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Wij hebben uw brief gedateerd 16 juli 2010, gericht aan de heer P.M.E. Dirix in goede orde 

ontvangen.  

 

In uw brief raakt u een aantal onderwerpen waar ik onderstaand een eerste reactie op zal 

geven. 

 

Ik ( en overigens Dhr, Jongen ook) ben het volledig eens met de passage in uw brief dat 

UWV “het onderwerp Pelzer ten langen leste heeft laten varen”. Dat was zo en is nog steeds 

zo. 

 

Ten aanzien van de aantijgingen aan het adres van de heer Jongen over het zwartmaken van 

Ockham bij het ministerie van VWS, heeft Dhr, Jongen mij desgevraagd aangegeven dat hij 

geen idee heeft waar dit vandaan komt en dat hij nooit met iemand van VWS over Ockham 

of enige andere leverancier heeft gesproken. 

 

Om bij u elke twijfel daarover weg te nemen heb ik opdracht gegeven aan ons Bureau 

Integriteit om een onderzoek naar uw aantijgingen in te stellen . Ik heb begrepen dat u 

inmiddels telefonisch contact hebt gehad met de heer van Oostrum, Hoofd Bureau 

Integriteit, en uw medewerking aan dit onderzoek heeft toegezegd. 

 

Na afronding van het onderzoek zullen wij met u in gesprek gaan op basis van de gedane 

bevindingen. 

 

Overigens wil ik u mede delen dat wij te allen tijde bereid zijn als positieve referent op te 

treden ten aanzien van het door u gebouwde SwSl en Polis + systeem. Uw conclusie dat 

vanuit de hoogste niveaus UWV een permanente lastercampagne tegen de Ockham groep 

wordt gevoerd herkennen wij op geen enkele wijze en werpen wij verre van ons. 

Wij hebben nog dagelijks profijt van de door Ockham geleverde diensten voor deze systemen 

en dragen dat gevraagd en ongevraagd ook uit. 

 

 

F A Tieskens




 

 

Pagina 

2 van 2 

 

Wij vertrouwen u hiermee, voor nu, voldoende te hebben ingelicht. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

D.M. Croese 

Directeur Uitvoering  

UWV Gegevensdienst 
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