decentrale niveau wordt gesteld dat er meer verantwoordelijk-
hedenn van het centrale niveau naar het decentrale niveau worden gedelegeerd. 
Err is zowel sprake van delegatie van bevoegdheden als van een grotere centrale beheersing. De 
projectmanagerr hanteert naar de rayonkantoren met name dit eerste aspect. 
Dee invoering van een kennissysteem sluit aan bij het decentralisatieproces. In verband met de 
Algemenee Wet Bestuursrecht worden bevoegdheden naar de rayonkantoren gedelegeerd. 
Doorr OpEx wordt kennis op decentraal niveau beschikbaar gesteld, zonder dat centrale 
beheersingg over de kennis afneemt. Deze veranderingsprocessen lopen echter niet syn-
chroon.. Men begint aan het ontwikkelen van een kennissysteem, voordat besluitvorming 
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overr de resterende ondersteuning door de wetstechnische beoordelaars op de rayonkantoren 
wass afgerond. 

DiscussieDiscussie over wetstechnische ondersteuning op de rayonkantoren 
Gedurendee het ontwerp van OpEx is de organisatie in een veranderingsproces verwikkeld. Er is 
nogg geen duidelijk beeld over de rol van de wetstechnische ondersteuning op het hoofdkantoor 
enn op de rayonkantoren. De ontwikkeling en invoering van OpEx lopen parallel aan een dis-
cussiee over de invulling van 'menselijke' wetstechnische ondersteuning. Het systeem is inge-
voerdd voordat de nieuwe organisatorische context duidelijk is: "Een saillant aspect van de 
gebruikersparticipatiee was, dat de organisatiecontext van de regionale uitvoering van het WW-
basisprocess nog niet volledig beschreven was. Oorzaken daarvan waren onder meer de discus-
siee over de nieuwe inrichting van de UV-sector en de positionering van de functie van wets-
technischh beoordelaar hierin. Ofschoon deze discussie in een breder kader gevoerd diende te 
wordenn en in wezen los stond van het OpEx-project, was het noodzakelijk dat het OpEx project 
opp de ontwikkelingen zou inspelen. Duidelijk was dat de beoordelaar de gebruiker is van het 
OpEx-systeemm en dat de benodigde wetstechnische ondersteuning grotendeels door het OpEx-
systeemm zou worden geleverd. Met de afhankelijkheid van het antwoord op de vraag of bij 
invoeringg van het OpEx-systeem de discussie rond en de invulling van de organisatorische 
contextt volledig afgerond zou zijn, is getracht de inpassing van het OpEx-systeem binnen het 
WW-basisprocess zo flexibel mogelijk te maken."33 

Alss gevolg van de Algemene Wet Bestuursrecht is de beslissingsbevoegdheid gemandateerd 
naarr de rayonkantoren. Het aantal controleslagen is verminderd. Invoering van kennistechno-
logiee ondersteunt dit proces. Een expert is van mening dat de wetstechnisch beoordelaar op het 
rayonkantoorr 'buitenspel moet worden gezet'. 

"Jee hebt gezorgd voor een optimale ondersteuning en dan vind ik dat er een optimale ver-
antwoordelijkheidd hoort te liggen bij diegenen die de beoordeling doen. (...) Ik vind dat een 
beoordelaarr zelf verantwoordelijkheid moet dragen voor de beslissing die die neemt." 
(expertt 1) 

Dee geïnterviewde kennistechnoloog van Bolesian beschouwt opheffing van de wtb-functie als 
mogelijkee 'baat' van het systeem. Ook de betrokken organisatiekundige noemt de functie van 
wtb'err overbodig geworden. 
Dee technologische en organisatorische veranderingsprocessen lopen niet synchroon. Er wordt 
eenn kennissysteem ontwikkeld, terwijl de inzet van menselijke ondersteuning op de rayon-
kantorenn nog ter discussie staat. 

8.4.33 Technologische veranderingen 

Dee volgende subcycli worden beschreven: kennisanalyse, ontwerp, bouw, testen, invoering, 
gebruik,, evaluatie en onderhoud. De belangrijkste ontwerpkeuzen gemaakt door de betrokken 
actorenn gedurende deze cycli worden beschreven. 
Hett domein van OpEx wordt uitgebreid tot verwijtbare werkloosheid bij ontslagname, verwijt-
baree werkloosheid bij ontslag krijgen en de administratieve overtredingen. 
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8.4.3.11 Kennisanalyse 

Dee kennisanalyse is uitgevoerd door Bolesian. Voor de grote lijnen van het sanctiebeleid zijn 
expertss van de afdeling BUV-JZ geïnterviewd. Detailkennis is geleverd door experts van 
BUV-WTO.. Beoordelaars zijn niet betrokken geweest bij de kennisanalyse. 
Tussenn de domeinexperts en de kennistechnologen is sprake van een 'leading edge consumer'-
relatie.relatie. Een expert verwoordt de wederzijdse afhankelijkheid tussen kennistechnologen van 
Bolesiann en experts van de BVG als volgt: 

"Ikk denk dat het heel belangrijk is geweest dat de goede vragen zijn gesteld, maar dat het 
zonderr antwoorden ook niet had gekund." (expert 6) 

Hett domein van de sociale zekerheid was nieuw voor Bolesian en een aantrekkelijke markt om 
tee betreden. Bolesian heeft kennis en ervaring opgedaan over de WW en over een uitvoerings-
instellingg in de sociale zekerheid. 

"Opp het terrein van de sociale zekerheid was het voor hen een primeur. En gelet op de ont-
wikkelingenn binnen de sociale zekerheid in zijn totaliteit moet het voor hen toch bijzonder 
aantrekkelijkk zijn geweest om vanaf 1989 tot en met 1994 ervaring op te doen met een 
uitvoeringsinstelling,, waar nota bene zoveel geld ingepompt wordt om het systeem opera-
tioneell  te krijgen. (...) Ik denk dat zij een heleboel te weten zijn gekomen over de sociale 
zekerheidd en over de organisatiestructuur van een uitkeringsinstelling. Samen met de BVG 
hebbenn ze een product ontwikkeld dat voor hen ook commercieel interessant is." (expert 1). 

"Bolesiann wist nog niet eens wat 'BVG' betekende. Ze hebben een hoop geleerd over de 
wet,, over de subjectiviteit in de wet en over de bedrijfsvereniging." (projectmanager) 

Dee kennis in OpEx is gebaseerd op wettelijke regels betreffende de Werkloosheidswet, juris-
prudentie,, richtlijnen van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, het BVG-beleid en op de 
kenniss van wetstechnische medewerkers van de afdeling BUV-WTO en BUV-JZ. 
Zoalss is beschreven in paragraaf 7.2.1 is de kennis in OpEx meer gedetailleerd dan in het 
Handboek.. Bolesian hanteerde een gestructureerde aanpak voor het analyseren en modelleren 
vann kennis: 'Structured Knowledge Engineering' (SKE). Door de kennisanalyse is het beleid 
concreterr geworden en zijn de regels nader uitgelegd, aldus expert 6. 

"Dee vragenstellers hebben dingen aangetoond die je expliciet zou moeten maken, waar je 
alss expert misschien niet meteen aan zou denken, omdat een heleboel vanzelf gaat in je 
hoofd.""  (expert 6) 

"Het"Het maken van OpEx is inhoudelijk gelijk aan het maken van een Handboektekst, alleen 
mett een andere techniek. Het is ook gedetailleerder, omdat het voor alle mogelijke situaties 
iss uitgewerkt, terwijl een Handboektekst meestal alleen voor de meest voorkomende 
situatiess is uitgewerkt." (expert 2) 
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"60.0000 combinaties, 16.000 beslisregels kan je niet in een handboek opnemen, dan zou je 
eenn heel lange rij nodig hebben." (expertl) 

KennisanalyseKennisanalyse met betrekking tot administratieve overtredingen en de verwijtbaarheid 
Dee kennisanalist van Bolesian die zich bezighield met de administratieve overtredingen heeft 
zelfstandigerr kunnen werken dan de kennisanalisten die zich bezighielden met de verwijtbaar-
heid.. De administratieve overtredingen zijn meer technisch van aard en eenvoudiger dan de 
problematiekk rond de verwijtbaarheid. 
Err bestond een taakverdeling tussen enerzijds de experts onderling en anderzijds de kennistech-
nologenn onderling. Een expert hield zich bezig met de inhoud en de andere experts met de 
teksten.. Deze taakverdeling leidde tot problemen: 

' i kk kan bij een bepaalde factor denken dat het dit betekent, terwijl iemand die een tekst 
maaktt denkt dat het dat betekent en dan klopt de vraag niet met de antwoorden. (...) In de 
testfasee bleek dat allerlei formuleringen moesten worden veranderd en toelichtingen 
moestenn worden opgenomen, omdat het anders niet klopte met elkaar." (expert 2) 

Ookk de coördinator van de expertgroep is na afloop ontevreden over deze taakverdeling: 

"Ikk zou niet meer iedere expert een afzonderlijke taak geven, gericht op een onderdeel van 
hett systeem. De een hield zich bezig met het vullen van tabellen, de ander met de teksten 
diee aangeleverd moesten worden en de derde was betrokken bij de O&C-teksten. De vind 
datt iedere expert een geïntegreerd stuk moet nemen, bijvoorbeeld ieder neemt een bepaalde 
ontslagredenn van A tot en met Z." (expert 1) 

Dezee taken hangen te nauw samen om ze bij verschillende medewerkers te leggen. Er is in het 
systeemm een discrepantie opgetreden tussen de factoren en de vraagteksten door een te sterke 
verdelingg van taken tussen de experts en door onvoldoende communicatie en afstemming 
tussenn de experts. 

KennisKennis over de wetgeving en kennis over de uitvoeringspraktijk 
Dee experts BUV-WTO waren gericht op de uitvoering van beleid; de expert van BUV-JZ meer 
opp het bewaken van het BVG-beleid. Een expert van BUV-JZ hield in de gaten of OpEx op een 
correctee manier het BVG-beleid verwoordde. 
Dee experts van BUV-WTO op het hoofdkantoor hadden kennis over de wet, maar ook over de 
uitvoeringspraktijk,, omdat zij de KC-voorleggers controleerden en een vraagbaakfunctie 
vervuldenn voor de beoordelaars op de rayonkantoren. Ook bezochten zij regelmatig de rayon-
kantorenn om gevallen te bespreken. Er was duidelijk sprake van affiniteit met de praktijk van 
alledagg op de werkvloer bij de rayonkantoren. 
Gedurendee de kennisanalyse ontstond soms verschil van mening tussen de experts van BUV-
WTOO en van BUV-JZ. Experts van JZ hebben 'eigenlijk alleen maar te maken met wat de 
beroepsrechterr er uiteindelijk van vindt', aldus de projectmanager. 

"Juristenn zijn lettervreters. Die wegen ieder woord. Zij bekijken wat het zou moeten bete-
kenenn en vinden dan heel vaak verschillende betekenissen; het moet in een bepaalde 
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contextt gezien worden etc. Maar een beoordelaar denkt helemaal niet zo. Die moet gewoon 
dee wet uitvoeren. Voor een beoordelaar is het vaak simpeler. Voor een expert die dat ziet, 
omdatt ie veel dichter bij de beoordelaar staat, is het ook veel makkelijker om daartoe over 
tee gaan dan tot hele moeilijke juridische constructies te komen op grond waarvan je het 
helemaall  dichttimmert. En daar zaten de meeste fricties." (projectmanager) 

Expertss van JZ met een toetsende rol hadden weinig affiniteit met kennistechnologie. Zij 
controleerdenn of het beleid in hoofdlijnen op een goede manier in het systeem terechtkwam. 
Hett BVG-sanctiebeleid was geënt op de redeneerwijze zoals die ook in het strafrecht wordt 
gehanteerd.. Eerst wordt bepaald of iemand schuldig is, daarna wordt de strafmaat bepaald. 
Voorr het sanctiebeleid houdt dit in dat eerst wordt bepaald of iemand verwijtbaar werkloos is, 
vervolgenss wordt de hoogte van een eventuele sanctie bepaald. Hierbij wordt gekeken naar 
verzachtendee omstandigheden. In het systeem moest dit resulteren in een 'tussensactie', waarna 
dee eindsanctie kon worden bepaald. Voor de experts van JZ was dit een belangrijk discussie-
punt,, ook met de kennistechnologen van Bolesian. Toen de experts van JZ dit ogenschijnlijk 
voorr elkaar hadden gekregen, heeft men het invullen van de tabellen aan een expert van BUV-
WTOO overgelaten. 
Dee 'tussensanctie' wordt echter alleen voor de vorm weergegeven in de 'Overwegingen en 
Conclusies'.. In de redeneerwijze van het systeem wordt de sanctie in één stap bepaald. Hieruit 
blijktt dat de experts van JZ te weinig inzicht hebben (gekregen) in de redeneerwijze van het 
systeem. . 

Dee experts van BUV-WTO hebben meegewerkt aan het gedeeltelijk overbodig maken van hun 
eigenn functie34. Het eigen belang wordt ingeruild voor het belang voor de organisatie als 
geheel.. De coördinator van de werkgroep Experts over het wegvallen van een deel van zijn 
taken: : 

"Binnenn een organisatie moetje niet kijken of je de poten onder je eigen stoel aan het weg-
maaienn bent, maar je moet kijken wat voor een organisatie efficiënt is. Als je daar niet naar 
kijkt ,, mis je een stukje markt op den duur." 

Dee medewerkers van BUV-WTO op het hoofdkantoor beschikten zowel over wetskennis als 
overr kennis van de uitvoeringspraktijk. Deze experts hadden controlerende en ondersteunende 
takenn met betrekking tot het uitvoeringsproces op de rayonkantoren. De controlerende taken 
zijnn weggevallen, als gevolg van de Algemene Wet Bestuursrecht en OpEx. 
Eenn expert die veel kennis heeft geleverd voor het systeem, betreurt het dat de experts de rede-
neerstructuurr van het systeem niet meer kunnen zien. Expliciet inzicht in de redeneerstructuur 
iss handig bij het uitvoeren van ondersteunende taken ten behoeve van de rayonkantoren. Deze 
expertt heeft geen permissie gekregen de redeneerstructuur te zien. Vanwege het risico van 
manipulatiee is het aantal medewerkers met toegang tot de redeneerstructuur tot een minimum 
beperkt.. Dit leidt tot de paradoxale situatie dat een expert die kennis voor het systeem heeft 
geleverd,, geen toegang meer heeft tot de 'eigen' kennis die nu op een gestructureerde wijze in 
hett systeem is vastgelegd. 
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GeenGeen gebruikersparticipatie bij de kennisanalyse 
Beoordelaarss zijn niet betrokken bij de kennisanalyse. De chef die erbij betrokken was gedu-
rendee de pilot, is van mening dat een beoordelaar, een wtb'er of een chef van een rayonkantoor 
niett betrokken hoeven te worden bij de kennisanalyse. 

"Inn het land zullen best wetstechnische medewerkers zitten die hetzelfde niveau hebben als 
opp het hoofdkantoor, maar niet meer." (chef2) 

Ookk de coördinator van de gebruikersgroep ziet geen rol voor beoordelaars bij de kennis-
analyse. . 

"Al ss je uitgaat van hoe mensen werken, krijg je 144 verschillende denkwijzen, die je nooit 
opp één lijn kunt zetten." (chefl) 

Dee coördinator van de werkgroep Experts is geen voorstander van het betrekken van beoorde-
laarss bij de kennisanalyse. Hij denkt datje dan in een Babylonische spraakverwarring terecht-
komt,, dat prioriteiten minder slagvaardig worden gesteld ten aanzien van de aspecten die je al 
dann niet moet meenemen bij een beoordelingstraject en dat er twintig soorten sancties komen 
uitrollen. . 
Dee organisatiekundige is van mening dat gebruikers wel bij de kennisanalyse moeten worden 
betrokken,, met name voor wat betreft de 'vertaling' van het beleid naar het systeem. 

"Expertss zijn steeds het aanspreekpunt geweest, maar experts en beoordelaars denken op 
eenn heel andere manier. Dat is in de acceptatietest en in de functionele test heel duidelijk 
naarr boven gekomen. (...) Pure kennis zit bij de experts, maar bij de vertaling van de 
kenniss in het systeem hadden gebruikers moeten worden betrokken. Als je de helptekst in 
hett begin zag, ik ben wetstechnisch absoluut niet onderlegd, maar ik kan me voorstellen dat 
jee daar niets van begrijpt. Er worden bepaalde juridisch waterdichte zinsneden neergezet, 
daarr begrijp je niets van. Juridisch is dat heel leuk, maar voor de gebruiker volkomen on-
bruikbaar.""  (organisatiekundige) 

Doorr het niet betrokken zijn van beoordelaars gedurende de kennisanalyse kwam pas tijdens 
hett testen naar voren dat de vraagteksten nogal juridisch en ingewikkeld waren geformuleerd. 

DeDe vragen in OpEx 
Inn hoofdstuk 7 is beschreven dat beoordelaars de vragen in OpEx soms lastig vinden om te 
beantwoorden.. De expert die de vragen heeft geformuleerd is sceptisch over kennistechnologie 
(expertt 4). Hij heeft een sterk juridische invalshoek gehanteerd en gestreefd naar juridisch 
sluitendee teksten voor OpEx. Beoordelaars zijn niet betrokken geweest bij het opstellen van de 
vraagteksten.. Ook het taalgebruik zoals dat door beoordelaars wordt gehanteerd, is niet van 
tevorenn geanalyseerd. Tijdens het testen van het systeem door beoordelaars komen de proble-
menn met de vraagteksten naar voren. Er zijn toen enige aanpassingen gerealiseerd. Een chef 
overr de vraagteksten: 
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"Dee vragen zijn van een dusdanig niveau, datje denkt, dat kan de meester of meesteres op 
hett hoofdkantoor wel snappen, maar mijn beoordelaar in opleiding gaat het boven de pet." 
(cheff  2) 

8.4.3.22 Ontwerp 

Hett ontwerp van OpEx is neergezet door Bolesian. Medewerkers van Bolesian en van de afde-
lingg Software-ontwikkeling van de BVG hebben overleg gevoerd over de hiërarchie van fac-
toren. . 

