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Handleiding WAI Webservice 

1. Introductie 

Dit is de handleiding voor de WAI Webservice van Blik op Werk. Deze Webservice 

biedt de mogelijkheid voor het koppelen van externe systemen met de WAI Database 

van Blik op Werk. Met behulp van deze webservice kunnen onderzoeksresultaten 

worden toegevoegd en beperkte informatie uit de WAI database worden opgehaald. 

Hier onder wordt een omschrijving gegeven van de webservice, met de daarbij 

beschikbare methods, de gebruikte authenticatie en de beschikbare omgevingen. 

2. WSDL 

De WAI Webservice heeft Web Service Definition Language (WSDL) als definitie 

van de API in XML-formaat. De WSDL kan direct opgehaald worden van de 

webservice, zoals hieronder aangegeven per omgeving: 

http://[urlomgeving]/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx?WSDL * 

* vervang [urlomgeving] door de url van de omgeving (acceptatie/productie). Zie 

hoofdstuk 'Verbinding maken met Blik op Werk'. 

3. Beschikbare methods 

De volgende methods zijn beschikbaar in de WAI Webservice: 

 AddBatch 
Voor het toevoegen van een batch file 

 GetAverageGlobalWAIScore 
Ophalen van de gemiddelde globale WAI-score.  

 GetAverageOrganizationWAIScore 
Ophalen van de gemiddelde WAI-score voor de huidige organisatie.  

3.1 AddBatch method 

Method voor het toevoegen van een batch met onderzoeksresultaten. 

3.1.1 Request 

Zie hoofdstuk Authenticatie voor uitleg over de authentication soap header. 



De request bevat de volgende hoofdonderdelen: 

Title 

De titel van de batch 

QuestionaireResults 

Een of meerdere onderzoeksresultaten (QuestionaireResult) die onderdeel zijn van de 

batch. Zie volgende paragraaf voor een overzicht van QuestionaireResult. 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3 

  .org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <soap12:Header> 

 <Authentication xmlns="http://blikopwerk.nl/webservices"> 

   <User>string</User> 

   <Password>string</Password> 

 </Authentication> 

  </soap12:Header> 

  <soap12:Body> 

 <AddBatch xmlns="http://blikopwerk.nl/webservices"> 

   <request> 

  <Batch> 

    <Title>string</Title> 

    <QuestionaireResults> 

   <QuestionaireResult xsi:nil="true" /> 

   <QuestionaireResult xsi:nil="true" /> 

    </QuestionaireResults> 

  </Batch> 

   </request> 

 </AddBatch> 

  </soap12:Body> 

</soap12:Envelope> 

       

3.1.2 Response 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3 

 .org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <soap12:Body> 

 <AddBatchResponse xmlns="http://blikopwerk.nl/webservices"> 

   <AddBatchResult> 

  <AddSuccessful>boolean</AddSuccessful> 

   </AddBatchResult> 

 </AddBatchResponse> 

  </soap12:Body> 

</soap12:Envelope> 

       

3.1.3 QuestionaireResult 



The QuestionaireResult object contains the following properties: 

