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Management samenvatting
De “Mijn-Remigratie” app staat vanaf juli 2019 live in de stores. Klanten, medewerkers en
Novum zijn zeer enthousiast over de uitkomsten van dit experiment. Met de app kunnen
klanten een Remigratie uitkering aanvragen, maar ook via de app vanuit het buitenland met
de SVB communiceren. Post die niet bij de SVB aankomt is hiermee verleden tijd. 

Er hebben 17 klanten via de app een aanvraag ingediend. Dit klinkt weinig, echter van de 120
totale aanvragen zijn 87 via het NMI ingediend. Van de klanten die door het NMI werden
geholpen zijn geen aanvragen via de app ontvangen.



Leuk feitje is dat de oudste klant 87 jaar is die via de app een aanvraag indiende. Van de 11
berichten die werden ontvangen waren ook berichten voor andere regelingen zoals de Akw &
PGB.

 

In principe is de app klaar om geheel overgenomen te worden maar hij kan op nog verder
geoptimaliseerd worden voor de medewerkers. Novum doet de aanbeveling om de Mijn
Remigratie app als officiële dienst door de SVB over te nemen. 

De app biedt de SVB de mogelijkheid om ervaring op te doen met werken via een app en te
onderzoeken of dit kanaal ook voor andere regelingen ingezet kan worden. 


Kosten

Doorontwikkelen app: € 12.135,90

Alle (maandelijkse) updates

€22.511,54

kosten tot 

op heden

Bouwen app door Gillz: € 6.439,62

Betreft bouwen app om live te gaan

Pentest: € 2.421

Pentest wat verplicht is voor livegang

2 factor authentication: € 824,60

Terugkerende kosten per klant/mdw per inlog

Eenmalige opstartkosten € 690,42

Testen met klanten, accounts ins stores, hosting kosten

Cijfers experiment aanvragen REM

120


17


103


87


Aanvragen totaal

Aanvragen app

Aanvragen papier

Papieren aanvragen 

via NMI
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Management samenvatting
Feedback klant

Communiceren met

de SVB via de app 

ervaar ik als prettig
- Respondent REM app

8,1
 8,6


Tevredenheid

Eindoordeel

11 klant evaluaties

Succesformule van het ontwikkelteam

Het dedicated ontwikkelteam bleek de
doorslaggevende succesfactor van het experiment
- Renee Verhoek, NOVUM

Ik heb het experiment als heel prettig ervaren en
persoonlijk was het ook fantastisch om van zo dichtbij
bij het hele proces betrokken geweest te zijn
- Esther, medewerker ontwikkelteam

Aanbevelingen

De ‘mijn remigratie app’ MVP

overnemen door de SVB als officiële
dienst
- Aanbeveling NOVUM
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Pagina 3

Inleiding
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Remigratie-regeling uit. Als burgers
remigreren naar het land van herkomst behouden ze een sociaal minimum inkomen
als ze de rremigratie-uitkering ontvangen. De burger, hierna te noemen de klant, heeft
recht op een remigratie-uitkering bij het voldoen aan diverse eisen. Na de toekenning
en de daadwerkelijke remigratie blijven de klanten met ons in contact. Ze moeten
regelmatig een levensbewijs inleveren en wijzigingen in de gezinssituatie moeten ook
na de remigratie worden doorgegeven.

Over dit raport
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling
van het experiment om te komen tot
een remigratie app, de huidige stand
van zaken, de aanbevelingen die
Novum doet aan de SVB ten aanzien
van dit experiment, het klantoordeel
en er volgt een beschrijving van de
(gemaakte) kosten.
Bij de SVB Leiden is er 1 team, bestaande uit
15 medewerkers, die deze regeling uitvoert.
Zij voeren (hoofdzakelijk) alleen maar
remigratie gerelateerde werkzaamheden uit.
Vanuit dit remigratie team ontstond de
behoefte om de regeling te
Start met een 

geselecteerde groep 

deelnemers

vergemakkelijken. Redenen zijn dat de
aanvraag procedure lang duurde, het was
omslachtig en de bewijsstukken werden
vaak niet goed bijgevoegd. Door de lange
doorlooptermijn was er regelmatig
klantcontact over de staat van de aanvraag.
Na de remigratie verloopt de communicatie
in vele gevallen moeizaam. Dit komt omdat
de post in het land van herkomst in vele
gevallen niet of zeer vertraagd aankomt en
het kost klanten veel moeite om met de SVB
te communiceren.
Aan Novum is gevraagd om mee te denken
voor oplossingen op deze punten. Na het
volgen van een Desgin Sprint in juni 2018
werd er in eerste instantie
laaghangend-fruit-problematiek opgelost.