OntwerpkeuzenOntwerpkeuzen die uniformiteit afdwingen 
Hett kennissysteem heeft tot doel uniformiteit in de uitvoering te bewerkstelligen. Bij het ont-
werpp van het systeem is het uitgangspunt geweest dat het systeem niet manipuleerbaar mag 
zijn.. Dit heeft geleid tot een aantal technologische ontwerpkeuzen: de structuur van het sys-
teem,, een beperkte flexibiliteit, de permissiestructuur, de autorisatie en geen 'what if functie'. 
Voorr het bewaken van het proces wordt managementinformatie verzameld door het informatie-
systeemm Charlie (zie paragraaf 8.7). Daarnaast zijn er organisatorische maatregelen genomen 
omm de uniformiteit te bevorderen, zoals het benadrukken van het belang van een 'eenduidig 
basisproces'' en het verplicht stellen van het gebruik van OpEx (zie paragraaf 8.4.2 en paragraaf 
8.5) ) 

StructuurStructuur van het systeem: In hoofdstuk 7 is beschreven dat het beoordelingsproces door OpEx 
iss gestandaardiseerd. Beoordelaars worden vraagsgewijs door het beoordelingsproces geleid. 
Bijj  het beantwoorden van de vragen oordeelt de gebruiker nog zelf. 

"Wee konden bij OpEx kiezen uit een aantal uitersten. Mensen een beslissingsbevoegdheid 
helemaall  ontzeggen doordat OpEx alles voor je uitrekent. Daarmee zou je het interessante 
vann het werk helemaal weghalen en acceptatie al helemaal niet gerealiseerd krijgen. Je zou 
ookk OpEx een kennisinhoud mee kunnen geven die zou leiden tot weinig toegevoegde 
waardee bij een beoordelingsproces. Dat was sowieso niet de bedoeling. We hebben geko-
zenn voor een hiërarchie van factoren die een onderlinge afhankelijkheid hebben en die met 
diee onderlinge afhankelijkheid de waarde van bovenliggende factoren bepalen. Dat lijk t 
ogenschijnlijkk subjectief, maar door het afvragen van die sub-factoren objectiveer je die op 
hett eerste gezicht subjectief lijkende antwoorden." (projectmanager) 

"Hett opbouwen van een gedachtewereld bij een beoordelaar is een belangrijk doel geweest, 
proberenn in te leven in de casuïstiek. Een beoordelaar heeft een dossier en krijgt een 
bepaaldee beeldvorming, via het afwerken van een interactiedialoog leert een beoordelaar op 
eenn bepaalde manier kijken naar het verwijtbaarheidsproces." (kennistechnoloog) 

Dezee keuze is van cruciaal belang geweest voor de opzet van het systeem. De beoordeling 
geschiedtt door het systeem, maar op het niveau van het beantwoorden van de vragen telt het 
oordeell  van de beoordelaar. Hierdoor hebben beoordelaars het gevoel dat zij de beoordeling 
sturen.. Tegelijkertijd worden zij via het systeem gewezen op allerlei factoren, waarmee zij 
voorheenn geen rekening hielden. Deze keuze draagt bij aan acceptatie door het management, 
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immerss beoordeling door een kennissysteem draagt bij aan een uniforme uitvoering. Terwijl 
tegelijkertijdd de acceptatie bij gebruikers wordt gewaarborgd, want beoordelaars voeren de 
beoordelingg nog zelf uit. 
Eenn groot aantal van de hierop volgende ontwerpbeslissingen is gericht op het tegengaan van 
manipulatie,, zoals beperkte mogelijkheden voor het corrigeren van verkeerd ingevoerde ant-
woordenn en het afschermen van de redeneerstructuur. 

BeperkteBeperkte flexibiliteit: Beoordelaars vinden het vervelend dat ze niet gemakkelijk antwoorden 
kunnenn corrigeren. In eerste instantie kon een beoordelaar slechts één vraag terug. De gebrui-
kersgroepp was het niet eens met deze keuze. 

"Al ss je een keer moet stoppen omdat je een telefoontje krijgt, dan moet het niet een heidens 
karweii  zijn om te komen waar je gebleven was." (chef 1) 

Onderr druk van de werkgroep Gebruikers wordt de mogelijkheid om foutieve antwoorden te 
corrigerenn enigszins verruimd. Er wordt gekozen voor een oplossing waarbij je binnen één 
beoordelingsstapp wel meerdere vragen terug kan. De vragenlijst is opgedeeld in blokken, waar-
binnenn een beoordelaar antwoorden kan corrigeren. Als een beoordelaar toch een vraag uit een 
vorigg blok wil aanpassen, dan moet de beoordelaar de sessie afbreken en opnieuw beginnen. 
Volgenss de coördinator van de gebruikersgroep ging de Stuurgroep uit van een beoordelaar die 
vann kwade wil is. Daarom moesten maatregelen worden genomen om manipuleerbaarheid 
tegenn te gaan. 

"Dee Stuurgroep heeft altijd gezegd 'OpEx mag niet manipuleerbaar zijn'. Van de Stuur-
groepp moest het een zwarte doos zijn. Nou zo zwart is ie niet meer, je kunt er al aardig 
doorheenn kijken. (...) Ze kunnen niet door het schild heen kijken, maar het wordt al aardig 
tastbaar.. Als ik daar dat antwoord geef, weet ik wat er aan het eind uitkomt, want ik heb het 
all  zo vaak doorlopen. Er zitten bepaalde hoofdwegen in die mensen regelmatig tegenko-
men.. Bepaalde situaties komen ze één keer per jaar tegen en andere situaties komen ze 
iederee week tegen. Die kunnen ze bijna dromen." (chefl) 

Eenn ander voorbeeld waar de gebruikersgroep een doorslaggevende rol heeft gespeeld, is de 
toevoegingg van de optie 'onbekend' en het opsparen van de vragen die een beoordelaar niet 
kann beantwoorden. 

"Het"Het vraag- en antwoordspel moest altijd leiden tot een antwoord, waar het systeem mee 
verderr kon. (...) De beoordelaars hebben aangegeven: 'zo werk ik helemaal niet'. Op een 
gegevenn moment houdt het op, dan kan ik niet meer verder en wat moet ik dan? Dan moet 
ikk eerst vragen gaan stellen aan de buitendienst en dan kan ik weer een keer opnieuw door 
OpExx heen. Dan stopt ie weer, omdat ie weer niet verder kan en dan moet ik weer vragen 
gaann stellen. Het is nu zo opgelost dat OpEx altijd vragen blijf t stellen tot aan het eind van 
dee rit, maar de vragen die niet beantwoord kunnen worden en die wel essentieel zijn, 
wordenn netjes in een vragenlijst neergelegd." (projectmanager) 

Permissiestructuur:Permissiestructuur: Bij het ontwerp van een informatiesysteem moeten beslissingen worden 
genomenn ten aanzien van de permissiestructuur: wie kan welke gegevens raadplegen en wie 
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kann deze gegevens ook wijzigen? Het betreft technische keuzen over de rollen en welke 
permissiee hierbij hoort, maar ook organisatorische keuzen om te bepalen wie welke rol krijgt 
toebedeeld.. Bij OpEx gaat het niet alleen over de bescherming van de gegevens, maar ook om 
hett tegengaan van manipulatie. De volgende permissies zijn onderscheiden: supervisor, expert 
enn beoordelaar. Een 'supervisor' heeft toegang tot en dus inzicht in het redeneermechanisme. 
Eenn 'expert' kan proef- en testgevallen invoeren en met het systeem 'spelen', maar heeft geen 
toegangg tot de redeneerstructuur. Een 'beoordelaar' kan één reëel geval tegelijk invoeren en 
kann geen gevallen vergelijken. 

"Eenn supervisor kan alles. Een expert kan alleen maar proefgevallen behandelen of test-
gevallen,, maar geen dossiergevallen. Die krijgt wel aan het eind van z'n rit een overzicht 
vann alle vragen die hij heeft ingevuld, met hoe dat op elkaar heeft ingewerkt en hoe de con-
clusiess zijn. Een beoordelaar kan geen proefgevallen doen, alleen reële gevallen en die 
krijgtt dat overzicht nooit. Die krijgt dus wel de vragen die er gesteld worden en z'n ant-
woorden,, maar die krijgt niet van: op basis van die antwoorden hebben we dat afgeleid en 
opp basis daarvan hebben we weer dat afgeleid en daardoor zijn we tot die sanctie gekomen, 
datt inzicht heeft ie niet." (ontwikkelaar 1) 

"Eenn 'expert' kan de kennis toetsen, zoals die is ingebracht in de domein-editor. Op het 
momentt dat je een bepaald geval hebt behandeld, kun je overzicht krijgen van hoe dat 
samenhangt,, hoe de interactie is geweest." (kennistechnoloog) 

Dee twee betrokken medewerkers van de afdeling Software-ontwikkeling en de coördinator van 
dee werkgroep Gebruikers hebben de permissie van 'supervisor' gekregen. De experts op het 
hoofdkantoorr en de wtb'er op het rayonkantoor hebben de permissie van 'expert' en kunnen 
meerderee proefgevallen tegelijk invoeren en kunnen zo gevalsbehandelingen vergelijken. 
Beoordelaarss kunnen dit niet, zij kunnen alleen de dossiergevallen zien. 
OpExx is gebouwd als 'black box'. Alleen degenen met de permissie van supervisor hebben 
inzichtt in de redeneerstructuur van het systeem. Het is dan mogelijk om te zien welk gewicht 
aann welke factoren is gehangen. Men heeft het aantal supervisoren zeer klein gehouden om 
manipulatiee te voorkomen. De projectmanager vindt dat experts die moeten beoordelen of een 
gevall  al dan niet juist is beoordeeld, deze permissie niet moeten krijgen. 

"Voorr de beoordelaar is de situatie die ze moeten beoordelen belangrijk. Voor de expert die 
hett onderhoud van OpEx moet gaan doen, is het belangrijk welke waarden er in die hiërar-
chiee aan factoren is gegeven om te komen tot een waarde van een omgeving. Dat kan op 
eenn vrij diep niveau moeten worden veranderd. Dat is van een geheel andere orde dan het 
gewichtt van een verwijtbare werkloosheid bepalen in een bepaalde situatie. Een expert die 
eenn afgedane zaak nog eens een keertje herbeoordeelt, moet ook niet de vraag kunnen 
stellen:: is deze sub-, sub-, sub-factor wel goed? Heeft ie wel een goede waarde meege-
kregen?? We hebben in het analysetraject gemerkt dat met name het toekennen van waarde 
opp dat hele diepe niveau voor experts ontzettend problematisch is. Mensen zijn altijd 
gewendd geweest om de hele situatie in ogenschouw te nemen. Dan moetje ze niet verder in 
verwarringg brengen door helemaal de diepte in te duiken. Dat moetje alleen aan de mensen 
overlatenn die de hiërarchieën kunnen begrijpen, die de afhankelijkheden kunnen traceren en 

228 8 



diee uiteindelijk de uitkomst van een waarde van een sub-factor voor de waarde van het hele 
gebiedd kunnen bepalen." (projectmanager) 

Dee coördinator van de werkgroep Experts is ook van mening dat beoordelaars en de wtb'ers 
geenn inzicht hoeven te hebben in de redeneerstructuur. Voldoende inzicht wordt verkregen via 
dee 'flow of dialogue', dat een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden biedt. De 'flow 
off  dialogue' is een afspiegeling van de redeneerstructuur in het systeem, maar het is niet één op 
één.. De vragen worden wel weergegeven, maar de achterliggende tabellen niet. Anders zou 
menn op detailniveau een discussie krijgen over het gewicht van de verschillende relevante 
factoren,, aldus deze coördinator. 

"Diezelfdee onderverdeling is ook doorgevoerd in de domein-editor. Daar is die ook 
gebruiktt om de tabellen af te schermen voor de experts. Ikzelf ben daar best gelukkig mee, 
wantt als daarin iets wordt vernaggeld, dan kan dat hele grote gevolgen hebben." (ont-
wikkelaarr 1) 

"Al ss zij een dossier voor zich hebben liggen waar de 'flow of dialogue' van een geval ligt 
enn ze voeren dat in als proefgeval, dan kunnen ze precies zien wat OpEx waarvan afgeleid 
heeftt en dan hebben ze ook nog de mogelijkheid om ergens een kruisje voor te zetten en die 
enee waarde te wijzigen en te kijken wat daar dan uit komt, en dat is met name belangrijk als 
eenn beleidswijziging plaatsvindt." (ontwikkelaar 1) 

Dee participerende chef gedurende de pilot had toegang tot de redeneerstructuur toen OpEx nog 
opp een PC draaide. De redeneerstructuur is nu afgeschermd vanwege manipuleerbaarheid. 
Dee domeindeskundige die een groot deel van de kennis voor het systeem leverde, had ook 
gedurendee het ontwikkelproces van OpEx nog toegang tot de redeneerstructuur. Na de invoe-
ringg heeft ze deze permissie niet meer. 

Autorisatie:Autorisatie: Niet alle medewerkers op de rayonkantoren hebben toegang tot OpEx. 
Beoordelaarss krijgen een toegang tot OpEx. 

"Alleenn die 200 mensen die OpEx mogen gebruiken, kunnen OpEx ook gebruiken. Het is 
niett opengesteld voor 2.600 BVG'ers om maar op dat systeem aan te loggen." (technicus 1) 

GeenGeen 'what if functie': Tijdens de pilot is voorgesteld een 'what if functie' te ontwikkelen. Ook 
ditt voorstel wordt door het management verworpen, omdat men beducht is voor manipulatie. 

Uitlegfunctie Uitlegfunctie 
Bijj  het ontwerp van het systeem is een mogelijkheid voor kennisinhoudelijke uitleg gecreëerd. 
Viaa uitlegschermen zou inzicht kunnen worden verschaft in de problematiek rond verwijtbaar-
heid.. Het gebruik van deze schermen zou een leereffect kunnen hebben (zie paragraaf 7.2.3 
ontwikkelenn van kennis). Volgens de projectmanager zijn de schermen voldoende geoptima-
liseerd.. Een van de betrokken medewerkers (ontwikkelaar 1) en de kennistechnoloog geven 
aann dat deze mogelijkheden maar ten dele zijn benut vanwege onvoldoende beschikbaarheid 
vann de experts. Het was al moeilijk om experts voldoende vrij te maken voor het leveren van 
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dee kennis voor het systeem. Door een te geringe beschikbaarheid van experts worden hierbij 
leermogelijkhedenn die de technologie biedt onderbenut. 
Hoewell  het invullen van de uitlegteksten een sluitpost in het ontwerpproces was, zijn toch nog 
uitlegtekstenn toegevoegd bij de ontslagredenen. Beoordelaars vonden het soms lastig de juiste 
ontslagredenn te kiezen vanwege het grote aantal redenen. Maar om met OpEx te kunnen wer-
ken,, moet een beoordelaar ook over voldoende kennis beschikken. 

"Het"Het is beslist noodzakelijk dat iemand een SV-diploma heeft en voldoende kennis van 
zakenn heeft om OpEx in te gaan om een gewogen beslissing te nemen over de situatie. Daar 
hoortt ook een keuze van de ontslagreden bij. OpEx kan daarin alleen maar helpen. Het 
gevenn van teksten die een uitleg geven van een reden, is denk ik de enige manier, plus een 
stukjee opleiding om te zorgen dat mensen gewogen keuzes kunnen maken." (project-
manager) ) 

8.4.3.33 Bouw 

Hett systeem is gebouwd door Bolesian. Twee medewerkers van de afdeling Software-ontwik-
kelingg van de BVG liepen mee in het traject. Gedurende de ontwikkeling van het operationele 
systeemm nam hun inbreng toe. Het prototype is op een PC ontwikkeld. Medewerkers van de 
BVGG waren betrokken bij het omzetten naar de VAX-omgeving. 
Voorr de ondersteuningsstructuur is gekozen voor een client-serverstructuur. OpEx draait op 
eenn VAX op het hoofdkantoor. Het informatiesysteem Charlie vormt de verbinding tussen 
OpExx en de kantoorautomatisering op de rayonkantoren (zie paragraaf 8.7). Mogelijke alterna-
tievenn voor de ondersteuningsstructuur waren OpEx aan het mainframe te hangen, OpEx te 
installerenn op de decentrale VAX-en op de rayonkantoren of OpEx te installeren op de PC's. 
Dee beslissing voor de client-serverconstructie is genomen door de Stuurgroep na advies van de 
werkgroepp Techniek, een medewerker van Bolesian en een medewerker van Digital. Het was 
dee eerste keer dat een applicatie op een dergelijke manier bij de BVG wordt ingevoerd. Niet 
zozeerr het toepassen van kennistechnologie, maar deze innovatie op netwerkgebied vond de 
coördinatorr van de werkgroep Techniek een uitdaging. 