Q1 int 

Q2 int 

Q3_1 int 

Q3_2 int 

Q4_1 Q4AnswerType 

Q4_11 Q4AnswerType 

Q4_12 Q4AnswerType 

Q4_13 Q4AnswerType 

Q4_14 Q4AnswerType 

Q4_2 Q4AnswerType 

Q4_21 Q4AnswerType 

Q4_22 Q4AnswerType 

Q4_23 Q4AnswerType 

Q4_24 Q4AnswerType 

Q4_25 Q4AnswerType 

Q4_26 Q4AnswerType 

Q4_3 Q4AnswerType 

Q4_31 Q4AnswerType 

Q4_32 Q4AnswerType 

Q4_33 Q4AnswerType 

Q4_34 Q4AnswerType 

Q4_35 Q4AnswerType 

Q4_4 Q4AnswerType 

Q4_41 Q4AnswerType 

Q4_42 Q4AnswerType 

Q4_43 Q4AnswerType 

Q4_44 Q4AnswerType 

Q4_45 Q4AnswerType 

Q4_46 Q4AnswerType 

Q4_47 Q4AnswerType 

Q4_5 Q4AnswerType 

Q4_51 Q4AnswerType 

Q4_52 Q4AnswerType 

Q4_6 Q4AnswerType 

Q4_61 Q4AnswerType 

Q4_62 Q4AnswerType 

Q4_63 Q4AnswerType 

Q4_64 Q4AnswerType 

Q4_7 Q4AnswerType 



Q4_71 Q4AnswerType 

Q4_72 Q4AnswerType 

Q4_73 Q4AnswerType 

Q4_74 Q4AnswerType 

Q4_75 Q4AnswerType 

Q4_76 Q4AnswerType 

Q4_8 Q4AnswerType 

Q4_81 Q4AnswerType 

Q4_82 Q4AnswerType 

Q4_83 Q4AnswerType 

Q4_84 Q4AnswerType 

Q4_9 Q4AnswerType 

Q4_91 Q4AnswerType 

Q4_92 Q4AnswerType 

Q4_93 Q4AnswerType 

Q4_100 Q4AnswerType 

Q4_101 Q4AnswerType 

Q4_102 Q4AnswerType 

Q4_110 Q4AnswerType 

Q4_111 Q4AnswerType 

Q4_112 Q4AnswerType 

Q4_113 Q4AnswerType 

Q4_114 Q4AnswerType 

Q4_120 Q4AnswerType 

Q4_121 Q4AnswerType 

Q4_122 Q4AnswerType 

Q4_130 Q4AnswerType 

Q4_131 Q4AnswerType 

Q4_140 Q4AnswerType 

Q4_141 Q4AnswerType 

Q5 Q5AnswerType 

Q6 int 

Q7 int 

Q8_1 int 

Q8_2 int 

Q8_3 int 

FilloutDate" nillable="true dateTime 

Gender GenderType 

Age int 

Education EducationType 

JobContractType JobContractTypeType 



JobContractHours int 

JobDurationYears int 

IrregularHours boolean 

NumberOfEmployeesCompany NumberOfOrganizationEmloyeesType 

NumberOfEmployeesOffice NumberOfOfficeEmloyeesType 

WorkField string 

SBICode string 

PersonalCode string 

ExtraInformation string 

SuppliedWAIScore int 

Custom properties 

Opmerking: de waarden 'Ontbrekende_Waarde' is geen geldige optie. Deze waarde 

zal bij de controle van het batch bestand in de WAI Beheer applicatie een foutmelding 

geven. 

Q4AnswerType: 

 Nee 

 Ja_Eigen_Mening 

 Ja_Vastgesteld_Door_Arts 

 Beide 

 Ontbrekende_Waarde 

Q5AnswerType: 

String-waarde, welk een combinatie is van een zestal 0'en en 1'en. In de volgorde:  

 Geen beperking (0 voor Nee, 1 voor Ja) 

 Kleine beperking in werk (0 voor Nee, 1 voor Ja) 

 Soms langzamer werken (0 voor Nee, 1 voor Ja) 

 Vaak langzamer werken (0 voor Nee, 1 voor Ja) 

 Parttime werken (0 voor Nee, 1 voor Ja) 

 Niet werken (0 voor Nee, 1 voor Ja) 

Een voorbeeld van correcte waardes: 100000, 010111 

Of de waarde 99, welke een ongeldige waarde is tijdens de validatie. 

GenderType: 

 Onbekend 

 Ontbrekende_Waarde 

 Vrouw 

 Man 

EducationType: 



 Onbekend 

 Ontbrekende_Waarde 

 Geen 

 Basisonderwijs 

 VMBO 

 HAVO_VWO 

 MBO 

 HBO 

 WO 

JobContractTypeType: 

 Onbekend 

 Ontbrekende_Waarde 

 Vast_Dienstverband 

 Tijdelijk_Dienstverband 

 Uitzendkracht 

 Oproepkracht 

 Zelfstandige 

 Anders 

NumberOfOrganizationEmloyeesType: 

 Onbekend 

 Ontbrekende_Waarde 

 Medewerkers_1_tm_4 

 Medewerkers_5_tm_9 

 Medewerkers_10_tm_49 

 Medewerkers_50_tm_99 

 Medewerkers_100_tm_499 

 Medewerkers_500_plus 

NumberOfOfficeEmloyeesType: 

 Onbekend 

 Ontbrekende_Waarde 

 Een_Vestiging 

 Medewerkers_1_tm_4 

 Medewerkers_5_tm_9 

 Medewerkers_10_tm_49 

 Medewerkers_50_tm_99 

 Medewerkers_100_tm_499 

 Medewerkers_500_plus 

3.2 GetAverageGlobalWAIScore method 

[TODO: description] 

3.2.1 Request 



Zie hoofdstuk Authenticatie voor uitleg over de authentication soap header. 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3 