Nodig stakeholders

uit voor een demo

Designsprint

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

De uitdaging

definiëren

Brainstormen

Het beste 

ontwerp kiezen

Prototype 

bouwen

Prototype testen

met echte 

gebruikers

Expertinterviews

en klantreis

uitwerken

Zoveel mogelijk

oplossingen 

schetsen

Storyboard

maken en 

besluiten over 

prototype

Gebruikerstest

opzetten
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Prototype

nieuwe plaat

De uitkomst van de Design Sprint was een prototype van een app:


Met de app konden de klanten de remigratie
uitkering aanvragen, het verloop van de
aanvraag werd inzichtelijk en ze konden
direct met de SVB communiceren, ook nog
nadat zij geremigreerd waren.  


Het prototype is getest met klanten en zij
waren allen enthousiast. Door de SVB is
vervolgens aan Novum gevraagd om het
prototype door te ontwikkelen naar een
Minimum Viable Product (MVP). 


Een MVP is goed genoeg om te kunnen testen.
Mijn Remigratie app versie 1.0
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Aanpak
Het prototype is met 14 klanten getest. Aan
de hand van de feedback van deze groep
test-klanten is een nieuw design ontwikkeld
en een clickable prototype gemaakt. Het was
dus geen echte app, maar klanten konden
wel de hele flow doorlopen alsof het een
echte app was. Met klanten is getest hoe zij
op de (manier van) vragen reageerden.
Gevalideerd is bijvoorbeeld dat 1 vraag per
scherm beter werkt voor klanten dan
meerdere vragen in 1 scherm waardoor de
klanten moeten scrollen. Ook zijn diverse
manieren van vragen gesteld en is
gevalideerd dat “begrijpelijke spreektaal”
prefereert boven juridische taalgebruik. Aan
de hand van deze feedback is er een
definitief design van de app ontworpen. 

Novum had al een app gebouwd in Mendix.
De ervaringen met Mendix zijn goed:

 








1.
 bouwen gaat snel

2.

 bouwblokken kunnen hergebruikt
worden

3. Novum beschikt al over een licentie
van Mendix

Om de app te bouwen is er vervolgens aan 2
ontwikkel partijen een offerte opgevraagd.
In samenspraak met CLM viel de keuze op
de ontwikkelaar Gillz. 


Bouw app
In mei 2019 is er in 1 week bij de SVB Leiden
de app ontwikkeld, samen met de
ontwikkelaar, een paar REM-medewerkers,
de designer en Novum. Deze manier van
samenwerken bleek enorm waardevol.
Onduidelijkheden werden verholpen, de

flow liep direct goed, vragen konden meteen
gesteld worden en er ontstond geen ruis of
vertraging doordat de juiste partijen waren
aangehaakt. De REM medewerkers waren
waardevol; hun expertise was van
doorslaggevend belang. Door Gillz is the
back-end na die week nog doorontwikkeld,
zodat de app klaar was voor de live gang.
Nadat de penetratietest uitgevoerd en
akkoord was, er groen licht kwam op de PIA,
is de app op 16 juli live gezet in de Google
Playstore en op 11 september in de Apple
store.

In deze eerste versie van de app konden
klanten de aanvraag indienen en een bericht
via de app aan de SVB versturen. 


Succesformule doorontwikkeling
app
Vanaf de live gang is de app continu
doorontwikkeld. Het betrof tenslotte een
MVP en er waren nog talloze zaken die
verbeterd konden worden. Aan de hand van
de feedback van de klanten en
medewerkers werd de app stap voor stap
geoptimaliseerd. 