"Ikk ben iemand die van een stukje innovativiteit houdt, van projecten die een experimenteel 
karakterr dragen. Voor ons lag de uitdaging in het feit dat dit de eerste applicatie was die 
centraall  is geïmplementeerd en decentraal beschikbaar is gesteld." (technicus 1) 

Err is gekozen voor een hardware-infrastructuur die voldoende capaciteit biedt voor het gebruik 
vann OpEx, zonder dat hierdoor het gebruik van andere applicaties gehinderd wordt. De capaci-
teitt van OpEx-VAX is berekend op vijftien beoordelaars tegelijkertijd. 
Dee technologische ondersteuningsstructuur sluit aan bij het decentralisatieproces. Er is sprake 
vann convergentie tussen de organisatie-ontwikkeling en de keuze met betrekking tot de infra-
structuur.. De client-serverstructuur en het toepassen van kennistechnologie passen beide in een 
gedecentraliseerdee uitvoeringsorganisatie met een behoefte aan centrale beheersing. Er is in 
dezee zin sprake van een 'match' tussen de technologie, de technologische ondersteunings-
structuurr en de organisatie (zie paragraag 3.3). 
Dee producten die uit OpEx komen, zijn via Charlie geïntegreerd in de kantoorautomatiserings-
omgevingg (zie paragraaf 8.7). De mogelijkheid OpEx en het WW-systeem te integreren is 
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onderzocht,, maar niet haalbaar geacht. Zoals beschreven in hoofdstuk 7 vinden de beoordelaars 
ditt aspect niet zo bezwaarlijk. Het gevolg van deze keuze is dat bepaalde gegevens in OpEx 
moetenn worden ingevoerd, zoals het gevalnummer en de persoonsgegevens, hoewel deze 
gegevenss reeds beschikbaar zijn in het WW-systeem. Beoordelaars vinden het wel gebruikson-
vriendelijkk om van OpEx naar het WW-systeem te moeten overschakelen, wanneer zij tijdens 
eenn OpEx-sessie het WW-systeem moeten raadplegen vanwege telefoontjes van klanten. 
Volgenss de projectmanager is de systeemarchitectuur ontoereikend voor een dergelijke inte-
gratie.. Stuurgroeplid 1 geeft ook een strategische overweging aan. Hij wil geen afhankelijkheid 
creërenn die dit innovatieve project zou kunnen dwarsbomen: dat OpEx mogelijk niet operatio-
neell  is vanwege een probleem met het WW-systeem. 
Dee keuze OpEx niet te integreren met het WW-systeem, is voor de gebruikers niet optimaal. 
Vanuitt het streven deze innovatie te laten slagen, is het begrijpelijk dat men de technische 
ondersteuningsstructuurr niet te complex wil maken. Zo wordt het risico vermeden dat moge-
lijkee problemen in de 'delivery structure' een faalfactor vormen voor de innovatie (zie para-
graaff  3.3). 

Dee kennistechnoloog geeft aan dat Bolesian niet eerder een systeem van dergelijke omvang 
heeftt gebouwd. Bolesian heeft voor het eerst een kennissysteem gebouwd dat in een VAX-
omgevingg draait. Voorheen hebben zij applicaties voor personal computers gemaakt. Ten tijde 
vann het OpEx-project bestond AionDS nog niet voor de VAX. Bolesian heeft in dit project een 
nieuww concept uitgeprobeerd en in de praktijk toegepast; er is een speciale tooi ontwikkeld 
voorr het onderhoud van kennissystemen: de domein-editor. Dit kan worden beschouwd als een 
verbeteringsinnovatiee langs een technologisch traject (zie paragraaf 2.5). 

8.4.3.44 Testen 

Err zijn een aantal testen uitgevoerd: een technische test, een functionele test, een kennisinhou-
delijkee test en een acceptatietest. Voor het testen van OpEx is aan de gebruikersgroep een test-
coördinatorr toegevoegd. Bij het testen waren gebruikers, experts, leden van de werkgroep 
Organisatiee en medewerkers van Bolesian betrokken. 
OpExx bevat 64.000 mogelijke combinaties en zo'n 16.000 beslisregels. Voor de kennisinhou-
delijkee test zijn door de werkgroep Experts negentig representatieve testdossiers geselecteerd. 
Hierbijj  heeft men de simpele en exceptionele gevallen weggelaten en de meest voorkomende 
opp het niveau hiertussen getest35. 
Tijdenss de acceptatietest bleek dat de vragen niet altijd door de beoordelaar konden worden 
beantwoord.. De mogelijkheid om 'onbekend' te antwoorden is verruimd. Het systeem kan nu 
ookk worden gebruikt bij niet volledige data-invoer. 
Dee vraagteksten zijn opgesteld door een juridisch expert van de afdeling BUV-JZ. Tijdens de 
acceptatietestt met gebruikers bleken de vragen te abstract, ook werden te veel juridische 
termenn gehanteerd. Naar aanleiding van deze test zijn de teksten aangepast. 
Beoordelaarss vonden dat ze niet goed genoeg met OpEx konden werken en drongen aan op 
uitstell  van de invoering. Naar aanleiding van de resultaten van de acceptatietest heeft de Stuur-
groepp besloten OpEx nog niet in te voeren. 
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"Het"Het is het eerste kennissysteem. Als je daarmee op je gezicht gaat omdat de gebruikers 
ontevredenn zijn, dan is dat natuurlijk een hele slechte start. Met iets nieuws moet je extra 
voorzichtigg zijn." (stuurgroeplid 1) 

"Vanuitt de gebruikers is aangegeven dat men de implementatie wilde uitstellen, omdat de 
rayonkantorenn er niet aan toe waren. Wij waren daar erg teleurgesteld over, vanuit de auto-
matisering.. Wij vonden dat het geïmplementeerd had kunnen worden. Dat was in ieder 
gevall  ons streven geweest. Achteraf denk ik dat het niet slecht is geweest, omdat je daar-
doorr nog wat optimalisatieslagen hebt kunnen doen en je een kwalitatief beter product hebt 
kunnenn neerzetten." (stuurgroeplid 3) 

Dee coördinator van de gebruikersgroep gaf aan dat de projectmanager 'ontzettend geschrok-
ken'' was van de reactie binnen de BVG. De projectmanager vond het uitstel een verkeerde be-
slissing,, omdat het volgens hem werd ingegeven door externe omstandigheden en niet van-
wegee verbeteringen die nog aan het systeem moesten worden aangebracht. 

"Allerleii  omstandigheden binnen de uitvoering hebben geleid tot die beslissing. Er gebeurt 
aldoorr wel wat. En om redenen als examens sociale verzekering, vakantieperiode, zieke 
mensen,, onderbezetting, een implementatie uit te stellen, dat lijk t me fout." (project-
manager) ) 

8.55 Invoering, gebruik, evaluatie en nazorg 

Dee subcycli 'invoering', 'gebruik', 'evaluatie en nazorg' zijn aan te merken als organisato-
rischee veranderingen, omdat gedurende deze cycli geen technologische aanpassingen aan 
OpExx zijn gedaan. 

Invoering Invoering 
Terr voorbereiding van de invoering van OpEx heeft de projectmanager opnieuw zijn rol als 
'champion'' vervuld. Door veel aandacht te schenken aan voorlichting, opleiding en publiciteit 
heeftt hij de acceptatie van het systeem bevorderd. 
Opp 7 juni 1993 is OpEx op de rayonkantoren ingevoerd. De invoering vond gelijktijdig op de 
verschillendee kantoren plaats vanwege uniformiteit in de uitvoering. Bolesian is niet meer 
betrokkenn bij de invoering van het systeem. 
Dee projectmanager heeft veel aandacht besteed aan voorlichting om ongerustheid weg te 
nemenn zoals 'angst voor banenverlies' of 'de computer gaat voor me denken'. De voorlichting 
bestondd uit presentaties, demonstraties en artikelen in het bedrijfsblad 'het BVG-journaal'. De 
beoordelaarss hebben de documentatie ontvangen en zijn geïnformeerd via hun chef. Om moge-
lijkee weerstand bij rayonkantoren te voorkomen heeft de projectmanager ook alle rayonkan-
torenn bezocht. De geïnterviewde beoordelaars vinden de informatieverschaffing over OpEx 
voldoende,, met name door de informatie in het BVG-journaal en de opleiding op het rayon-
kantoor. . 
Err is een opleiding in het gebruik van het systeem gegeven. De BVG heeft het cursusmateriaal 
ontwikkeld,, Bolesian heeft hierbij geadviseerd. De opleiding duurt twee, drie dagen, een paar 
uurr per dag. Aan de hand van voorbeelden worden de verschillende stappen in het systeem 
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doorgenomen.. De voorbeelden worden klassikaal besproken. De beoordelaars vinden de oplei-
dingg helder en voldoende. 
Dee projectmanager heeft ook veel aan publiciteit gedaan over OpEx binnen de sociale zeker-
heidssectorr en de automatiseringswereld. De projectmanager heeft in 1992 en in 1993 op de 
Nederlandsee conferentie Kennistechnologie een voordracht gehouden. OpEx behaalde in 1993 
dee tweede plaats bij de 'IT-award' van het automatiseringsweekblad Computable. 

Dee invoering OpEx heeft geleid tot een organisatorische aanpassing van het intakeproces. Het 
aanvraagformulierr is uitgebreid met een aantal bijlagen behorend bij de specifieke situatie van 
dee aanvrager. De vraagstelling op het formulier is aangepast aan de vraagstelling in OpEx, 
waardoorr de informatievergaring gerichter geschiedt. 

"Err was al gestart met het realiseren van een ander soort vragenset, meer toegespitst op de 
situatiee van de aanvrager. Dat hebben we gecombineerd met de eisen die OpEx stelt en 
heeftt geleid tot een verbeterde aanvraagset waardoor het uitzetten van buitendienst-
opdrachtenn en het steeds weer herhalen van informatie-opvragen in ieder geval verminderd 
werd.""  (organisatiekundige) 

Gebruik Gebruik 
OpExx wordt gebruikt door 160 beoordelaars. Op het rayonkantoor wordt het systeem ook 
gebruiktt door de wetstechnisch medewerker. Buitendienstmedewerkers en experts op het 
hoofdkantoorr komen met producten van OpEx in aanraking. In totaal heeft OpEx ongeveer 300 
directee en indirecte gebruikers. In hoofdstuk 7 zijn de verandering in het werk en in de organi-
satiee als gevolg van OpEx beschreven. 
Opp de afdeling BUV-WTO op het hoofdkantoor is bij de invoering van OpEx in juni 1993 
tijdelijkk een helpdesk voor OpEx ingericht. Er kwamen vragen binnen over onduidelijke vraag-
tekstenn en over de bediening van het systeem. Ook werden gesignaleerde fouten doorgespeeld. 
Vragenn werden beantwoord en problemen werden geregistreerd op probleemformulieren. De 
coördinatorr van de werkgroep Experts verzamelde de probleemformulieren en bepaalde of er 
actiee moest worden ondernomen. Deze expert stuurde in die periode een elektronische infor-
matiekrantt rond met informatie over problemen en oplossingen. Het onderhoud kreeg gestalte 
viaa deze expert en de twee medewerkers van de afdeling Software-ontwikkeling. Na 1 septem-
berr 1993 is de helpdesk voor OpEx ondergebracht bij de reguliere helpdesk van de afdeling 
Software-ontwikkeling. . 

EvaluatieEvaluatie en nazorg 
Dee projectmanager heeft het gebruik van OpEx op de rayonkantoren geëvalueerd. Bolesian is 
niett meer betrokken bij deze evaluatie. In juli 1993, een maand na invoering, bezocht de 
projectmanagerr alle rayonkantoren voor een evaluatie van het systeem met de gebruikers. 
Problemenn werden doorgegeven aan de helpdesk. Ook heeft de projectmanager een evaluatie-
bijeenkomstt met vertegenwoordigers van de rayonkantoren georganiseerd. De resultaten van 
dezee evaluatie zijn beschreven bij de effecten van OpEx in hoofdstuk 7. 
Eenn nazorgperiode van drie maanden is ingesteld om de mate van acceptatie van het systeem 
doorr de gebruikers te volgen en de kwaliteit van het systeem bij het dagelijks gebruik in de 
gatenn te houden. 
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Nadatt het systeem drie maanden in gebruik was, heeft de projectmanager een evaluatie-bijeen-
komstt georganiseerd met afgevaardigden van de rayonkantoren. Over het geheel genomen oor-
deeldee men positief over het systeem. Er vond wel een discussie plaats over het verplichte 
gebruikk van OpEx. Zoals in hoofdstuk 7 is beschreven, vonden beoordelaars dit verplichte 
gebruikk in bepaalde gevallen omslachtig. In het evaluatierapport wordt geconcludeerd: "All e 
kantorenn vinden het dwingend gebruik van OpEx op grond van de code Oorzaak WW te ver 
gaan.. Bepaalde ontslagredenen zijn overduidelijk niet-verwijtbaar. Het dwingende gebruik van 
OpExx voor deze redenen wordt als belastend ervaren."36 

"Het"Het projectteam zal ten aanzien van de onderstaande codes Oorzaken WW voorstellen om 
dezee ontslagredenen niet als verplicht aan te merken: 1) oproepkrachten, 2) ontslag op medi-
schee gronden, 3) vrijwilli g verzekerden, 4) collectief ontslag"37. 
Ondankss dit advies hield de directie vast aan het eerder vastgestelde beleid, waarin wordt 
gesteldd dat OpEx in alle voorgeschreven gevallen moet worden toegepast. Dit strookte niet met 
dee mening van de projectleider, die benadrukte dat OpEx een hulpmiddel is. 

"Inn sommige gevallen is het omwille van de uniformiteit noodzakelijk dat het gebruik van 
OpExx dwingend wordt opgelegd, maar niet in alle gevallen. OpEx kan, en moet ook, als 
eenn hulpmiddel, als een instrument worden gezien." (projectmanager) 

8.66 Onderhoud 

Naa de invoering van OpEx is de projectorganisatie opgeheven. Bolesian wilde een onderhouds-
contractt afsluiten, maar de BVG heeft besloten het onderhoud zelf te doen. Afhankelijk van de 
aardd van het onderhoud zou Bolesian weer kunnen worden ingeschakeld. 
Formeell  ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de afdeling BUV. Deze 
afdelingg is verantwoordelijk voor het onderhoud van de WW-kennis. De BVG is voor het 
onderhoudd van OpEx afhankelijk van enkele medewerkers. Vanuit de voormalige werkgroep 
Expertss zijn er twee experts die de kennisinhoudelijke aspecten van het onderhoud kunnen 
doenn (expert 1 en expert 2). De twee in het project betrokken medewerkers van de afdeling 
Software-ontwikkelingg kunnen systeemtechnische aanpassingen verrichten (ontwikkelaar 1 en 
ontwikkelaarr 2). De afdeling BUV-WTO is opgeheven. Expert 2 werkt nog op de afdeling 
BUV.. Expert 1 is gedetacheerd naar de bedrijfsstrategische staf. 

Hett onderhoud van een kennissysteem is van cruciaal belang. De gebruikersgroep onder-
streeptee dit: 

"Jee bent afhankelijk van wat er in zit. Als er iets in het systeem niet klopt, dan kun je het net 
zoo goed weggooien. Of het is perfect of het is waardeloos." (chef 1) 

Dee eerste kennisinhoudelijke aanpassing aan OpEx sinds de invoering is een gevolg van een 
wijzigingg in het sanctiebeleid als gevolg van nieuwe richtlijnen van de Sociale Verzekerings 
Raadd (SVR). In maart 1994 heeft de SVR op instigatie van de staatssecretaris nieuwe richt-
lijnenn uitgevaardigd ten aanzien van het sanctiebeleid, omdat het sanctiebeleid van de diverse 
Bedrijfsverenigingenn uiteenliep. 
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"Wee hadden in december zelf ons beleid geëvalueerd. We vonden het prima. Er was geen 
enkelee aanleiding om te gaan aanpassen. Dat is mooi voor OpEx, want in de tijd dat het 
operationeell  was, zijn er wat technische aanpassingen geweest, maar niks vanuit de juris-
prudentiee of het beleid. Zo zie je datje door zoiets kan worden overvallen. Ek vind dat toch 
eenn extra handicap, datje zo'n systeem dan als een gek moet gaan aanpassen." (expert 5) 

Inn een termijn van drie maanden moesten de SVR-richtlijnen worden omgezet in het BVG-uit-
voeringsbeleid.. De experts analyseerden de gevolgen voor het sanctiebeleid van de BVG. 
Vanwegee deze veranderingen moest zowel het Handboek als OpEx worden aangepast. Voor 
beidee was er een enorme tijdsdruk en men vroeg zich af of de wijzigingen tijdig gerealiseerd 
zoudenn kunnen worden. 
Toenn in mei het nieuwe beleid binnen de BVG werd vastgesteld, ging men op de afdeling 
expertss aan de slag om de Handboekteksten aan te passen. 
Voorr een systeem als OpEx is het noodzakelijk dat het uitvoeringsbeleid in het systeem over-
eenkomtt met de eisen zoals die aan de bedrijfsvereniging worden gesteld. Het belang van tijdig 
onderhoudd is daarom zeer groot. 
Mett ingang van 1 juli zou het nieuwe uitvoeringsbeleid in werking moeten treden. Eind maart 
kreegg de voormalig coördinator van de werkgroep Experts van de adjunct-directeur Ontwikke-
ling,, waar automatisering onder valt, een opdracht voor een 'consequentie-onderzoek' naar 
aanleidingg van het SVR-besluit. Hij heeft toen samen met Bolesian gekeken waar OpEx zou 
moetenn worden aangepast. Op 11 mei 1994 heeft de voormalig coördinator een notitie voorge-
legd,, die werd behandeld in het managementteam. In deze notitie werd naast de aanpassing als 
gevolgg van de SVR-richtlijnen ook een voorstel gedaan voor uitbreiding van OpEx met betrek-
kingg tot 'nalaten passende arbeid te aanvaarden'. 
Opp dat moment ging men er nog vanuit dat de afdeling BUV met capaciteit zou komen. Bij de 
leidingg van BUV was echter een gebrek aan inzicht en aan medewerking om de verantwoorde-
lijkheidd in te zien voor het onderhoud van OpEx. 

