
      
 

 

Hilversum, 5 mei 2010 

 

 

 

 

 

Beste Ockham-partners, 

 

Afgelopen maandag ontvingen jullie van mij een terugkoppeling naar 

aanleiding van het door Corduroy gevoerde gesprek bij de Raad van 

Bestuur van UWV. Dit gesprek was door UWV gepland naar aanleiding 

van de recente gebeurtenissen rondom Ockham zowel binnen UWV als 

in de media. Corduroy werd als zodanig door UWV ter verantwoording 

geroepen voor het gedrag van haar toeleverancier Ockham. 

 

Corduroy is door de recente publicaties van Ockham in een moeilijke 

situatie gebracht. Voor de uitvoering van de werkzaamheden bij en 

voor UWV is door Corduroy een raamovereenkomst gesloten met de 

opdrachtgever. Deze raamovereenkomst is uitgebreid met diverse 

Ockham-partners (René Veldwijk, Frido van Orden en Paul van Zon) 

besproken voordat deze door Corduroy is getekend. Vooral over de 

moeilijke passages en de wezenlijke inhoud is door Corduroy met de 

betreffende Ockham-partners uitgebreid gediscussieerd en is door de 

Ockham-partners uiteindelijk een “akkoord” gegeven voor de inhoud. 

 

In de recente meeting met de Raad van Bestuur van UWV is Corduroy 

aangesproken door UWV op de gemaakte afspraken in de 

raamovereenkomst. Met name die zaken die betrekking hebben 

Geheimhouding en Publiciteit zijn daarbij aan de orde geweest. De RvB 

heeft Corduroy er nogmaals op gewezen dat zij zich dient te houden 

aan de (geest van de) contractueel overeengekomen afspraken.  

 

Helaas heeft Corduroy in het verleden, uitgaande van de bestaande en 

de als intens gepercipieerde relatie, geen van de betreffende 

contractuele afspraken uit de raamovereenkomst door Ockham back-

to-back laten bevestigen. Mede in het licht van de intensieve 

betrokkenheid en het partiële Corduroy-eigendom van de betrokken 

Ockham-partners leek dat geen probleem. 

Los van het feit dat Corduroy nu vaststelt dat het noodzakelijk is 

verdere back-to-back afspraken met Ockham te maken, doe ik een 

dringend beroep op Ockham zich verder te onthouden van verdere 

publicaties en schending van de geheimhoudingsplicht rondom de 

Polisadministratie (Polis+) zoals die door Corduroy is gecontracteerd. 

Daarnaast wens ik binnen afzienbare termijn te komen tot back-to-

back afspraken met Ockham aangaande het contract met UWV. 

 

Door UWV zijn repercussies aangekondigd voor de commerciële relatie 

met Corduroy. Het zal duidelijk zijn dat Corduroy niet anders kan dan 

eventuele repercussies eveneens te vertalen richting Ockham. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mark Bevers 