1 keer per maand kwam in Leiden het
ontwikkelteam bij elkaar, welke bestond uit:
de ontwikkelaar, 4 REM-medewerkers en 1
medewerker van Novum. Deze werkwijze
was een afgeleide vorm van het bouwen van
de app. Deze werkwijze bleek de

Deze werkwijze bleek de
doorslaggevende
succesfator te zijn!
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doorslaggevende succesfactor te zijn!
Doordat alle medewerkers dedicated aan
het experiment waren verbonden was er
sprake van een hoog kennisniveau in het
ontwikkelteam. De leden hielden elkaar
scherp en bleven constant kritisch op de
requirements, resultaten en onderlinge
afspraken. Doordat alle expertises in het
team vertegenwoordigd waren, met een
designer op afroep, verliep alles soepel. Het
klantbelang bleef bovenaan staan, samen
met het belang van de medewerker. 

Om ook de overige leden van het REM-team
te betrekken zijn er regelmatig korte
bijeenkomsten of demo’s geweest waarbij
hun input ook werd meegenomen. Dat dit
succesvol is bewijst wel dat de weerstand
die er in het begin soms was, is
getransformeerd in meedenken en
enthousiasme. Naast de maandelijkse
bijeenkomsten, waren er tussen Novum &
Gillz ook minimaal 1x per maand contact om
kleine aanpassingen te verrichten of om
vinger aan de pols te houden met de
afspraken die onderling gemaakt werden.
Dit zorgde wederom voor een korte
doorlooptijd, weinig ruis en dit werkte dus
zeer effectief.

Samenwerking NMI
Het Nederlands Migratie Instituut (NMI)
geeft informatie, advies en begeleiding aan
migranten en erkende vluchtelingen die in
het kader van de Remigratiewet willen
terugkeren naar het land van herkomst. Het
merendeel van onze klanten dient zijn
aanvraag in met behulp van het NMI. Mede
daarom is het NMI nauw betrokken in dit
experiment. Zo hebben zij meegewerkt aan
de Design Sprint, worven zij klanten om te
testen, waren aanwezig bij demo’s en is er
door de proces-eigenaar REM en leden van
het ontwikkelteam bij het NMI een
demonstratie gegeven tegelijkertijd met de
live gang van de app. 


Na die demonstratie is er door het NMI,
ondanks zorgvuldig benaderen en
aansporen, weinig tot geen reactie gekomen
om de ervaringen te delen. Er zijn voor zover
bekend geen aanvragen via de app
ingediend, waarbij het NMI heeft bemiddeld.
N.b. het NMI bemiddelt in 85% van de
papieren aanvragen. 


Het NMI bemiddelt 85%
van de papieren
aanvragen

120
 17
 103
 87


Aanvragen totaal

Aanvragen app

Aanvragen papier Papieren aanvragen

via NMI
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Huidige stand van zaken
Nieuwe versie
Omdat het ontwikkelteam steeds nieuwe
verbeteringen doorvoert, gaat er binnenkort
een nieuwe versie van de app live. Hiermee
is inzichtelijk waar de aanvraag in het proces
zich bevindt. Via een “push-bericht” via de
telefoon & e-mail wordt de klant attent
gemaakt als de status wijzigt. In de app is
direct de nieuwe status inzichtelijk, de
verwachte doorlooptijd en wordt de klant
gewezen op de berichtenfunctie om zo
bewijsstukken te uploaden.

De uitkomsten van deze nieuwe versie
kunnen in dit rapport niet meegenomen
worden. Het ontwikkelteam heeft echter
hoge verwachtingen van deze nieuwe
functionaliteit voor de klanttevredenheid en
verwacht een hoge toename in het gebruik
van de berichtenfunctie.

betreft. Als de app geen MVP meer is, is dit
sowieso mogelijk.

Het verplicht stellen van inloggen middels
een verificatietool in de app is niet wenselijk
Reden hiervan is dat klanten hier wisselend
behoefte aan hebben en het is niet nodig
omdat in de PIA al is vastgesteld dat de
huidige manier van verificatie voldoende is.


Aansluiting verificatiemiddel

Er zijn meerdere verificatiemogelijkheden
voor klanten, zoals o.a. DigiD. Aanmelden in
de app via een verificatiemiddel zorgt voor
directe verificatie van de klant. In het testen
met klanten gaven klanten echter wisselend
aan hier behoefte aan te hebben. Indien een
ander verificatiemiddel als inlog beschikbaar
is, kan dit leiden tot extra functionaliteiten in
de app. Zoals aansluiting op andere
instanties. Dit zodat gegevens gemakkelijk
uitgewisseld kunnen worden. Denk aan de
Belastingdienst, CJIB, Suwinet, BRP. Hiermee
wordt de afhandeling van een aanvraag
versneld. Met de SVB wordt momenteel nog
onderzocht of aansluiting op de huidige
DigiD mogelijkheden van de SVB tot de
mogelijkheden behoort, zolang het een MVP
Mijn Remigratie app versie 1.0
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Kosten
De kosten van de app zijn tot en met heden
€ 22.511,54 exclusief medewerkers tijd en
exclusief licentie Mendix. De Mendix licentie
was door Novum al aangeschaft en drukt
daardoor niet op dit ontwikkelbudget.