"Dee leiding van de afdeling ziet het als het ontnemen van hun positie als je een systeem 
beoordelingenn laat doen. Dat zijn juristen en die zeggen van: dat soort dingen kan een 
systeemm niet beoordelen, dat moetje mensen laten doen. (...) Ze denken dus eigenlijk dat 
zee door het systeem te negeren het wel uit de weg kunnen krijgen." (ontwikkelaar 1) 

Tenn aanzien van het onderhoud als gevolg van de SVR-richtlijnen levert BUV niet de capaci-
teitt die in het kader van onderhoud zou moeten plaatsvinden. Voor de afdeling BUV lag de 
prioriteitt bij de aanpassing van het Handboek. In een brief aan de adjunct-directeur Ontwikke-
lingg wordt om 'een brandoplossing' gevraagd om de datum van 1 juli alsnog te kunnen halen. 
Dee keuze om in het onderhoudsvoorstel een uitbreiding over passende arbeid toe te voegen, 
heeftt de besluitvorming vertraagd. Op de valreep wordt een structuur bedacht om het noodza-
kelijkee onderhoud uit te voeren. Op 7 juni besloot het managementteam voor dit specifieke 
gevall  een projectteam in te stellen. De voormalig projectmanager werd weer aangesteld voor 
dee coördinatie van deze onderhoudsslag. De voormalige coördinator van de werkgroep Experts 
enn de twee medewerkers van Software-ontw ikke ling werden in het projectteam opgenomen. 
Zijj  hebben de hiërarchie en de tabellen aangepast en vervolgens gevalideerd. De gedreven 
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mensenn uit de voormalige projectorganisatie zetten zich opnieuw in om OpEx op tijd aangepast 
tee krijgen. 

"Jee hebt natuurlijk geen systeem gebouwd om na een jaar te zeggen dat het niet meer 
hanteerbaarr is, niet meer houdbaar." (expert 1) 

Hett kennisinhoudelijke deel is opgepakt door expert 1, die vanuit BUV gedetacheerd is naar de 
bedrijfsstrategischee staf. Deze expert heeft het onderhoud van OpEx op zich genomen, hoewel 
dee verantwoordelijkheid voor het onderhoud formeel bij de afdeling BUV lag. Dit betekende 
datt de PC met de domein-editor van OpEx bij hem op het bureau stond. 
OpOp de rayonkantoren werd gevreesd dat OpEx misschien niet op tijd klaar zou zijn. Op het 
rayonkantoorr werd geroepen 'als OpEx maar niet uitvalt, want dan kunnen we niets meer', 
alduss de organisatiekundige. 
Dee voormalige coördinator van de gebruikersgroep dacht dat de stekker eruit moest, omdat hij 
niett verwachtte dat OpEx op tijd zou zijn aangepast. Hoewel op de rayonkantoren een groot 
deell  van de beoordelaars voor de invoering van OpEx nog handmatig beoordelingen heeft 
gedaan,, blijkt uit de reactie op het mogelijk tijdelijk uit de lucht gaan van het systeem, dat men 
inn de uitvoering liever met het systeem werkt dan te moeten terugkeren naar de oude situatie. 
Dezee onderhoudsslag, begroot op 68 werkdagen, moest in korte tijd worden gerealiseerd. De 
medewerkerss werden hiervoor vrijgemaakt van hun reguliere werk. Met overwerk lukte het de 
wijzigingenn op tijd te realiseren. Het systeem is niet uit de lucht geweest. De enorme tijdsdruk 
bijj  het onderhoud had voorkomen kunnen worden: 

"Ikk vind het belachelijk dat het al zo lang van tevoren bekend is dat dit moet gebeuren en 
datt de beslissing gewoon niet genomen wordt. Dat is het hele punt. Men heeft gewoon geen 
beslissingg genomen om het te doen." (ontwikkelaar 1) 

Onderr grote tijdsdruk zijn de veranderingen in het sanctiebeleidbeleid tijdig doorgevoerd in het 
Handboekk en in OpEx. De projectmanager vindt dat aanpassing OpEx prioriteit heeft boven 
aanpassingg van het Handboek. De experts voelen zich meer verantwoordelijk voor het Hand-
boek. . 

"Dee Handboekteksten leg je weer vast in OpEx. De kan niet andersom redeneren. We 
haddenn ook een beetje verwacht dat OpEx niet op tijd zou zijn aangepast. We hadden zoiets 
van:: dan kunnen ze in ieder geval uit de voeten met de Handboekteksten. Maar omdat zij 
veell  kunst- en vliegwerk hebben uitgevoerd, is het tegelijkertijd klaargekomen." (expert 5) 

Doorr veranderingen in het Handboek worden de wijzigingen expliciet gemaakt. Hierdoor kan 
hethet 'hoe en waarom' van de wijziging worden uitgelegd. 

"Geschrevenn teksten zijn toch het enige middel om mensen op de hoogte te brengen van 
wijzigingen.. Als je ze uitsluitend verwerkt in OpEx, dan zullen ze alleen zichtbaar zijn voor 
dee beoordelaar doordat er andere vragen, misschien wel nieuwe vragen, worden gesteld, 
zonderr daarbij de logica te vernemen waarom de nieuwe vragen worden gesteld." (expert 
4) ) 
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"Dee neiging bestaat toch wel om gewoon een goed Handboek te maken. Want stel je voor 
datt OpEx uit de lucht is, dan moet toch iemand met een Handboek uit de voeten kunnen." 
(expertt 6) 

Dee wijzigingen in het sanctiebeleid als gevolg van de SVR-richtlijnen hebben betrekking op de 
afleidingstabellenn en op het cumuleren en maximeren van sancties. Expert 1 en ontwikkelaar 1 
hebbenn de tabellen aangepast. Ontwikkelaar 2 heeft de wijzigingen in OpEx ingevoerd. 
Hoewell  er veranderingen zijn opgetreden in het beleid, zijn de benodigde wijzigingen in het 
systeemm te overzien. De BVG hoefde Bolesian niet in te schakelen, omdat de factoren waarop 
dee beoordeling geschiedt niet veranderen. Als gevolg van de SVR-richtlijnen zijn de sancties 
zwaarderr geworden en is de variatie in de hoogte van de sanctie afgenomen. 

"Dee manier waarop geredeneerd wordt en de sancties die worden toegepast veranderen. De 
factorenn die je meeneemt, wat er ernstig is en wat er minder ernstig is, veranderen niet. 
Maarr de sanctie die eruit komt is anders. (...) We hebben, geloof ik, negen verschillende 
sanctiess bij verwijtbare werkloosheid. Dat mogen er nog maar vijf zijn. Je moet bepaalde 
gevallenn samenvoegen tot één sanctiecategorie. De variatie wordt minder groot." (expert 2) 

Dee manier waarop geredeneerd wordt, heeft geen consequenties voor de structuur van het sys-
teem.. De manier waarop de sanctie wordt gemotiveerd moet worden aangepast. Hiertoe dienen 
veranderingenn te worden aangebracht in de tekst van de 'Overwegingen en Conclusies'. 

"Nuu werken we met een uitgangssanctie en verzachtende omstandigheden. Dan moet je 
gaann werken met een standaardsanctie en kun je zowel verzwarende als verzachtende 
omstandighedenn hebben." (expert 2) 

Inn het sanctiebeleid, zoals dat bij de BVG werd uitgevoerd, werd eerst een sanctie bepaald. 
Vervolgenss werd gekeken of er sprake was van eventueel verzachtende omstandigheden. Daar-
naa werd de eindsanctie bepaald. Als gevolg van de SVR-richtlijn is de wijze waarop de hoogte 
vann de sanctie wordt bepaald, veranderd. De twee afzonderlijke stappen zijn komen te verval-
lenn in het nieuwe beleid; de sanctie wordt in één keer bepaald. 
Ditt is een aanzienlijke wijziging in het beleid, maar had geen grote consequenties voor OpEx. 
Dezee wijze van redeneren zat immers al in het systeem, hoewel het van de buitenkant leek of 
hett systeem in twee stappen redeneerde, zoals ook in de 'Overwegingen en Conclusies' tot 
uitingg kwam. Deze wijziging in het beleid betekende voor OpEx dat alleen de manier waarop 
dee 'Overwegingen en Conclusies' werden gepresenteerd, moest worden aangepast. 

CumulerenCumuleren en maximeren 
Onafhankelijkk van elkaar zijn het Handboek en OpEx door verschillende medewerkers aange-
past.. Het Handboek werd door experts van BUV aangepast. De kennisinhoudelijke aanpassin-
genn aan OpEx werden gerealiseerd door de voormalig coördinator van de experts, die niet meer 
opp BUV werkzaam was. Hij kreeg de beleidsnota mee met de opdracht het systeem aan te 
passen. . 
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Dee aanpassingen vonden onder grote tijdsdruk plaats. Er is af en toe telefonisch contact 
geweestt tussen de expert die OpEx wijzigde en het team bij BUV. Na de aanpassing van OpEx 
iss het systeem globaal beleidsinhoudelijk getoetst. De afdeling Opleidingen die voorlichting 
overr de wijzigingen voorbereidde, constateerde dat de cumulatie van sancties in het Handboek 
opp een andere manier was geregeld dan in OpEx. 

"Daarr kwamen we op het allerlaatste moment achter. De mensen van opleidingen die zowel 
OpExx als onze Handboektekst hadden gezien, wezen ons daarop." (expert 5) 

Inn de SVR-richtlijnen stond dat cumulatie van sancties de 30% niet te boven mocht gaan. In de 
BVG-beleidsnotaa was niet vastgelegd hoe dit zou moeten worden opgelost. De expert die 
OpExx heeft aangepast, koos de oplossing om de sancties op te tellen en te maximeren bij 30%. 
Alss de sanctiehoogte de 30% overschrijdt, zou het resterende deel moeten worden doorgescho-
venn naar een volgende periode. 
Dee experts van Juridische Zaken die het Handboek aanpasten, kozen voor een oplossing die de 
uitvoeringg eenvoudig hield. Wanneer bij samenloop van sancties de 30% werd overschreden, 
werdenn de sancties achter elkaar geplakt. Dan is gemakkelijk te zien wanneer welke sanctie 
aflooptt en welke daarna wordt opgelegd. Dit is gemakkelijker wanneer bijvoorbeeld in een 
beroepszaakk een van de sancties komt te vervallen. Bij de keuze zoals die in OpEx werd 
gemaakt,, zou dit resulteren in een verrekening. Dit is ingewikkelder wanneer dit handmatig 
zouu moeten gebeuren. 

"Sanctiee A kunnen we helemaal opleggen, sanctie B net niet, dan schieten we boven de 
30%% uit, dan plakken we sanctie B erachter." (expert 5) 

Hett Handboek wordt aangepast, omdat het minder ingrijpend is dan OpEx te wijzigen. Expert 
55 vindt het 'minder geslaagd' en is bezorgd dat systeemtechnische keuzen overheersen. 
Hett is opmerkelijk dat opleidingsmedewerkers op deze inconsistentie zijn gestuit. Het gebrek 
aann afstemming is een gevolg van het ontbreken van een inzichtelijke onderhoudsstructuur en 
dee tijdsdruk waaronder de aanpassingen moesten worden gerealiseerd. 

"Het"Het was sowieso al hectisch om het per 1 juli klaar te krijgen en een andere club had de 
verantwoordelijkheidd voor het Handboek. Dan zijn twee groepjes bezig en dan wil het nog 
well  eens niet helemaal sporen." (projectmanager). 

Err is onvrede over het gebrek aan afstemming tussen de herziening van het Handboek en de 
wijzigingg van OpEx. 

"Hett moet eigenlijk min of meer gelijk opgaan. Of de invulling van het beleid naar het 
operationelee beleid moet voorliggen op de aanpassing van OpEx. Het kan niet zo zijn datje 
OpExx gaat aanpassen en vervolgens het beleid daarop gaat aanpassen." (expert 6) 

Onderhoudsstructuur Onderhoudsstructuur 
Hett onderhoud van een kennissysteem heeft kennisinhoudelijke aspecten en systeemtechnische 
aspecten.. Expert 7 vindt dat het onderhoud van OpEx voorzover het beleidsmatige aanpas-
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singenn betreft onder de verantwoordelijkheid behoort te vallen van BUV. Zowel BUV als de 
rayonkantorenn hebben volgens deze expert een signaleringsfunctie ten aanzien van het onder-
houd.. Expert 6 ziet de expert als toeleverancier van kennis en niet als iemand die zelf met het 
systeemm bezig is. 

"Al ss je het hebt over wetstechnische kennis, dan is BUV een grote leverancier. De zou in 
iederr geval willen voorkomen dat mensen die zich er inhoudelijk mee bezighouden, ook 
heell  erg systeemgericht bezig moeten zijn. En dat heb je wel al gauw." (expert 6) 

Zijj  vindt het geen goede zaak dat het onderhoud op een andere afdeling terecht is gekomen dan 
waarr de verantwoordelijkheid voor het onderhoud hoort te liggen, omdat een 'hobbyist' zijn 
werkzaamhedenn heeft meegenomen. Een deel van het onderhoud moet volgens haar worden 
ondergebrachtt bij de software-ontwikkeling. 
Eenn expert die intensief bij de ontwikkeling van OpEx betrokken is, vindt dat hett initiatief voor 
hett onderhoud voor wat betreft kennisinhoudelijke aspecten bij BUV moet liggen. Zij heeft een 
beterr inzicht in de kennisinhoudelijke en systeemtechnische aspecten van het onderhoud door 
haarr intensieve betrokkenheid bij het project. Zij is van mening dat het onderhoud van OpEx 
moett gebeuren door dezelfde mensen als die de Handboekteksten schrijven: 

"Ikk heb echt moeten uitleggen dat wij een rol hebben ten aanzien van het onderhoud van dit 
systeem.. Daar was het idee: 'wat hebben wij juristen met computers te maken'. (...) De heb 
eenn praatje gehouden voor de leider van onze afdeling over de structuur van OpEx en over 
dee tabellen en wat daar nou eigenlijk in staat. Maar het schrikt af. Je krijgt een heel pak met 
allee tabellen en schema's. Als je daar niet aan gewend bent, heb je geen idee watje ermee 
moet.""  (expert 2) 

"Hett handboek schrijven is een vertrouwd soort werk. Dat pak je op en doe je even. Met 
OpExx heeft iedereen nog van 'oh hoe moet ik dat dan doen?' (...) Zij moeten natuurlijk 
well  weten hoe het systeem in elkaar zit en hoe het werkt. Het is inhoudelijk niet anders dan 
tekstt schrijven, alleen de vorm is totaal anders." (expert 2) 

Hett onderhoud is naar aanleiding van deze ervaringen ondergebracht bij de afdeling Bijzondere 
Uitkeringsverzorging.. Deze groep werkt samen met de Onderhoudsgroep OpEx binnen de 
afdelingg Software-ontwikkeling. Experts van BUV signaleren of er ontwikkelingen gaande zijn 
diee aanpassing van OpEx noodzakelijk maken. De afdeling Software-ontwikkeling is verant-
woordelijkk voor de realisatie daarvan. Onderhoudsvragen vanuit de gebruikers komen binnen 
viaa de helpdesk OpEx op de afdeling Software-ontwikkeling. De medewerkers van de afdeling 
Software-ontwikkelingg moeten dan beoordelen of het een systeemtechnisch of een kennis-
inhoudelijkk probleem is. Er vindt overleg plaats tussen deze twee onderhoudsgroepen. Ten 
behoevee van het kennisinhoudelijke onderhoud is in OpEx een onderhoudsmodule, een 
domein-editor,, ingebouwd. 

