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VKA Rapport informatievoorziening IGJ

Geachte voorzitter,
Hierbij bied ik u aan het op 7 december jl. verschenen adviesrapport van
Verdonck, Klooster & Associates (VKA) over de informatievoorziening van de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Uw brief
-

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

In maart van dit jaar is IGJ gestart met de stapsgewijze implementatie van een
nieuw ICT-zaaksysteem, SPEC. Tijdens de implementatie werd duidelijk dat het
systeem in de praktijk onvoldoende aansluit op de manier waarop IGJ toezicht wil
houden. In september van dit jaar besloot IGJ daarom de verdere uitrol van SPEC
en haar informatievoorziening tegen het licht te houden. VKA werd gevraagd om
een breed advies te geven over de informatievoorziening binnen IGJ. En met de
specifieke vraag of SPEC als applicatie de toezichthoudende taak nu en in de
toekomst voldoende ondersteunt.
De conclusies van VKA nopen tot een pas op de plaats. IGJ beraadt zich, mede op
basis van de uitkomsten van het VKA-onderzoek, op een passend vervolg. De
circa honderd IGJ-medewerkers die nu al in SPEC werken zullen in de tussentijd
gecontroleerd teruggaan naar de bestaande systemen. Daarmee worden risico’s
voor het lopende toezichtsproces uitgesloten. IGJ laat verder aanvullend extern
onderzoek uitvoeren naar het verloop van de ontwikkeling en invoering van SPEC
om lering te trekken uit deze situatie.
De kosten van het project Informatievoorziening van Morgen, waar de
ontwikkeling van SPEC onderdeel van was, bedroegen circa € 29 mln. Daarnaast is
over 2020 een bedrag van € 6,2 mln. direct of indirect toe te rekenen aan bouw,
ontwikkeling, beheer en implementatie van SPEC. Dat is inclusief de kosten voor
het eigen personeel. Financiële gevolgen van een besluit om te stoppen met SPEC
worden in kaart gebracht, dit is afhankelijk van de wijze waarop de
informatievoorziening binnen de IGJ in de toekomst wordt vormgegeven.
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Uw Kamer ontvangt voorafgaand aan het AO Governance in de zorgsector,
inspectie IGJ, patiënten en cliëntenrechten en zorgfraude op 20 januari 2021 een
nadere reactie op het rapport, de vormgeving van het externe onderzoek en
informatie over de gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de
informatievoorziening binnen IGJ.
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Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,

T. van Ark
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