Vanwege security eisen maakt de app
gebruik van een two factor authentication
(2FA). Bij inloggen wordt er een code naar
het geregistreerde 06 nummer gezonden.
Deze dienst nemen we af bij CM.com. De
kosten van €0,08 per inlog zijn vrij hoog. 



Gemaakte kosten

€22.511,54

kosten tot 

op heden

Doorontwikkelen app: € 12.135,90

Alle (maandelijkse) updates

Bouwen app door Gillz: € 6.439,62

Betreft bouwen app om live te gaan

Pentest: € 2.421

Pentest wat verplicht is voor livegang

2 factor authentication: € 824,60

Terugkerende kosten per klant/mdw per inlog

Eenmalige opstartkosten € 690,42

Testen met klanten, accounts ins stores, 

hosting kosten

De kosten die gemaakt zijn tijdens het experiment. Dit is exclusief de bestede tijd door SVB
medewerkers en exclusief Mendix licentie. 


Mijn Remigratie app versie 1.0
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Klantoordeel
Klanten hebben de mogelijkheid om aan het
einde van de aanvraag een
evaluatieformulier in te vullen, dit is niet
verplicht. Er hebben 17 klanten een
aanvraag ingediend en 11 klanten hebben
een evaluatie ingevuld. 


Klanten geven gemiddeld een 8,1 in
tevredenheid en een 8,6 als eindoordeel.

Gebruik app
Diverse klanten zijn na de aanvraag gebeld.
Ze geven aan dat de app voor hen makkelijk
werkt. Ze zijn in staat om ten alle tijden de
aanvraag in te dienen. De meeste blijven wel
hulp nodig hebben met het invullen van de
vragen, maar geven aan dit niet vervelend te
vinden. Zij zijn niet anders gewend. Hun
kinderen regelen vaak de aanvraag en die
geven aan dat de app fijn werkt. Ook geven
zij aan dat ze graag voor hun ouders
regelen. Dat klanten via de berichtenfunctie
met de SVB kunnen blijven communiceren
wordt als heel prettig ervaren.

Niet gebruik app

scannen, vragen stellen; kan allemaal via de
app.

Sinds oktober/november wordt de
berichtenfunctie door de medewerkers
gepromoot. Er zijn 11 berichten ingediend
door de klanten. Ook werden er vragen
ontvangen over PGB, AKW en de
berichtenbox. Hiermee is gevalideerd dat
klanten graag gebruik maken van deze
laagdrempelige manier van communiceren
met de SVB. 


In de PIA is niet afgevangen dat de SVB via
de app mag terug communiceren. De REM
medewerkers willen heel graag dat dit
veranderd. Het is immers een grote
meerwaarde voor zowel de klanten als ook
de medewerkers. Het maakt het afhandelen
van de aanvraag makkelijker en sneller. 


Facts & Figures

87
 8,1


De oudste klant

Diverse klanten die via het
aanvraagformulier de aanvraag hebben
ingediend, geven aan niet van de app op de
hoogte te zijn. Dit omdat het NMI dat niet
heeft verteld. Ze kunnen niet bevestigend
(of ontkennend) antwoorden of ze liever
gebruik hadden gemaakt van de app.


Berichtenfunctie
Via de berichtenfunctie in de app kunnen
klanten met de SVB blijven communiceren.
Wijzigingen doorgeven, documenten

Tevredenheid

8,6
 114

11

Eindoordeel

Checklisten 

ingevuld

Berichten verzonden

via de app
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Medewerkersoordeel
Met dit experiment is gevalideerd dat
wanneer medewerkers onderdeel zijn van
een experiment de betrokkenheid hoog is.
Ze maken daadwerkelijk impact op hun
werk product, zoals waar een kolom staat,
wat een klant ziet, welke vragen er worden
gesteld. De betrokkenheid van van het
Remigratie team is dan ook enorm. Met
name de medewerkers vanuit het

ontwikkelteam zelf, die maand in en maand
uit, vol enthousiasme en kritische blik blijven
zoeken naar de optimale verbetering. Maar
gedurende het gehele experiment is de
samenwerking met het gehele team heel
sterk geweest. Vanuit Novum was het
fantastisch om op deze manier samen te
werken met een bevlogen team. 