Uitt de moeizame gang van zaken rond het onderhoud van OpEx als gevolg van de beleids-
wijzigingenn blijkt dat de onderhoudsstructuur onvoldoende was ingebed in de organisatie. Het 
ontbrakk aan een 'organisatorische ondersteuningsstructuur' om een noodzakelijke technolo-
gischee aanpassing te realiseren, nu de projectorganisatie was opgeheven (zie paragraaf 3.3). 
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Hoewell  op papier een onderhoudsorganisatie was uitgewerkt, heeft men verzuimd beheertaken 
inn de organisatie als onderdeel van reguliere werkzaamheden op te nemen. Door het aan-
dringenn en de inzet van betrokkenen van het eerste uur is het onderhoud toch nog tijdig gerea-
liseerd.. Het vasthouden van draagvlak voor kennistechnologie houdt blijkbaar niet op na 
invoering. . 
Hoewell  de afdelingsleiding van BUV ontevreden is over de manier waarop de onderhouds-
structuurr in de praktijk gestalte kreeg, heeft men het zelf ook een lange tijd op zijn beloop 
gelaten.. De noodzaak om de aanpassing aan OpEx tijdig te realiseren, werd onvoldoende 
onderkend.. Door onvoldoende inzicht in de technologie en door een nog steeds aanwezig wan-
trouwenn ten aanzien van kennistechnologie wordt het in de lucht zijn van OpEx enige tijd 
bedreigd. . 
Inn de automatisering wordt beheer ondergewaardeerd. Bij kennistechnologie dient niet alleen 
systeemtechnischh maar ook kennisinhoudelijk onderhoud plaats te vinden. Bij kennistech-
nologiee speelt ook nog dat de experts, die zelf niet met het kennissysteem werken, weinig 
affiniteitt hebben met de technologie. Binnen de BVG was niet duidelijk wie verantwoordelijk 
wass voor het onderhoud van OpEx: de expertafdeling BUV of de afdeling Software-ontwikke-
ling.. Ook na de invoering van het systeem bleken extra inspanningen vereist om het systeem 
draaiendee te houden. 
Uitvoeringsorganisatiess werken onder tijdsdruk. Er is weinig tijd om wijzigingsbesluiten in het 
uitvoeringsbeleidd om te zetten. Naast de wijzigingen op papier moeten informatiesystemen 
wordenn aangepast. Bij het gebruik van kennistechnologie moeten niet alleen administratieve 
proceduress worden aangepast, maar moeten er ook kennisinhoudelijke wijzigingen worden 
aangebracht.. Door de technologie worden procedures vastgelegd, terwijl de wetgevingspraktijk 
aann continue verandering onderhevig is. 
Dee discussie tussen de experts die het Handboek aanpasten en de expert die het onderhoud aan 
OpExx had uitgevoerd, ging over de interpretatie van de SVR-richtlijnen met betrekking tot het 
cumulerenn en maximeren van sancties. Experts van de afdeling Juridische Zaken kozen voor 
eenn oplossing die ook handmatig eenvoudig uit te voeren is. De keuze die in het systeem is 
vastgelegd,, leidt tot ingewikkelder rekenwerk wanneer dit handmatig moet worden uitgevoerd. 
Hett gevolg hiervan is dat het moeilijker wordt dezelfde regelgeving met de hand uit te voeren. 
Inn dit voorbeeld leidt automatisering ertoe dat de invulling van de wetsuitvoering ingewikkel-
derr wordt. Kennistechnologie wordt bij de BVG gebruikt om complexe wetgeving uit te 
voeren,, maar leidt zelf ook tot een ingewikkelder 'invoering van de beleidsuitvoering'. 
Tenn aanzien van het onderhoud van het systeem werd verwacht dat niet-gegarandeerde 'Over-
wegingenn en Conclusies' inzicht zouden bieden in discrepanties tussen het oordeel van het sys-
teemm en het oordeel van de beoordelaar. Dit zou kunnen duiden op fouten in het systeem, die 
tott aanpassing van het systeem zouden moeten leiden. 
Inn de praktijk blijkt dat beoordelaars de vragen nog eens doorlopen in plaats van af te wijken 
vann de 'Overwegingen en Conclusies'. Hier is sprake van een 'mismatch' ten aanzien van het 
verwachtee en werkelijke gebruik van het systeem, waardoor een beoogd feedbackmechanisme 
vanuitt het gebruik ten behoeve van het onderhoud niet blijkt op te treden. 
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8.77 Het informatiesysteem Charlie 

Dee tweede technologische cyclus betreft de ontwikkeling, de invoering en het gebruik van het 
informatiesysteemm Charlie. Halverwege het ontwikkeltraject van OpEx is een begin gemaakt 
mett het ontwikkelen van dit systeem38. Charlie is een toepassing binnen de kantoorautomati-
seringg op de rayonkantoren en vormt de aansluiting met OpEx, dat draait op een VAX op het 
hoofdkantoor.. De kantoorautomatiseringsomgeving, het programma 'AH in one' van Digital, 
bevatt algemene functionaliteiten zoals tekstverwerking, elektronische post en agendabeheer. 
Opp het moment dat een beoordelaar in OpEx zit, wordt het vraag- en antwoordspel dat de 
beoordelaarr invult in OpEx (de VAX op het hoofdkantoor) opgeslagen. Wanneer een OpEx-
sessiee is afgerond, kan een beoordelaar de opgeleverde standaardteksten van OpEx inlezen en 
verwerkenn in de 'brievenboek-applicatie' van de kantoorautomatisering. Door de integratie van 
OpExx en Charlie kunnen teksten die OpEx levert, worden verwerkt in documenten, zoals de 
KC-voorlegger,, de interne voorlegger en de buitendienstopdracht. Deze producten worden op 
hett lokale systeem op het rayonkantoor opgeslagen. In Charlie wordt gecontroleerd of de door 
OpExx aangeleverde teksten al dan niet zijn aangepast.39 Een beoordelaar mag de tekst-
fragmentenn uit OpEx niet wijzigen, wel kan een beoordelaar tekst toevoegen ter toelichting. 

Vóórr de mandatering en vóór de invoering van OpEx werden alle gevallen van verwijtbare 
werkloosheidd doorgestuurd naar het hoofdkantoor ter beoordeling door de Kleine Commissie: 
dee zogenaamd KC-voorleggers. Alle niet-verwijtbare gevallen werden op het rayonkantoor 
afgehandeld:: de zogenaamde interne voorlegger. 
Mett de invoering van OpEx is er een onderscheid gekomen tussen door OpEx gegarandeerde-
enn niet-gegarandeerde 'Overwegingen en Conclusies'. Alleen de door OpEx niet-gegarandeer-
dee gevallen werden, voordat de mandatering van kracht was, gecontroleerd door BUV-WTO. 
Naa de mandatering zijn er alleen nog interne voorleggers, die op de rayonkantoren worden 
afgehandeld.. Een interne voorlegger is een document waarin de beoordeling van OpEx wordt 
vastgelegd. . 

Fysiekee dossiers werden per post tussen de rayonkantoren en het hoofdkantoor heen en weer 
gestuurd.. Met Charlie kwam een KC-voorlegger automatisch in de werkvoorraad van het 
hoofdkantoorr terecht. Dit leidde tot een flinke verkorting van de doorlooptijd. Ook kon op elk 
momentt worden getraceerd waar een document zich in welke status bevond. Dit was de oor-
spronkelijkee opzet van Charlie. Als gevolg van de Algemene Wet Bestuursrecht is de sanctie-
bepalingg gedelegeerd naar de rayonkantoren en vindt er geen controle meer op het hoofd-
kantoorr plaats. Het doorzenden van documenten van de rayonkantoren naar het hoofdkantoor 
iss niet meer nodig. 

Dee belangrijkste functionaliteiten van Charlie waren de administratieve afhandeling van de 
outputt van OpEx inclusief controle op oorspronkelijkheid, werkvoorraadbeheersing en het 
leverenn van managementinformatie. Bolesian heeft de benodigde functionaliteiten voor Charlie 
gespecificeerd. . 
Charliee biedt de mogelijkheid tot beheersing van de werkvoorraad, op individueel niveau, op 
hett niveau van het rayonkantoor en met betrekking tot de 'KC-routing' van de rayonkantoren 
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naarr het hoofdkantoor voor de mandatering. Hierdoor is controle ten aanzien van doorloop-
tijdenn mogelijk. 
Charliee registreert het gebruik van OpEx door een beoordelaar. Op basis hiervan wordt mana-
gementinformatiee verzameld. Charlie levert managementinformatie over het aantal behandelde 
gevallen,, het percentage 'wel en niet verwijtbaar' en het percentage 'gegarandeerd of niet-
gegarandeerd'.. Het registreert hoe veel keer een OpEx-sessie is doorlopen per gevals-
behandelingg en het verschaft inzicht in de doorlooptijden zowel op het niveau van het rayon-
kantoorr als het BVG-gemiddelde. 
OpOp het rayonkantoor kunnen de chef WW van de afdeling en de wtb'er alleen management-
informatiee van het eigen kantoor uitdraaien en vergelijken met het BVG-gemiddelde. Er is 
geenn inzage in gegevens van andere kantoren. 
OpOp het hoofdkantoor legt men de cijfers van alle rayonkantoren naast elkaar. Rayonkantoren 
diee niet conform het beleid werken, kunnen zo worden opgespoord. De managementinformatie 
verschaftt voor het hoofdkantoor inzicht in het gebruik van OpEx op de rayonkantoren. Via het 
informatiesysteemm wordt een structuur van overheersing vormgegeven. Deze functionaliteit 
vann managementinformatie is ontwikkeld om afwijkend gedrag of manipulatie tegen te gaan. 

"Dat"Dat is toen opgenomen, omdat men bang was dat beoordelaars door meerdere OpEx-
sessiess te doorlopen naar een bepaalde sanctie toewerken." (technicus 2) 

Afwijkingenn van het gemiddelde zijn echter geen harde indicatie. Een OpEx-sessie kan 
bijvoorbeeldd ook worden afgebroken omdat er een andere taak tussendoor komt. De manage-
mentinformatiee heeft wel een signalerende functie. Op het moment dat de cijfers extreem 
afwijken,, valt af te leiden dat er op een andere manier met OpEx wordt omgegaan. Bij een 
kantoorr leidde bijvoorbeeld alle invoer tot een sanctie, een score van 100%. Hieruit kon 
wordenn afgeleid dat eerst werd gekeken of er sprake was verwijtbaarheid. Alleen de verwijt-
barebare gevallen werden vervolgens in OpEx ingevoerd. 

Dee werkgroep Techniek is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Charlie. De coördinator 
vann de werkgroep Techniek, de projectmanager, een medewerker van Bolesian, een mede-
werkerr van de BVG en een medewerker van Digital waren betrokken bij Charlie. De coördina-
torr van de werkgroep Techniek heeft meer contact gehad met de projectleider van Bolesian dan 
mett de projectmanager van de BVG. Zij hebben overleg gevoerd over de communicatie tussen 
OpExx en Charlie, met name met betrekking tot de integriteitsbewaking bij het versturen van 
bestanden,, aldus de coördinator van de werkgroep Techniek. 
Dee coördinator van de werkgroep Techniek heeft met de projectleider van Bolesian ook 
overlegg gevoerd over de voor OpEx benodigde computercapaciteit, om een bepaalde respons-
tijdd te kunnen garanderen. Men heeft niet alleen een schatting gemaakt van de capaciteit van 
OpEx,, maar ook van de capaciteit van het netwerk in verband met het versturen van bestanden, 
dee capaciteit van Charlie op de VAX op het hoofdkantoor en de capaciteit in verband met de 
integratiee met de kantoorautomatisering. 
Eenn lid van de werkgroep Techniek heeft het systeem ontworpen en gebouwd. Hij heeft meer 
contactt gehad met mensen van Bolesian dan van Software-ontwikkeling van de BVG over de 
afstemmingg met delen van de kantoorautomatisering. Beide partijen hebben een aantal rand-
voorwaardenn aangegeven, gezamenlijk is gekeken naar bruikbare invullingen. Bolesian gaf 
bijvoorbeeldd aan hoe ze een document zouden willen hebben, de BVG gaf aan welke mogelijk-
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hedenn er zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van het origineel houden van de teksten. Het systeem 
controleertt of de stukken tekst die worden opgeleverd door OpEx, ook in dezelfde oorspronke-
lijkee vorm behouden blijven in de kantoorautomatiseringsomgeving. Dit is een functie die 
controleertt op de oorspronkelijkheid van de door OpEx opgeleverde producten. Hierdoor wordt 
hett herkenbaar of de stukken tekst die OpEx oplevert nog een keer door de beoordelaar zijn 
bewerkt.. Het verzoek hiertoe is gedaan door kennistechnologen van Bolesian: 

"Zi jj  gaven aan dat zij behoefte hadden om die stukken als niet-muteerbare stukken tekst in 
diee KA-omgeving verder te laten afhandelen." (technicus 2) 

Vanuitt de werkgroep Techniek is aangegeven dat dit technisch onuitvoerbaar was. Het pro-
bleemm is dat de teksten in een document worden geplaatst. Het is niet mogelijk om stukken 
tekstt in een document af te schermen tegen bewerking, tenzij het hele document wordt afge-
schermdd tegen bewerking. In dat geval is het niet mogelijk nog iets aan het document toe te 
voegen.. Of het document is in zijn geheel vrij muteerbaar met het risico dat beoordelaars 
stukkenn tekst van OpEx bewerken. Dit is opgelost door de oorspronkelijke stukken van OpEx 
apartt van het document op te slaan. Automatisch wordt getoetst of de teksten al dan niet zijn 
aangepast. . 
Dee werkgroep Gebruikers is nauw betrokken geweest bij het ontwerp van Charlie. Deze werk-
groepp heeft voornamelijk overleg gevoerd met de ontwerper van Charlie. De coördinator geeft 
aann dat er volop ruimte was om mee te denken over het systeem en is enthousiast over de 
samenwerking.. Na gezamenlijke brainstormsessies werkte de ontwerper de ideeën verder uit. 

Hett informatiesysteem Charlie heeft uiteenlopende functionaliteiten. Verschillende betrokken 
actorenn benaderen verschillende aspecten van het systeem en noemen verschillende redenen 
voorr de ontwikkeling ervan. Oorspronkelijk is Charlie bedoeld als verbinding tussen de kan-
toorautomatiseringg en OpEx, voor het opstarten en afsluiten van OpEx, aldus een medewerker 
vann de afdeling Software-ontwikkeling. 

"Err is een ontwerper aan gezet en die heeft er een veel mooier systeem van gemaakt. 
Charliee is een logistiek systeem geworden, dat OpEx opstart en als OpEx klaar is de ver-
schillendee uitvoerproducten van OpEx in de daarvoor bestemde archiefmappen van de 
beoordelaarr neerzet," (ontwikkelaar 1) 

Eenn reden die de kennistechnoloog noemt voor de ontwikkeling van Charlie is de uniformiteit 
vann de voorleggers. De teksten uit OpEx worden via Charlie op een eenduidige manier ver-
werkt. . 

Dee coördinator van de werkgroep Techniek noemt het automatisch inloggen en automatisch 
opstartenn van OpEx vanuit de kantoorautomatiseringsomgeving. Doel is het transparant maken 
vann een applicatie die fysiek op het hoofdkantoor staat voor gebruikers op de rayonkantoren. 
'OpExx moet zich openbaren als een applicatie die op het rayonkantoor draait', aldus deze 
coördinator.. De communicatie tussen verschillende processen wordt hier voor het eerst toege-
pastt bij de BVG. Voor de beoordelaars lijken OpEx en Charlie een geheel. 
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Dee projectmanager zegt dat Charlie is ontwikkeld op verzoek van de Stuurgroep vanwege de 
behoeftee om managementinformatie vast te leggen. 

"Menn kan op basis van de informatie heel goed zien of er een rayonkantoor is dat voor één 
gevall  OpEx twintig keer doorloopt. Als ze dat doen, is er geen sprake meer van een 
objectieff  vraag- en antwoordspel, maar probeert men gewoon een advies te forceren." 
(projectmanager) ) 

Charliee registreert hoe OpEx wordt gebruikt. Het werk van beoordelaars wordt gecontroleerd. 
Dee naam van het systeem verwijst naar 'Checkpoint Charlie' uit de voormalige Berlijnse muur, 
'eenn halte waar dingen worden geïnventariseerd en doorgesluisd', aldus de projectmanager,. 
Mogelijkee manipulatie met OpEx wordt door deze 'check' afgevangen. De naam van het 
systeemm is onderdeel van de structuur van betekenisgeving. 

"Ietss wat uit OpEx komt krijgt een stempel 'okay'. Aan het eind zit een check waar 
gecontroleerdd wordt of er iets aan het document is gewijzigd. Op het moment dat we daar-
meee bezig waren viel net de muur, dus 'checkpoint Charlie'. Daar komt de naam Charlie 
vandaan.. We checken het. Dan ga je er dus vanuit dat de beoordelaar het wil verzieken." 
(chefl) ) 

Ookk de kennistechnoloog benadrukt het controle-aspect van Charlie. Vanaf het begin is het uit-
gangspuntt geweest dat beoordelaars moeten worden gecontroleerd, aldus de kennistechnoloog. 
Dee leiding wil managementinformatie, zoals het aantal fouten dat men maakt en hoe lang men 
bezigg is. Deze managementinformatie dient tevens als feedback aan de rayonkantoren. De 
kennistechnoloogg benadrukt het feit dat Charlie geen onderdeel is van het kennissysteem. 

"Diee inbreuk, dat 'big brother'-gevoel, werd opgehangen aan het kennissysteem en dat 
wildenn wij niet. Het zou de invoering en het gebruik kunnen frustreren. Vanuit onze hoek is 
zoo lang mogelijk geprobeerd, in ieder geval richting gebruikers, het als een apart verhaal te 
beschouwen.""  (kennistechnoloog 1) 

Omdatt men beducht is voor de negatieve reacties op kennistechnologie vanwege de 
controle-aspecten,, wordt hier een betekenisgeving vormgegeven, waarbij wordt benadrukt 
datt de controle wordt gerealiseerd door informatietechnologie en niet door kennistechnolo-
gie. . 
Charliee versterkt de structuur van overheersing. Informatietechnologie wordt toegepast om het 
gebruikk van het kennissysteem te controleren. Charlie wordt ingezet ter beheersing van het 
beoordelingsproces,, zoals verankerd in OpEx. Door Charlie beoogt het management controle 
uitt te oefenen op mogelijke manipulatie bij het gebruik van het kennissysteem door beoorde-
laars.. Hier wordt gekozen voor een informatietechnologische oplossing van een organisatorisch 
probleem;; het waarborgen van uniformiteit in de uitvoering. 