 .org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <soap12:Header> 

 <Authentication xmlns="http://blikopwerk.nl/webservices"> 

   <User>string</User> 

   <Password>string</Password> 

 </Authentication> 

  </soap12:Header> 

  <soap12:Body> 

 <GetAverageGlobalWAIScore 

xmlns="http://blikopwerk.nl/webservices" /> 

  </soap12:Body> 

</soap12:Envelope> 

       

3.2.2 Response 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3 

 .org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <soap12:Body> 

 <GetAverageGlobalWAIScoreResponse 

xmlns="http://blikopwerk.nl/webservices"> 

   

<GetAverageGlobalWAIScoreResult>double</GetAverageGlobalWAIScoreResul

t> 

 </GetAverageGlobalWAIScoreResponse> 

  </soap12:Body> 

</soap12:Envelope> 

       

3.3 GetAverageOrganizationWAIScore method 

[TODO: description] 

3.3.1 Request 

Zie hoofdstuk Authenticatie voor uitleg over de authentication soap header. 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3 

 .org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <soap12:Header> 

 <Authentication xmlns="http://blikopwerk.nl/webservices"> 



   <User>string</User> 

   <Password>string</Password> 

 </Authentication> 

  </soap12:Header> 

  <soap12:Body> 

 <GetAverageOrganizationWAIScore 

xmlns="http://blikopwerk.nl/webservices" /> 

  </soap12:Body> 

</soap12:Envelope> 

       

3.3.2 Response 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3 

 .org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <soap12:Body> 

 <GetAverageOrganizationWAIScoreResponse 

xmlns="http://blikopwerk.nl/webservices"> 

   <GetAverageOrganizationWAIScoreResult> 

  <AverageWAIScore>double</AverageWAIScore> 

   </GetAverageOrganizationWAIScoreResult> 

 </GetAverageOrganizationWAIScoreResponse> 

  </soap12:Body> 

</soap12:Envelope> 

       

4. Verbinding maken met Blik op Werk 

Er zijn twee omgevingen beschikbaar: acceptatie en productie. U kunt de 

acceptatieomgeving gebruiken voor testdoeleinde, data wordt opgeslagen en 

opgehaald uit de acceptatieomgeving. 

Het is niet toegestaan om de acceptatieomgeving voor uw productieomgeving te 

gebruiken. 

De webservice op de productieomgeving is identiek aan de webservice op de 

acceptatieomgeving. Beide omgevingen gebruiken hun eigen databasestructuur. Er 

kan geen data worden overgezet van acceptatie naar productie of vice versa. 

4.1 Acceptatieomgeving 

 WAI Webservice 

http://bow-

acceptatie.ddg425.tamtam.nl/waiservice/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx  

 WSDL WAI Webservice 

http://bow-

acceptatie.ddg425.tamtam.nl/waiservice/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx

?WSDL  



 AddBatch method 

http://bow-

acceptatie.ddg425.tamtam.nl/waiservice/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx

?op=AddBatch  

 GetAverageGlobalWAIScore method 

http://bow-

acceptatie.ddg425.tamtam.nl/waiservice/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx

?op=GetAverageGlobalWAIScore  

 GetAverageOrganizationWAIScore method 

http://bow-

acceptatie.ddg425.tamtam.nl/waiservice/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx

?op=GetAverageOrganizationWAIScore  

4.2 Productieomgeving 

 WAI Webservice 

http://www.blikopwerk.nl/waiservice/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx  

 WSDL WAI Webservice 

http://www.blikopwerk.nl/waiservice/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx?

WSDL  

 AddBatch method 

http://www.blikopwerk.nl/waiservice/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx?o

p=AddBatch  

 GetAverageGlobalWAIScore method 

http://www.blikopwerk.nl/waiservice/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx?o

p=GetAverageGlobalWAIScore  

 GetAverageOrganizationWAIScore method 

http://www.blikopwerk.nl/waiservice/WAIBeheer/BoWWAIDatabase.asmx?o

p=GetAverageOrganizationWAIScore  

5. Authenticatie 

Elke method moet aangeroepen worden met een authentication soap header. Met deze 

soap header wordt een username en password meegestuurd. De username en password 

corresponderen met een gebruiker die bekend is binnen het Blik op Werk WAI 

Beheer systeem. Deze gebruiker is gekoppeld aan een organisatie met een daarbij 

behorenden casenumber. Data die wordt opgehaald of toegevoegd via de WAI 

Webservice wordt gerelateerd aan deze organisatie. 

Indien de combinatie van username en password incorrect is, de combinatie niet 

gekoppeld is aan een gebruiker of aan een organisatie dan wordt er een exception 

gegeven. 

 