Ik heb het experiment als heel prettig
ervaren en persoonlijk was het ook
fantastisch om van zo dichtbij bij het
hele proces betrokken geweest te zijn
- Esther, medewerker ontwikkelteam

Het team geeft aan:
1.

2.

3.

4.

5.

Enthousiast te zijn over de app 

Zich betrokken te voelen bij de app

Hun mening en expertise is echt belangrijk en van invloed 

Vinden dat er te weinig aanvragen via de app binnen komt 

Vinden het omslachtig om in 2 systemen te moeten werken

Mijn Remigratie app versie 1.0
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Aanbevelingen
Novum doet de volgende aanbevelingen:
1.
 De “Mijn Remigratie app” MVP overnemen door de SVB als officiële dienst

2.
 De app in Mendix houden 

3.

 Op bestuursniveau met het NMI onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om
het app gebruik te optimaliseren

4.
 De app aansluiten op het AAA-systeem

5.
 Inclusiviteit voor alle klanten: alle bestaande klanten op de app aansluiten 

6. Volledig toegankelijk voor visueel gehandicapten 

Per aanbeveling volgt een korte
samenvatting:

Overname door de SVB
De resultaten van ons experiment zijn
positief. De app speelt in op klantbehoeften
en ook medewerkers zijn tevreden. De app
heeft potentie in zich om nog meer
klantwaarde toe te voegen in het
remigratieproces. Novum doet dan ook de
aanbeveling aan de SVB om de app formeel
over te nemen en live te houden voor de
klanten en medewerkers. 



Primair is de app natuurlijk bedoeld voor de
remigratie-uitkering. Echter; de app biedt
voor de SVB ook een fantastische kans om
op een kleinschalige manier inzichten op te
doen in het gebruik van een app. De
organisatie krijgt de unieke kans om te
ervaren hoe het gebruik van een app
daadwerkelijk is. Het geeft inzichten voor
zowel de beheerkant, de medewerkers kant
en de klant kant. Met andere woorden: Wat
betekent het om een app in beheer te
hebben? Hoe verwerk je klant en

SVB standpunt app
Op dit moment wordt de app strategie door de SVB ontwikkeld. Het is nog niet bekend
hoe deze strategie eruit ziet. Niet ondenkbaar is dat het beheren van apps geen
onderdeel is van de strategie. De app kan echter ook uitstekend extern worden
beheerd. Dit kan juist naast de inzichten die met dit experiment zijn opgedaan, goede
inzichten geven in het beheren & ontwikkelen van apps. 


De inzichten van deze app zorgen misschien wel
voor de eerste stappen in het ontwikkelen van
SVB-apps voor grotere regelingen
Mijn Remigratie app versie 1.0
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medewerkers wensen in de app? Heeft de
app bijvoorbeeld effect op de
klanttevredenheid en de doorlooptijden?
Maar ook: heeft het effect op de kwaliteit
van de aanvragen die ontvangen worden? 

Met deze inzichten is het denkbaar om de
app verder te ontwikkelen in een generieke
SVB app of het ontwikkelen van meerdere
SVB apps.

Mendix
De app is gebouwd in Mendix. Er is door
Novum bewust gekozen om de app te
ontwikkelen in Mendix. Onze vorige
ervaringen met deze low-code tool waren
goed. In Mendix bouw je snel een app
(binnen 1 week stond de front en backend!)
en ook aanpassingen in taal, flow, design
zijn snel en gemakkelijk gemaakt. Daarnaast
beschikte Novum al over een Mendix
licentie, dat in combinatie met eerdere
ervaringen maakte dit een logische keuze.
Het is daarnaast een veilig platform wat
voldoet aan al onze IB eisen. Er zijn dan ook
legio voorbeelden van gerenommeerde
organisaties (Gemeente Rotterdam, Eneco,
Siemens e.d.) die hun diensten in Mendix

aanbieden. Waldo, de app voor de
levensbewijzen van de SVB, wordt op dit
moment gebouwd in Mendix. Het voordeel
van meerdere SVB apps in Mendix is dat de
(op maat gemaakte/gekochte) bouwblokken
hergebruikt kunnen worden. Beide apps
hebben verschillende raakvlakken (o.a.
documenten inscannen & verificatie)
waardoor er gemakkelijk onderling 

uitgewisseld kan worden. Daarnaast is
aansluiting op SVB systemen of bijvoorbeeld
DigiD efficiënter en goedkoper als het al
eens gedaan is. 