Dee werkgroep Gebruikers richtte zich op de administratieve verwerking van de output van 
OpEx.. De coördinator benadrukt de aspecten van werkvoorraadbeheersing en de KC-routing. 
Doorr Charlie zou een besparing van de doorlooptijd kunnen worden behaald. 
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Dee KC-routing hield in dat door OpEx gegarandeerde 'Overwegingen en Conclusies' automa-
tischh werden doorgestuurd naar de KC en dat niet-gegarandeerde 'Overwegingen en Conclu-
sies'' op het hoofdkantoor werden gecontroleerd. Door de mandatering als gevolg van de Alge-
menee Wet Bestuursrecht is de KC-routing komen te vervallen. 
Sindss de invoering van de AWB is Charlie ingrijpend gewijzigd. De routing naar het hoofd-
kantoorr is komen te vervallen. Een deel van het Charlie-systeem is niet langer in gebruik. De 
'volledige'' Charlie-versie is ongeveer driekwart jaar in gebruik geweest. 
Zowell  de bouwer van Charlie als de werkgroep Gebruikers wist ten tijde van het ontwikkelen 
vann het systeem niet dat deze verandering er aan zat te komen. 

"Opp het moment dat men met OpEx begon te werken, was binnen de BVG - alleen niet bij 
onss - bekend dat er zodanige aanpassingen zouden komen dat Charlie eigenlijk zijn waarde 
grotendeelss heeft verloren." (chef 1) 

Err is een systeem ontwikkeld voor de routing van documenten tussen de rayonkantoren en het 
hoofdkantoor,, terwijl deze documentenstroom als gevolg van de Algemene Wet Bestuursrecht 
laterr niet meer bestaat. Het gedeelte van Charlie dat de werkvoorraadbeheersing tussen de 
rayonkantorenn en het hoofdkantoor realiseerde, heeft zijn functionaliteit verloren. Er is sprake 
vann een 'mismatch' tussen de technologische en organisatorische ontwikkeling. Het ontwerp 
vann Charlie is gebaseerd op veronderstellingen over het proces, die spoedig achterhaald bleken. 
Dee bouwer van Charlie is betrokken geweest bij het testen, wanneer er problemen optraden 
mett het kantoorautomatiseringsdeel. Er waren vrij weinig problemen bij het testen van Charlie. 

InvoeringInvoering en gebruik van Charlie 
Invoeringg van OpEx en Charlie vond, vanwege de nauwe samenhang, gelijktijdig plaats. 
Zoalss in hoofdstuk 7 is beschreven, vinden beoordelaars het een groot voordeel dat zij zelf de 
'Overwegingenn en Conclusies' niet meer hoeven te formuleren en te typen. De integratie van 
tekstenn uit OpEx in KA-documenten vergemakkelijkt het administratieve afliandelingsproces 
voorr de beoordelaar. De administratieve afhandeling verloopt efficiënter en de doorlooptijd van 
eenn gevalsbehandeling is verkort. Hier is sprake van een 'match' tussen kennistechnologie en 
informatietechnologie. informatietechnologie. 

Naa invoering bleek Charlie voor sommige rayonkantoren een probleem op te leveren. Het 
ontwerpp van Charlie is gebaseerd op het bestaande WW-basisproces. Hierin staat geen proce-
duree beschreven voor de archivering van gevallen. Kantoren doen dit op naam of op postcode. 
Mett Charlie kunnen gevallen uitsluitend op naam uit de werkvoorraden worden geselecteerd. 
Sommigee kantoren dienden hun werkwijze aan te passen. 

Naa de invoering van OpEx en Charlie is er op het hoofdkantoor een helpdesk ingericht voor 
vragenn en het melden van problemen. Deze helpdesk werd bemenst door experts van de afde-
lingg BUV-WTO. Problemen met betrekking tot Charlie werden via BUV-WTO aan de bouwer 
vann Charlie doorgespeeld. De bouwer van Charlie treedt op als tweedelijns ondersteuning voor 
problemenn die niet vanuit de helpdesk kunnen worden opgelost. Vlak na de invoering zijn nog 
eenn aantal onvolkomenheden naar voren gekomen die gemakkelijk konden worden aangepast, 
o.a.. met betrekking tot de signalering van doorlooptijden. Ook waren er 'beginnersproblemen' 
doorr onwetendheid of door een nog onvoldoende beschrijving in de handleiding. 

245 5 



Inn het gebruik van Charlie lopen beoordelaars tegen een aantal problemen aan, waarvan de 
ontwikkelaarr zegt dat het bewuste technische keuzen betreft en dat die dus ook niet kunnen 
wordenn opgelost: 

"Eenn aantal problemen waren geen problemen, maar werden door de gebruikers ervaren als 
problemen,, maar van oorsprong juist in het systeem ingevoerd om bijvoorbeeld in de Re-
routingg bepaalde stappen te kunnen afdwingen. Af en toe ontstond de wens om die stappen 
tee kunnen omzeilen." (technicus 2) 

Eenn voorbeeld betreft de behoefte om een interne voorlegger te kenmerken als KC-voorlegger, 
inn geval men een sanctie wilde toekennen terwijl het systeem dat niet doet. Wanneer OpEx een 
gevall  als niet-verwijtbaar beoordeelt, wordt er geen KC-voorlegger aangemaakt. Vindt een 
beoordelaarr het wel verwijtbaar, dan dient een handmatige procedure te worden gevolgd. Het 
verzoekk van de gebruikers was om een mogelijkheid te creëren om van een interne voorlegger 
eenn KC-voorlegger te maken. Dat is 'expliciet afgekaatst': er moet een KC-voorlegger worden 
gemaakt,, met hierin de argumentatie waarom wordt afgeweken van de OpEx-beoordeling. Juist 
dee uitzonderingsgevallen willen we duidelijk in kaart, aldus technicus 2. 

PermissiestructuurPermissiestructuur in Charlie 
Viaa Charlie kunnen beoordelaars OpEx opstarten en in de kantoorautomatiseringsomgeving de 
outputt van OpEx administratief verwerken. Een chef en wtb'er op het rayonkantoor kunnen 
beheertechnischee zaken uitvoeren met betrekking tot de werkvoorraad. Ook hebben zij inzicht 
inn de managementinformatie van het rayonkantoor. Experts op het hoofdkantoor konden voor 
dee mandatering de werkvoorraadbeheersing rond de KC-voorleggers regelen. Dit is komen te 
vervallen. . 

GebruikersparticipatieGebruikersparticipatie en medezeggenschap 
Dee werkgroep Gebruikers staat positief tegenover Charlie. Men kijkt terug op een construc-
tievee samenwerking met de ontwerper van Charlie. De werkgroep heeft zich met name 
gerichtt op de inpassingen van Charlie in het werkproces. Er is wel teleurstelling te bespeu-
renn dat een deel van het ontwikkelwerk voor niets heeft plaatsgevonden. De werkvoorraad-
beheersingg richting het hoofdkantoor bleek een achterhaald concept. 
Dee werkgroep was op de hoogte van de controle-aspecten, maar lijk t deze met het oog op 
dee legitimiteit van een uniforme uitvoering niet als problematisch te beschouwen. De 
coördinatorr van de werkgroep Gebruikers: 

"Jee kan op gevalsniveau zien hoe vaak een beoordelaar door de sessie heen is gelopen. Is 
hijj  daar zes keer doorheengelopen, dan moet je je eens hartig gaan afvragen waarom hij zes 
keerr door dezelfde sessie heengaat." (chefl) 

Halverwegee 1992 worden de eerste functionele specificaties voor Charlie opgeleverd. In 
decemberr 1992 bezoekt de projectmanager de automatiseringscommissie van de OR. In het 
intervieww met de OR-leden blijkt dat ze Charlie niet kennen. Vanuit de projectleiding worden 
OpExx en Charlie als aparte systemen beschouwd. Blijkbaar heeft de projectleiding de OR niet 
opp de hoogte gesteld van het bestaan van Charlie. 
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Dee ondernemingsraad en de externe adviseur zijn niet op de hoogte van Charlie. De OR weet 
niett of het gebruik van OpEx wordt gecontroleerd. Ze weten niet of hierover managementinfor-
matiee wordt verzameld. Zij hebben niet gehoord dat de wijze van controle is veranderd. 
Eenn randvoorwaarde die de OR bij automatisering stelt is, dat het systeem managementinfor-
matiee levert die niet herleidbaar is naar individuen. Prestaties mogen op groepsniveau, maar 
niett op individueel niveau worden geregistreerd. 
Dee ondernemingsraad heeft genuanceerde opvattingen over controle door informatietechnolo-
gie.. De ondernemingsraad was niet op de hoogte van Charlie. Hier wreekt zich het gebrek aan 
afstemmingg tussen de formele medezeggenschap en de meer informele gebruikersparticipatie. 

8.88 Verwachtingen ten aanzien van kennistechnologie bij  de BVG 

Doorr interne reorganisaties en veranderingen in de sociale zekerheid is men binnen de BVG 
terughoudendd aan het worden ten aanzien van nieuwe investeringen in kennistechnologie. Dit 
neemtt niet weg dat men in de organisatie over het algemeen enthousiast is over OpEx en dat 
kennistechnologiee 'breed' in de organisatie wordt ondersteund. 

"Bi jj  verdergaande decentralisatie moet je aan de ene kant kennis verspreiden. Aan de 
anderee kant moet je staan voor rechtsgelijkheid. De denk dat kennissystemen daarvoor een 
heell  goed hulpmiddel kunnen zijn. Het is een ontwikkeling waarmee we door moeten gaan. 
(...)) Maar er verandert op dit moment zo veel in de sociale wetgeving, dat het heel moeilijk 
iss om daar een goede koers op uit te zetten." (stuurgroeplid 1) 

Dee projectmanager ziet een bescheiden rol voor kennistechnologie. Een jaar na de invoering 
vann OpEx neemt hij afstand van een eerder sterke technologische gedrevenheid. 

"Jee moet eerst je basisproces goed hebben en dan kan je daar een kennistechnologisch 
instrumentt bovenop zetten. (...) Maar dan moetje wel eerst het probleemgebied analyseren 
enn kijken of kennistechnologie überhaupt wel het instrument, de oplossing, zou moeten zijn 
voorr het probleem. Ik denk niet dat we, zoals in het kader van OpEx, ertoe moeten over-
gaann om een systeem te bouwen puur omdat het toevallig een kennissysteem is." (project-
manager) ) 

Dee ondernemingsraad verwacht dat de BVG terughoudend zal zijn met nieuwe toepassingen, 
omdatt de politieke ontwikkelingen zo in beweging zijn, zoals de privatisering van de Ziekte-
wet,, ingrepen in de WAO en veranderingen in de WW. De OR ziet mogelijkheden voor 
nieuwee toepassingen van kennistechnologie, die niet ten koste mogen gaan van werkgelegen-
heidd en de kwaliteit van het werk. Ten aanzien van de aanpak in het OpEx-project zegt de OR 
datt het een 'leerproces' is geweest voor andere projecten. 

Binnenn de BVG bestaan verschillende ideeën voor nieuwe toepassingen van kennistechnolo-
gie.. Een dagloonberekeningssysteem, zoals is ontwikkeld en wordt gebruikt bij het GAK, 
wordtt als wenselijk gezien. Een van de geïnterviewde chefs had liever een kennissysteem voor 
dee dagloonberekening gezien, dan voor het beoordelen van verwijtbare werkloosheid. Bij het 
beoordelenn van verwijtbaarheid ziet hij nog wel mogelijkheden om met goede sturing en bege-
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leidingg en de kennis van de medewerkers een goed resultaat te bereiken. In het verleden is 
geprobeerdd de dagloonberekeningen te verbeteren. Nog steeds wordt getracht de kwaliteit daar-
vann te verbeteren. 

"Opp zeventien kantoren hebben we met z'n allen alle registers opengetrokken om de kwali-
teitt van de daglonen op de norm te krijgen en dat lukt niet. Het heeft verregaande financiële 
consequentiess als het niet goed gebeurt. En als je ziet wat een energie daar al in gestoken is 
doorr alle kantoren. Wij zijn daar nu nog steeds mee bezig." (chef 1) 

Hett GAK heeft een dagloonberekeningssysteem voor de WW. Hij is van mening dat de BVG 
ditt systeem moet kopen. 

"Al ss het GAK met dertien bedrijfsverenigingen ermee werkt, dan kan een veertiende 
bedrijfsverenigingg er ook nog wel bij. Schaam je niet. Ga er naar toe. Neem je portemonnee 
meee en vraag wat het kost. Waarom zijn we altijd zo eigenwijs dat we vinden dat we het 
zelff  moeten maken?" (chef 1) 

Ookk wordt genoemd een kennissysteem ten behoeve van het beoordelen van het nalaten 
passendepassende arbeid te aanvaarden. Met OpEx wordt een werkloze gecontroleerd aan het begin 
vann het WW-traject. Uitbreiding naar 'nalaten passende arbeid te aanvaarden' zou controle 
gedurendee het gehele traject mogelijk maken. In de BVG-evaluatie van OpEx blijkt dat vijf van 
dee zeventien rayonkantoren deze uitbreiding wenselijk te achten40. Bolesian is betrokken ge-
weestt bij een vooronderzoek in het kader van een domeinuitbreiding 'onderzoek passende 
arbeid'. . 
Eenn ander nieuw toepassingsgebied is de afschattingsmaterie in de WAO. Dit is een kennis-
systeemm ter ondersteuning van arbeidsdeskundigen op het gebied van schattingen van arbeids-
geschiktheidd ten behoeve van de WAO. Bolesian heeft een verkenning uitgevoerd op het 
gebiedd van de arbeidsongeschiktheid, maar eerst worden de organisatorische veranderingen 
afgewacht,, aldus stuurgroeplid 2. 
Eenn andere mogelijkheid is een kennissysteem op het gebied van de arbeidstoeleiding. Over 
kennistechnologiee op het gebied van 'profielverbetering in het kader van arbeidstoeleiding' 
heeftt de BVG een presentatie gehouden op het Nederlandse congres 'Kennistechnologie '95. 
Inn het kader van wenselijke ontwikkelingen wordt ook de integratie van OpEx met het conven-
tionelee WW-systeem genoemd, zodat OpEx kan worden gevoed met gegevens uit het WW-
systeem. . 
Hett hoofd van de afdeling Software-ontwikkeling geeft in verband met capaciteitsproblemen 
eenn lagere prioriteit aan de ontwikkeling van kennistechnologie dan aan bijvoorbeeld het ont-
wikkelenn van een nieuw medisch systeem of een nieuw WAO-systeem. De belangrijkste reden 
omm door te gaan met kennistechnologie is volgens hem het op peil houden van de kennis en 
ervaringg van de drie software-ontwikkelaars die er nu bij betrokken zijn geweest. Hij vindt uit-
breidingg van kennistechnologie alleen wenselijk vanuit onderhoudsoptiek. Het op peil houden 
vann de kennis van twee tot drie medewerkers voor een systeem dat misschien twintig dagen 
aann onderhoud per jaar vergt, vindt hij vanuit kostenoogpunt inefficiënt. Op een gegeven 
momentt moet je ook afscheid nemen van zo'n expertsysteem, aldus stuurgroeplid 3. Ook 
technicuss 2 noemt het kostenplaatje van kennistechnologie. Hij stelt dat OpEx een 'toege-
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voegdee waarde voor de BVG heeft', maar dat het ook 'aardig wat capaciteit en middelen heeft 
gekost'. . 
Menn verwacht op het moment van dit onderzoek geen uitbreidingen van OpEx of nieuwe ken-
nissystemenn vanwege de structurele veranderingen bij de BVG en de onzekerheid over ontwik-
kelingenn in de sector. 

8.99 Interpretati e van het ontwerp- en invoeringsproces van OpEx en Charlie 

InnovatieInnovatie en diffusie 
Voorr de BVG is OpEx de eerste kennismaking met kennistechnologie. Vanuit de organisatie 
bezienn is het een innovatief proces. Kijkend vanuit de stand van ontwikkeling op het gebied 
vann kennistechnologie dient het ontwikkelings- en invoeringsproces van OpEx te worden 
beschouwdd als diffusie van reeds bestaande technologische mogelijkheden. De BVG kiest wel 
voorr een toepassingsdomein dat relatief moeilijk is vanwege de subjectieve beoordelings-
aspecten.. Bolesian had niet eerder een systeem van dergelijke omvang ontwikkeld, dat zo ver-
wevenn was in het primaire proces van de gebruikersorganisatie. 

'Technology'Technology push' of 'demandpull' 
Hett project is gestart vanuit interesse in de technologie. Gedurende het proces wordt het 
probleemm van niet-uniforme uitvoering van de WW manifester. De 'need determinateness' 
neemtt toe. Men blijf t het technologische traject van kennistechnologie bewandelen. Organisa-
torischee alternatieven, zoals opleiding, worden niet in ogenschouw genomen. De aandacht voor 
organisatorischee aspecten neemt wel toe gedurende het ontwikkelproces. De externe producent 
leertt hierbij van de gebruikersorganisatie. 