Gebruik van de app verbeteren
Het gebruik van de app om een aanvraag in
te dienen is nog niet overweldigend. Indien
het NMI klanten niet wijst op de
mogelijkheid van de app is het aannemelijk
dat er slechts een beperkte groep gebruik
maakt van de app. Omdat de app van
toegevoegde klantwaarde is, is het zonde als
een overgrote gedeelte van onze klanten
niet eens weten van het bestaan van de app.
Het is Novum met de directe medewerkers
van het NMI en 1 bijeenkomst met een

Samenvattend is Mendix:
1.
Snel te bouwen en mogelijkheid tot hergebruik van bouwblokken;

2.
Mendix-licentie bestaat reeds, waardoor het kostenbesparend is;

3.
Hoge veiligheid;

4.Waldo app ook gebouwd in Mendix, waardoor bv. onderlinge gegevens uitwisseling en
gemakkelijke aansluiting op andere systemen mogelijk wordt

Novum doet dan ook de aanbeveling om de app in mendix te houden.
Mijn Remigratie app versie 1.0
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vertegenwoordiger vanuit het bestuur
helaas onvoldoende gelukt om het gebruik
van de app te stimuleren. Novum doet dan
ook de aanbeveling om op bestuursniveau
met het NMI te onderzoeken waar de
mogelijkheden liggen om elkaar hier te
vinden.


Aansluiting AAA-systemen
Het is een grote wens van de medewerkers
om de app te koppelen met de SVB
systemen. Nu moet alles in 2 systemen
bijgehouden worden. Het is omslachtig, kost
dubbel werk en is daardoor foutgevoelig. De
koppeling is echter niet noodzakelijk voor
medewerkers & klanten om de app live te
houden. Maar door de systemen te
integreren verhoogt dit de
werktevredenheid, de productiviteit en de
klantwaarde. In dit experiment is de
koppeling niet verder onderzocht, omdat
aangenomen werd dat aansluiting met een
MVP op het AAA-systeem complex zou zijn
en er een grote doorlooptijd voor de
verdere ontwikkeling op zou zijn.
Waarschijnlijk was het experiment al
afgelopen voordat een aansluiting
gerealiseerd zou zijn. 

 

Door de koppeling te realiseren kan er
optimale klant & medewerkerswaarde
worden toegevoegd. De aanbeveling vanuit
het experiment is dan ook om een
onderzoek om de mogelijkheden te
onderzoeken om aansluiting op het
AAA-systeem alsnog te realiseren.

Inclusiviteit voor bestaande
remigratie klanten
Al tijdens de eerste customer journey was
een grote wens van de uitvoering om de app
beschikbaar te stellen voor klanten die al
geremigreerd zijn. Volledige inclusiviteit
voor alle remigratie klanten. De
postbezorging is in diverse gebieden
onbetrouwbaar met veel vertraging of zelfs
onbestelbare postbezorging tot gevolg. Dit
met allerlei (financiële) gevolgen voor de
klant.

In dit experiment is geen ruimte voor
volledige inclusiviteit geweest. De wens om
de app voor deze doelgroep beschikbaar te
stellen wordt tevens door het management
gedragen en lijkt vrij makkelijker
realiseerbaar te zijn. Novum beveelt dan
ook aan om de gebruiksmogelijkheden van
de app te vergroten door te zorgen voor
inclusiviteit en hierover actief te
communiceren met de bestaande klanten. 


Visueel gehandicapten
Het is aan te bevelen dat de SVB hier de
app nog optimaliseert voor de doelgroep
visueel gehandicapten. In het design is nu
nog onvoldoende consequent rekening
gehouden voor hen behoeftes. Deze
optimalisering is tot en met juni 2021 nog
geen wettelijke verplichting dus dit kon
zonder consequenties onder de vlag van het
experiment.
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Verwachte kosten bij overname SVB
Onder de vlag van Novum wordt de laatste
versie live gezet en alle laatste wensen van
verwerkt. Deze kosten a € 3.000,00 draagt
Novum nog.


Visueel gehandicapten
De app kan zonder extra aanpassingen door
de SVB overgenomen worden. Het is aan te
bevelen dat de SVB hier de app nog
optimaliseert voor de doelgroep visueel
gehandicapten. De verwachting is dat dit
maximaal 20 uur werk is voor een designer,
ontwikkelaar & het doortesten.  


Mendix kosten
Als de app in mendix blijft draaien, zal de
SVB een eigen Mendix licentie moeten
aankopen. De licentie van Novum is niet
geschikt voor meerdere grote live projecten.
Er is redelijk inzicht in deze kosten. In het
project Waldo is eerder al een verkennend
onderzoek geweest in de kosten van het
beheer bij een andere organisatie. 


De aanschaf voor de licentie is rond de €
60.000,00 en beheerkosten zijn rond de €
50.000 voor 3 jaar beheren. 


2 staps authentificatie
De kosten van de gekozen authentificatie
kost € 0,08 cent per verificatie sms. In de
afgelopen 8 maanden is er ruim 10.000 keer
ingelogd. Dit betreft voornamelijk inlog
sms'jes door de ontwikkelaar & testers.
Deze aantallen kunnen niet 1 op 1
doorgetrokken worden. Dit omdat het
meeste ontwikkelwerk al is verricht en
daarnaast is de inlog en verificatie
procedure aangepast waardoor er per inlog
1 sms minder gestuurd wordt. Een
inschatting is lastig te maken, maar
aannemelijk is dat maximaal de helft is van
de smsjes van de afgelopen maanden
worden verzonden. In het utopische geval
wanneer alle remigratie klanten gebruik
maken van de app zijn dat ruim 7000 smsjes
extra per jaar. In totaal dus maximaal 22.000
smsjes per jaar. Bij overname door de SVB
kan er gekozen worden voor een
(goedkopere) aanbieder of wellicht
aansluiting gezocht worden met de
bestaande sms services van de SVB. 


Aansluiting AxW
Indien de koppeling gewenst is met de
AAA-systemen moet er een architectuurvisie
opgesteld worden en de IB & Security eisen
moeten in kaart gebracht worden. De
voorbereiding van de koppeling worden
geraamd op maximaal 40 uur werk van alle
disciplines. Het technisch aansluiten
inclusief testen wordt geschat op 40 uur.
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De te verwachten kosten als de SVB de app overneemt.

€78.426

Jaarlijks

€10.000


Eenmalig

Mendix licentie: € 60.000

Jaarlijks, verwachte kosten voor Mendix licentie

Beheer app: € 16.666

3-jaarlijkse kosten a €50k, in beheer kosten aannemende dat het
extern wordt belegd

2 factor authentication: € 1.760

Jaarlijks, maximale kosten inlog 2 staps authentificatie


Aansluiting AxW systeem € 8.000

Incidenteel, 80 uur werk a €100,00 per uur

Doorontwikkelen app incl. visueel beperkte doelgroep: € 2.000

Incidenteel, Beteft digitale inclusiviteit. 20 uur werk a €100,00 per
uur
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Landingsbaan

Experimenten van Novum landen bij de SVB

randvoorwaarden geschapen om het

door gebruik van de werkprocedure “de

experiment over te nemen. 


Landingsbaan”. Formeel betekent dat de

Op 17 februari 2020 heeft Novum met de

proceseigenaar samen met de

proceseigenaar dit proces in werking gezet.

waardestroomleider de eigenaar wordt van

Novum beveelt aan om het MDT samen te

het experiment en Novum de

stellen met de volgende expertises: IB,

ondersteunende rol krijgt. In eerste

Security, architectuur, WKS, CIO, PO van

gesprekken, ook wel genoemd “sprint 0”,

MAF en de CCO. 


wordt er met verschillende disciplines in een
Multidisciplinair team (MDT) de

De Remigratie-app heeft zijn
landing ingezet!
- Renee Verhoek, Innovation Designer NOVUM

Remigratie app flow

Mijn Remigratie app versie 1.0

Pagina 17