SamenwerkingSamenwerking tussen de externe producent en de gebruikersorganisatie 
Dee BVG wilde de mogelijkheden van kennistechnologie verkennen. De BVG benaderde de 
externee producent met een concreet voorstel voor een toepassing. De externe producent heeft 
dee haalbaarheid hiervan getoetst. Vanaf dat moment is er een nauwe samenwerking ontstaan 
tussenn de externe producent en de gebruikersorganisatie, waarbij de externe producent sturend 
optreedtt in de technologische keuzen. 
Dee BVG kiest voor samenwerking met een in kennistechnologie gespecialiseerd software-
bedrijff  en niet voor samenwerking met een universiteit. De BVG doet dit omdat ze binnen een 
overzienbaarr tijdsbestek daadwerkelijk een kennissysteem wil ontwikkelen en invoeren. Het 
bedrijff  Bolesian biedt een gestructureerde aanpak en heeft ervaring in het realiseren van opera-
tionelee kennissystemen. 
Dee rolverdeling tussen Bolesian en BVG in de verschillende cycli staat in tabel 8.2. De arena 
vann actoren verandert van samenstelling gedurende de verschillende subcycli. Hierbij verandert 
ookk de mate van de inbreng van de externe producent. Bolesian had slechts een toetsende rol 
aann het eind van de tweede verkenning van de mogelijkheden van kennistechnologie. De BVG 
wildee weten of een kennissysteem op het gebied van de verwijtbaarheid in de WW een goede 
keuzee was. Gedurende de pilot en het operationele systeem neemt Bolesian de leiding. 
Bolesiann is sturend in de planning en bepaalt op basis van haar deskundigheid de belangrijkste 
ontwerpkeuzen.. De BVG steunt ten aanzien van kennistechnologie geheel op de externe 
producent.. Bolesian heeft de BVG nodig voor inzicht in het kennisdomein en de organisatie. 
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Bijj  het testen neemt de inbreng van de BVG weer toe. Bij de opleidingen en het onderhoud 
heeftt Bolesian nog slechts een adviserende rol. 
Enkelee medewerkers van de BVG hebben in dit project kennis opgedaan over het ontwikkei-
process van een kennissysteem. Hierdoor kan men het onderhoud voor het merendeel zelf doen 
enn zal men bij een mogelijk volgend project op het gebied van kennistechnologie een externe 
producentt niet meer blind hoeven te vertrouwen. Kennistechnologie is geen 'black box' meer. 

Cyclus Cyclus 
Verkenningg kennistechnologie 
Pilot t 
OpEx: : 
Kennisanalyse e 
Ontwerp p 
Bouw w 
Testen n 
Invoering g 
Opleidingen n 
Evaluatiee en nazorg 
Onderhoud d 
Charlie e 

BVG BVG 
voertt uit en leidt 
voertt uit 

voertt uit 
voertt uit 
voertt uit 
voertt uit en leidt 
voertt uit 
voertt uit 
voertt uit 
voertt uit 
voertt uit 

Bolesian Bolesian 
toetst t 
voertt uit en leidt 

voertt uit en leidt 
voertt uit en leidt 
voertt uit en leidt 
voertt uit 
niett betrokken 
adviseert t 
niett betrokken 
adviseert t 
adviseert t 

Tabell  8.2 De rolverdeling tussen de BVG en Bolesian 

OpExx is een project met strategisch belang voor zowel de gebruikersorganisatie als de externe 
producent.. Voor beide is het een prestigieus project. Door dit gemeenschappelijke belang is de 
bereidheidd tot hechte samenwerking en de uitwisseling van kennis groot. Dit verhoogt de kans 
opp een geslaagde invoering van nieuwe technologie. Vergelijk Leonard-Barton, die stelt over 
succesvollee innovaties: "Thus the success of technology transfer depends not only on the 
technologyy but also on the degree to which both developers and users want to make the transfer 
succeed.. The will to make it succeed is more likely to be present if both sides of the transfer 
startt with the premise that they are co-creating change - change that will benefit both sides.' 

'Leading'Leading edge consumer' 
Wanneerr voor de kennisanalyse kennis van experts onontbeerlijk is, dan vervullen de experts 
dee rol van 'leading edge consumer'. Zonder hun inbreng is het immers niet mogelijk het sys-
teemm te bouwen (zie paragraaf 2.6). De BVG als geheel is in dit proces ook 'leading edge 
consumer'.. Bolesian is met name afhankelijk van de wetskennis en van kennis over de uitvoe-
ringspraktijk.. Bij automatisering is het nodig dat de externe producent zich in het toepassings-
domeinn verdiept, maar bij kennistechnologie speelt dit een nog grotere rol, omdat men zich ook 
kennisinhoudelijkk in het domein dient te verdiepen (zie paragraaf 2.6 en 2.7). Dit proces is 
arbeidsintensieff  en vereist een nauwe samenwerkingsrelatie met de gebruikersorganisatie. 
Voorr een producent is het aantrekkelijk om te investeren in een 'leading edge consumer'-
relatie.. Door intensieve samenwerking in een voor een producent nieuw domein kan men 
toegangg verkrijgen tot een nieuwe markt. Voor Bolesian was de sociale zekerheid aantrekke-
lijk ,, omdat men reeds actief was in de verzekeringsbranche. 
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Bolesiann heeft bij de BVG 'in huis' gewerkt, waardoor de communicatie tussen Bolesian en 
dee BVG is vergemakkelijkt en het wederzijds leren is bevorderd. De nauwe samenwerking 
heeftt voor beide partijen geresulteerd in leereffecten. Bolesian heeft in dit project inzicht gekre-
genn in het domein van de sociale zekerheid. Bolesian heeft voor het eerst een omvangrijk sys-
teemm gebouwd, dat was ingebed in het primaire proces van de organisatie. Bolesian heeft 
inzichtt gekregen in de organisatorische aspecten bij de ontwikkeling en invoering van kennis-
technologie.. Vanuit de technologie bezien heeft men voor het eerst een kennissysteem geïm-
plementeerdd in een VAX-omgeving. Ten aanzien van kennistechnologie heeft men het concept 
vann een domein-editor uitgewerkt en voor het eerst in een omvangrijk systeem gerealiseerd. 
Kenniss opdoen over kennistechnologie was vanaf het begin een van de doelstellingen van de 
BVGG bij het OpEx-project. Voor de aanvang van het project zijn hier met Bolesian concrete 
afsprakenn over gemaakt. De BVG heeft ervaring met kennistechnologie opgedaan, maar is nog 
niett in staat geheel zelfstandig een kennissysteem te bouwen. Het hoofd Software-ontwikkeling 
heeftt samen met de drie medewerkers van de afdeling Software-ontwikkeling geëvalueerd of 
dee vooraf gestelde leerdoelstellingen zijn gerealiseerd. Bij het opzetten van een nieuw systeem 
iss nog externe ondersteuning nodig. Medewerkers van de BVG die betrokken waren bij de 
kennisanalysee en het programmeerwerk, zouden nu bepaalde delen zelfstandig kunnen doen. 
Wanneerr de BVG zou overwegen een nieuw kennissysteem te bouwen, denken zowel betrok-
kenn experts als medewerkers van de afdeling Software-ontwikkeling dat een externe producent 
weerr nodig zal zijn bij de kennisanalyse voor het opzetten van de structuur. Ten aanzien van de 
bouww zou men nu meer zelf kunnen doen. Een onderhoudsklus, zoals naar aanleiding van de 
SVR-richtlijnen,, heeft men zelf kunnen uitvoeren. 
Dee BVG heeft ook kennis opgedaan over een nieuwe ontwerpmethode en over een nieuwe 
aanpakk van een project. De keuze voor de client-serverstructuur was ook nieuw voor de BVG. 

Ontwikkel-Ontwikkel- en invoeringsproces heeft een cyclisch karakter 
Err is sprake van een wederzijdse aanpassing tussen technologie en organisatie. De figuren 
3.99 en 3.10 uit hoofdstuk 3 zijn hieronder ingevuld voor de case study. 
Dee grote technologische verandering, de invoering van OpEx, én de grote organisatorische ver-
andering,, het voortschrijdende decentralisatieproces, sluiten bij elkaar aan. De delegatie van 
bevoegdhedenn naar de rayonkantoren als gevolg van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt 
ondersteundd door OpEx. Beslissingen kunnen op decentraal niveau worden genomen op basis 
vann centraal beheerste kermis en procedures die in OpEx zijn verankerd. De kennis is door 
OpExx gedistribueerd in de organisatie aanwezig. Het proces heeft een iteratief karakter, met 
namee de afbakening van het toepassingsdomein, de hiermee samenhangende kennisanalyse en 
dee bepaling van de functionaliteit van het systeem. Bij de tweede verkenning naar de mogelijk-
hedenn van kennistechnologie is gekozen voor het ontwikkelen van een kennissysteem voor de 
verwijtbaarheidd in de WW bij ontslagname in verband met verhuizing. In de pilot is besloten 
eenn prototype te ontwikkelen voor het bepalen van de verwijtbaarheid bij ontslagname. Bij het 
ontwikkelenn van OpEx wordt het domein opnieuw uitgebreid, nu met ontslag krijgen en met de 
administratievee overtredingen. Kennisanalyse vindt niet alleen opnieuw plaats vanwege uit-
breidingg van het systeem. Ook het onderhoud van het systeem in verband met wijziging in 
regelgevingg en beleid noodzaakt tot het opnieuw uitvoeren van de kennisanalyse. 
Bijj  het ontwerp voor een systeem dat uniformiteit in de uitvoering dient te bewerkstelligen, 
ontstaatt een spanningsveld tussen de flexibiliteit van het systeem versus de mate van manipu-
leerbaarheid.. Bij het bepalen van verschillende functionaliteiten is dit spanningsveld een 
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herhaaldelijkk punt van discussie, waarbij de inbreng van verschillende actoren van belang is. 
Participatiee van gebruikers voorkomt dat er een te rigide systeem wordt opgeleverd. Met name 
dee deelname van gebruikers tijdens het testen resulteert in een verbeteringsslag. 

Systeem-ontwikkell  ing 

Figuurr  8.4 Convergentie tussen technologische en organisatorische veranderingen 

MatchMatch en mismatch tussen technologie en organisatie 
Eenn belangrijke doelstelling van OpEx is een meer uniforme uitvoering van het sanctiebeleid. 
Err wordt gekozen voor een kennistechnologische oplossing om een meer eenduidig werk-
process op de rayonkantoren via het systeem af te dwingen. De doelstelling dat de WW uniform 
moett worden uitgevoerd heeft draagvlak in de organisatie. Management, experts en beoorde-
laarss vinden dat beoordelingen in het land uniform moeten worden uitgevoerd. Er is sprake van 
eenn match tussen een gesignaleerd organisatieprobleem en een mogelijk technologische oplos-
sing.. Enkele experts en de organisatiekundige zijn echter van mening dat uniformiteit ook met 
organisatorischee alternatieven, zoals opleiding, had kunnen worden nagestreefd. 
Dee werkgroep Organisatie benadrukt het belang van een eenduidig basisproces. Dit vormt de 
grondslagg van het ontwerp van OpEx, ondanks de pogingen van de eerste coördinator van de 
gebruikersgroepp om oog te hebben voor de feitelijke, uiteenlopende werkprocessen op de 
rayonkantoren.. Via de technologie wordt een uniforme werkwijze afgedwongen. Hier is sprake 
vann tegenstrijdige opvattingen tussen het centrale en het decentrale niveau. 
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OpExx wordt uiteindelijk wel geaccepteerd op de rayonkantoren. Door kennistechnologie blijkt 
hett mogelijk de decentrale autonomie te versterken, zonder dat dit ten koste gaat van centrale 
beheersing. . 
Hett kennissysteem OpEx is ontwikkeld en ingevoerd op een moment dat de toekomstige 
positiee van de wetstechnische ondersteuning op het hoofdkantoor en op de rayonkantoren nog 
niett bekend is. Hier is sprake van een 'mismatch' tussen de technologische en organisatorische 
veranderingen.. De technologische keuzen gaan vooraf aan besluitvorming over de inzet van 
wetstechnischee ondersteuning door menselijke experts. 
Dee technische en organisatorische inbedding van OpEx is uitgangspunt geweest bij de ontwik-
kelingg van Charlie. Charlie wordt ontwikkeld om OpEx te integreren in de kantoorautomati-
seringsomgevingg en om controle uit te voeren op het gebruik van OpEx. Uniforme uitvoering 
kann via OpEx worden gerealiseerd, indien het gebruik van OpEx wordt afgeschermd tegen 
manipulatieff  gedrag. Hiertoe wordt informatietechnologie ingezet. Er is sprake van een match 
tussentussen kennistechnologie en informatietechnologie. 

TechnologischeTechnologische en organisatorische ondersteuningsstructuur 
Voorr succesvolle innovatie en diffusie moet niet alleen worden gekeken naar de nieuwe tech-
nologischee toepassing, maar ook naar de technologische en de organisatorische ondersteu-
ningsstructuurr (zie paragraaf 3.3). 
Tenn aanzien van de technologische ondersteuningsstructuur is bij OpEx gekozen voor een 
client-serverstructuur,, voor de BVG een innovatieve toepassing. Deze 'delivery structuur' van 
OpExx levert geen problemen voor het gebruik van het kennissysteem. Er zijn slechts zelden 
problemenn met responstijden. Door de integratie van kennistechnologie en informatietechnolo-
giee verloopt de administratieve afhandeling efficiënter en is de doorlooptijd verkort. OpEx is 
niett geïntegreerd met het WW-systeem, omdat men geen onnodige risico's wilde nemen door 
OpExx ook te integreren met het WW-systeem dat op het mainframe draaide. 
Dee keuze voor een client-serverstructuur past (net als de keuze voor het toepassen van kennis-
technologie),, bij de behoefte aan centrale beheersing in een gedecentraliseerde organisatie. 
Doorr OpEx op een applicatieserver te plaatsen en niet decentraal op de rayonkantoren, is het 
beheerr over het kennissysteem centraal geregeld. Beoordelaars mogen zelf geen wijzigingen 
aanbrengenn in de kennisbank. 
Tenn aanzien van de organisatorische ondersteuningsstructuur is een aantal keuzen aan te 
gevenn die de slaagkans van het project hebben vergroot. De projectorganisatie kent een brede 
samenstelling.. Een groot aantal aspecten wordt in het ontwikkelingstraject meegenomen. Naast 
technischee aspecten is er aandacht voor sociaal-organisatorische aspecten. 
Vanwegee het innovatieve karakter benadrukt de Stuurgroep dat het project niet mag falen. 
Dee BVG wil laten zien dat zij zo'n project aankan. De projectorganisatie is zwaar opgetuigd: 
dee leden van de Stuurgroep zijn van een hoger managementniveau dan gebruikelijk is bij de 
BVG.. Projecten van meer technische aard vallen bij de BVG doorgaans onder de verantwoor-
delijkheidd van een afdelingshoofd. Er is ruimschoots managementsupport voor dit project. Er is 
ookk een ruim budget voor het project beschikbaar. 
Zowell  het prototype als het operationele systeem zijn op het hoofdkantoor in Zeist in de luwte 
ontwikkeld.. Het is een op zichzelf staand project, met zo min mogelijk afhankelijkheden naar 
anderee projecten. 
Inn vergelijking met reguliere automatiseringsprojecten bij de BGV betreft het een relatief 
kleinee applicatie. Er was bij dit project ook minder tijdsdruk dan gebruikelijk. Vaak zijn auto-
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matiseringsprojectenn bij de BVG tijdkritisch, omdat wettelijke maatregelen tijdig in de sys-
temenn moeten worden verwerkt. Bij OpEx kon de uitvoering worden uitgesteld, toen er 
kritischee geluiden te horen waren. De ondernemingsraad geeft aan dat dit het eerste systeem bij 
dee BVG is waarvan invoering is uitgesteld naar aanleiding van het testen. 
Err is gekozen voor een externe producent die een gestructureerde methode hanteert voor het 
ontwikkelenn van een kennissysteem. De externe producent beschouwt het als een prestigieus 
project. . 
Hett project kent een 'champion', die scepsis en angst heeft weggenomen, mensen enthousiast 
heeftt gemaakt en OpEx in de organisatie bekendheid heeft gegeven. De projectmanager heeft 
hett management weten te overtuigen van het nut van het project en heeft draagvlak voor het 
systeemm in de organisatie gecreëerd. Door voorlichting heeft hij mogelijke weerstand op de 
rayonkantorenn voorkomen. 
Mett uitzondering van enkele experts zijn de deelnemers aan de projectorganisatie gemotiveerd. 
Err is veel informatie over het project verschaft via publicaties in het BVG-journaal en door 
presentaties.. De ondernemingsraad prijst het project, met name ten aanzien van de openheid. 
Dee ondernemingsraad heeft op een gegeven moment gevraagd om de informatieverschaffing, 
zoalss de wekelijkse berichten in het BVG-journaal, te verminderen. Medewerkers werden 
informatiemoe.. Een opmerkelijk geluid omdat ondernemingsraden bij automatisering vaak niet 
volledigg en te laat worden geïnformeerd. 
Bijj  deze openheid zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Hoewel een chef van een afdeling 
WWW de gebruikers vertegenwoordigt gedurende de pilot, is de ondernemingsraad op dit 
momentt nog niet op de hoogte van het plan. Gedurende het ontwikkelen van het operationele 
systeemm wordt de ondernemingsraad niet geïnformeerd over het informatiesysteem Charlie. 
Tijdenss de ontwikkeling van het operationele systeem is sprake van gebruikersparticipatie via 
dee gebruikersgroep. De afstemming met de gebruikers, zowel gedurende de ontwikkeling als 
bijj  de implementatie is zorgvuldiger gebeurd dan bij enig ander systeem om mogelijke weer-
standd bij gebruikers te ontzenuwen. Kennistechnologie werd als hulpmiddel gezien en daarom 
werdd acceptatie door gebruikers belangrijk gevonden. 

GebruikersparticipatieGebruikersparticipatie en medezeggenschap 
Gebruikersparticipatiee wordt gerealiseerd via de werkgroep Gebruikers. Vanwege werkdruk 
wisseltt de samenstelling van de werkgroep. Zowel de participerende chef gedurende de pilot 
alss de coördinator van de werkgroep Gebruikers bij de ontwikkeling van OpEx haken voor-
tijdigg af. In vergelijking met de andere medewerkers in het project hebben gebruikers slechts 
beperktee tijd voor deelname. 
Gedurendee het proces is er slechts incidenteel communicatie met de achterban. De werkgroep 
Gebruikerss is een vertegenwoordiging van de beoordelaars op de rayonkantoren, maar terug-
koppelingg geschiedt op ad hoc basis. Tijdens de pilot was er in het geheel geen contact met de 
achterban.. Gebruikers raken geïsoleerd van degenen die ze vertegenwoordigen. 
Dee vraagteksten in OpEx zijn in juridisch taalgebruik geformuleerd. Het systeem sluit niet 
goedd aan bij het taalgebruik dat beoordelaars in het dagelijks werk hanteren. Gedurende het 
testenn van het systeem door gebruikers zijn de problemen rond de vraagteksten naar voren 
gekomen,, waarna enkele aanpassingen zijn gerealiseerd. Een betere aansluiting tussen het sys-
teemm en de beoordelaars had kunnen worden gerealiseerd door het taalgebruik uit de dagelijkse 
praktijkk van de beoordelaars te analyseren, in plaats van een juridisch expert de vraagteksten te 
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latenn formuleren. Dit probleem was wellicht ook eerder gesignaleerd indien er een betere 
afstemmingg tussen de betrokken experts bij de kennisanalyse had plaatsgevonden. 
Mett name in de testfase hebben gebruikers invloed uitgeoefend. Door toedoen van gebruikers 
iss het systeem flexibeler dan aanvankelijk de bedoeling was. De mogelijkheden tot het corrige-
renn van antwoorden zijn enigszins verruimd. In plaats van één vraag terug kan men nu de 
vragenn binnen de afleiding van één factor corrigeren. 
Inn de acceptatietest vonden de gebruikers het systeem nog niet werkbaar. Als gevolg hiervan is 
err vaker de mogelijkheid geboden 'onbekend' te antwoorden bij een vraag. Ook kwam naar 
vorenn dat de vraagteksten vaak niet duidelijk waren. Deze teksten zijn vervolgens aangepast. 
Wanneerr beoordelaars eerder betrokken waren geweest bij het opstellen van de teksten, had dit 
voorkomenn kunnen worden. 
Dee ondernemingsraad hoorde voor het eerst van OpEx door verontruste medewerkers. De OR 
heeftt een externe adviseur ingeschakeld om de gevolgen van OpEx in te schatten. Hoewel de 
houdingg in het begin enigszins kritisch was, heeft men zich al snel door de positieve geluiden 
overr OpEx uit de organisatie laten leiden. De OR was niet op de hoogte van de controlemoge-
lijkhedenn in Charlie. 
Dee werkgroep Organisatie eiste ook aandacht voor sociaal-organisatorische gevolgen. Deze 
werkgroepp benadrukte het belang van een eenduidig basisproces. De vertegenwoordigers van 
dee gebruikers wilden juist meer aandacht voor de feitelijke werkprocessen. 
Dee gebruikersgroep heeft met name gekeken naar de inpassing van OpEx in het werkproces 
enn naar de gebruikersvriendelijkheid van het systeem. De ondernemingsraad heeft geïnfor-
meerdd naar de gevolgen voor de werkgelegenheid en heeft veel aandacht besteed aan veran-
deringenn in de inhoud van het werk. De rol van de gebruikersgroep in het vertegenwoor-
digenn van de 'achterban' is in dit project gezien als vertegenwoordiging van de 'gebruikers-
belangen'' en niet van de 'werknemersbelangen'. 
Inn het proces was zowel sprake van formele medezeggenschap als van gebruikersparticipatie. 
Dezee twee strategieën ter beïnvloeding van automatiseringsprocessen hebben elkaar in dit 
process nauwelijks versterkt. 
'Computerr literacy' op het gebied van kennistechnologie is een voorwaarde voor een zinvolle 
participatiee in een dergelijk project. Beoordeling van kennistechnologie vereist inzicht in de 
technologie.. Door grotere kennis over het fenomeen kennistechnologie zijn mensen in staat de 
werkingg van dergelijke systemen te doorgronden. In de Scandinavische benaderingen op het 
gebiedd van gebruikers-georiënteerd systeemontwerp staat met name dit wederzijds leren tussen 
ontwerperr en gebruiker centraal. 

Structureringsprocessen Structureringsprocessen 

StructuurStructuur van betekenisgeving 
Dee doelstelling van het bevorderen van uniformiteit in de uitvoering van de WW wordt 
breedd in de organisatie ondersteund. Via OpEx wordt uniformiteit in de wijze van beoordelen 
enn in het afhandelen van een geval afgedwongen. In OpEx is de wijze waarop er beoordeeld 
dientt te worden in detail vastgelegd Door het gebruik van het kennissysteem wordt de structuur 
vann betekenisgeving, die in het systeem besloten ligt, versterkt Het kennissysteem bepaalt het 
eindoordeell  en voor de beoordelaar komt de nadruk te liggen op het beantwoorden van de 
gedetailleerdee vragen die OpEx stelt. Als gevolg hiervan spitst de communicatie tussen de 
wtb'err en de beoordelaar op de rayonkantoren zich toe op deze meer gedetailleerde kijk op het 

255 5 



beoordelingsproces.. Waar zij voor de invoering van OpEx vooral gezamenlijk moeilijke 
gevallenn doorspraken aan de hand van een dossier, wordt er nu vooral gecommuniceerd op het 
niveauu van de afzonderlijke vragen, waarbij de 'flow of dialogue' als 'interpretatief schema' 
wordtt gebruikt. 
Ookk tussen de experts op het hoofdkantoor en de rayonkantoren is de communicatie door 
OpExx veranderd. Voor de mandatering was er vanuit de rayonkantoren nog regelmatig contact 
mett medewerkers van BUV-WTO op het hoofdkantoor. Sinds de invoering van OpEx hebben 
dee vragen die aan de experts op het hoofdkantoor worden gesteld vaak direct betrekking op 
OpEx.. Communicatie over een geval wordt gekleurd door de terminologie zoals verwerkt in 
OpEx.. Het vocabulaire zoals verwerkt in het kennissysteem wordt overgenomen in de commu-
nicatiee tussen mensen. 
Hett informatiesysteem Charlie is bedoeld om de wijze van gebruik van OpEx te controleren. 
Dee naam van het systeem verwijst naar 'Checkpoint Charlie' in de Berlijnse Muur. De naam 
weerspiegeltt de 'structuur van betekenisgeving'. Het systeem dient naast andere doelen met 
namee een controlerende taak. 
OpExx levert standaardtekstfragmenten. Deze worden via Charlie met standaardteksten aan-
gevuld.. De beoordelaars kunnen zelf ook tekst toevoegen, maar door OpEx en Charlie 
wordenn de outputproducten wel meer gestandaardiseerd. Hierdoor wordt de structuur van 
betekenisgevingg versterkt: door de standaardoutput uit OpEx en Charlie wordt aangegeven 
hoee de resultaten van een beoordelingsproces binnen de BVG er uit behoren te zien. 

StructuurStructuur van legitimering 
Dee belangrijkste legitimatie voor OpEx binnen de BVG is het bevorderen van een uniforme 
uitvoering.. Dit uitgangspunt wordt organisatiebreed ondersteund: van management en experts 
tott beoordelaars en de ondernemingsraad. Klanten behoren een gelijke behandeling te krijgen. 
Dezee legitimeringsstructuur is zo sterk dat gebruikers accepteren dat via de anti-manipulatie-
maatregelenn een sterke overheersingsstructuur ontstaat die de autonomie inperkt. 
Bedrijfsverenigingenn moeten commerciëler werken. Ze moeten concurreren met andere be-
drijfsverenigingenn en op de markt met verzekeringsbedrijven. Bij een dergelijke verandering 
pastt het imago van een modern en innovatief bedrijf. Met deze argumenten wordt het OpEx-
projectt gelegitimeerd. Dit argument wordt niet alleen gehanteerd door de directeur, maar wordt 
ookk breder in de organisatie verkondigd. Het wordt gedurende interviews genoemd door som-
migee beoordelaars en door de ondernemingsraad als argument om een kennistechnologie-
projectt uit te voeren. 

StructuurStructuur van overheersing 
Opp basis van standaardwerkwijzen kunnen delen van werkprocessen worden geautomatiseerd 
off  door middel van informatietechnologie worden ondersteund. Invoering van informatietech-
nologiee gaat vaak gepaard met standaardisatie van processen. Bij de BVG liggen de werk-
wijzenn vast in Handboeken. In OpEx is de toepassing van het sanctiebeleid in meer detail vast-
gelegdd en wordt een eenduidige procedure via het gebruik van het kennissysteem afgedwongen 
(vergelijkk de studie naar de invoering van CASE tools in paragraaf 4.3). 
Doorr het systeem Charlie wordt gecontroleerd of OpEx op de voorgeschreven werkwijze 
wordtt gebruikt. Via de managementinformatie uit Charlie wordt gecontroleerd of beoorde-
laarss proberen OpEx te manipuleren. 
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Dee ontwerpkeuzen in OpEx leiden ertoe dat de uiteindelijke beoordeling door het systeem 
wordtt gedaan, terwijl er op het niveau van de afzonderlijke vragen beoordelingsvrijheid voor 
dee beoordelaars behouden is gebleven. Voorwaarde voor de projectleiding hierbij was dat de 
redeneerstructuurr die deze constructie mogelijk maken, zo veel mogelijk wordt afgeschermd 
omm mogelijke manipulatie te voorkomen. Voor beoordelaars blijf t OpEx een 'black box' en is 
err sprake van gebruik zonder inzicht. Zuboff heeft laten zien dat informatietechnologie kan 
wordenn ingezet als 'automating technology' of als 'informating technology': voor het verder 
beheersenn of juist voor het verrijken van werkprocessen42. De BVG kiest voor de eerste 
strategie. . 
OpExx sluit aan bij het decentralisatieproces: OpEx bevordert uniformiteit in een gedecentrali-
seerdee organisatie. De verandering van de structuur van formele bevoegdheden wordt onder-
steundd door OpEx. De technologie draagt bij aan de verandering van de structuur van over-
heersing. . 
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Noten n 

11 De onderzoeksgegevens zijn verkregen op basis van schriftelijk materiaal over het ontwikkel- en invoerings-
process van OpEx en op basis van interviews (zie paragraaf 6.4). De geïnterviewde personen staan in tabel 6.1, 
tabell  6.2 en tabel 6.3 van hoofdstuk 6. De aanduidingen zoals vermeld in deze tabellen worden ook in dit 
hoofdstukk gehanteerd. 

22 dr. M.A. Nieuwenhuis, lessee: een expertsysteem voor de Algemene Bijstandswet, Kluwer, Deventer 1989. 
Voorr onderzoek naar automatisaering bij de gemeentelijke Sociale Dienst zie: A. Zuurmond, De infocratie, 
Eenn theoretische en empirische heroriëntatie op Weber's ideaaltype in het informatietijdperk, Phaedrus, Den 
Haag,, 1994. 

33 A. Kemps, A. Oudejans, ExpertiSZe ontwikkeld, beleidsvoorbereiding van sociale zekerheidswetten met 
behulpp van een expertsysteem, in: Sociaal Bestek, jrg.53, nr.9, 1991, p.6-9. 

44 Het hoofd automatisering wordt later lid van de stuurgroep van de projectorganisatie (stuurgroep!id 1). 
55 Deze medewerker ontpopt zich als 'champion' en wordt later de projectmanager van het OpEx-project. 
66 Hij wordt later lid van de stuurgroep van de projectorganisatie van OpEx (stuurgroeplid 1). Feigenbaum was 

eenn van de auteurs van een boek met succesvolle toepassingen van kennistechnologie. 
E.. Feigenbaum, P. McCorduck, H.P. Nii , The rise of the expert company, how visionary companies are using 
artificiall  intelligence to achieve higher productivity and profits, Times books, New York, 1988. 

77 Het hoofd van Afdeling Juridische Zaken wordt later lid van de stuurgroep (stuurgroeplid 2). 
88 Het ontwikkelwerk is afgesplitst van de automatisering. Hiertoe is een afdeling Software-ontwikkeling opgericht. 

Hett hoofd van de afdeling Software-ontwikkeling wordt niet betrokken. 
99 De Sociale Verzekeringsraad is omgevormd tot het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV). 
100 De Federatie van Bedrijfsverenigingen is eerst omgevormd tot het Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en 

Afstemmingg (TICA) en later tot het Landelijk Instituut Sociale Verzekering (LISV), waarbij taken en 
bevoegdhedenn enigszins zijn gewijzigd. 

111 Rapportage Initiële fase bij de BVG, juli 1990, SOVAC/Bolesian, p. 30, 31. 
122 Rapportage Initiële fase bij de BVG, juli 1990, SOVAC/Bolesian, p. 31. 
133 Rapportage Initiële fase bij de BVG, juli 1990, SOVAC/Bolesian, p.33, 34. 
144 Rapportage Initiële fase bij de BVG, juli 1990, SOVAC/Bolesian, p.8,9 en p.63. 

H.. Doest, Aanpak operationalisatie kennissystemen Sociale Verzekeringen - realisatie OpEx, in: Kennistechnologie 
'92,'92, red. BR. van der Spek, R. de Hoog, Oranje/Van Loon, Den Haag, 1992, p.43-50. 

155 SOVAC is de 'huisleverancief van de BVG op automatiseringsgebied. 
166 Een van deze kennistechnologen wordt projectleider van het ontwikkelingsproces van het operationele 

systeem. . 
177 Voor het begeleiden van organisatieveranderingsprocessen zie: J.J. Boonstra, Integrale organisatie-ontwikke-

ling,ling, Vormgeven aan fundamentele veranderingsprocessen, Lemma, Utrecht, 1991. 
Jaapp J. Boonstra, Lopen over water, Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren, Rede Universiteit 
vann Amsterdam, 10 februari 2000, Vossiuspers AUP, Amsterdam, 2000. 

188 De werkgroepen en de leden staan vermeld in OpEx, Evaluatierapport Project & Systeem, BVG, 5-11-1993, 
p.9,10,11. . 

199 Evaluatierapport Project & Systeem, BVG, 5-11-1993, p.5. 
200 Evaluatierapport Project & Systeem, BVG, 5-11-1993, p.22. 
211 P. Ehn, M. Kyng, Y. Sundblad, The Utopia-project, in: Briefs, U., Ciborra, C, Schneider, L., System design 

for,for, with, and by the users, IFIP, North Holland, Amsterdam, 1983, 
P.. Ehn, Work-oriented design of computer artifacts, Arbetslivscentrum, Stockholm, 1988. 
J.. Greenbaum, M. Kyng, Design at work, Cooperative design of computer systems, Lawrence Erlbaum 
Associates,, 1991. 
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222 Voor medezeggenschap bij technologische veranderingen en het spanningsveld hierbij tussen technologie-
beleidd van de vakbeweging, vakbondswerk in het bedrijf en het werk van de ondernemingsraad zie: Loet 
Leydesdorff,, Werknemers en en het technologisch vernieuwingsbeleid, De Horstink, Amersfoort, 1984. 
Woutt Buitelaar, Ruud Vreeman, Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid, Voorbeelden van werknemers-
onderzoekk in de Nederlandse industrie, SLTN, Nijmegen, 1985, paragraaf 6.3 Naar een democratisch industrie-
beleid. . 
H.J.LL Voets, Technologie en vakbeweging in perspectief, in: L.A. ten Hom, J.H.M. Stroeken, F.R.H. Zijlstra 
(red.)) Informatietechnologie in de maatschappij, KJuwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1993, p.193-203. 
Antonn van Asch, Toon Jansen, Naar een verbetering van de participatiemogelijkheden van ondernemings-
radenraden bij automatisering, Publicatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Staatsdrukkerij, 
's-Gravenhage,, 1986. 
Maartenn van Klaveren en Kea Tijdens, Medezeggenschap bij ontwikkeling van nieuwe systemen, in: 
Informatie,Informatie, jaargang 35, nr.12, 1993, p.852-860. 

233 De automatiseringscommissie is nu samengevoegd met de commissie Organisatie & Beleid en bestaat uit vier 
leden. . 

244 De OR komt eerst met een voorwaardenadvies, waarin de voorwaarden geformuleerd worden waaronder de 
ORR akkoord gaat met een project. Na uitvoering van de definitiestudie worden de opgeleverde rapporten 
bekekenn en een voortgangsadvies gegeven. In een later stadium is het mogelijk om een bijstellingsadvies te 
geven.. Uiteindelijk wordt er een invoeringsadvies gegeven. Het belangrijkste advies vormt het voorwaarden-
adviesadvies gevolgd door het voortgangsadvies. Hier kan nog gezegd worden, 'we willen niet verder', of kunnen 
nieuwee voorwaarden gesteld worden. 

255 Toon Jansen, Vragen betreffende het project OpEx. 
266 Verslag van de bijeenkomst van de automatiseringscommissie, 8-12-1992. 
277 Verslag van de bijeenkomst automatiseringscommissie, 12-12-1991. 
288 Hier wordt verwezen naar het kennissysteem Tessec. 
299 Anton van Asch, Toon Jansen, 1986, p.34-35. 

Vann Klaveren en Tijdens stellen dat het vooral ontbreekt aan informatie om de sociale en organisatorische 
gevolgenn van automatsering te kunnen inschatten. 
Maartenn van Klaveren en Kea Tijdens, 1992, p.858. 
K.. Tijdens, 1992, De Sociale Paragraaf, het stiefkind van de systeemontwikkeling?, in: Informatie, jaargang 
34,, nr. 2, p.74-80. 

300 Vanwege de reorganisatieprocessen, waarbij veel arbeidsplaatsen verloren gaan, werkt de OR nauw samen met de 
vakbonden.. Doel van de OR is zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden, binnen de BVG of door onderhande-
lingg met de nieuwe bedrijven AVTOS-Arbozorg en Teamzorg. Vanwege dit herstructureringsproces is de aandacht 
voorr automatisering op de achtergrond komen te liggen. 
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