PON driedaagse training
18 september 2018
Blok 8
Regie algemeen

Arno Gerrits
UWV
Arno.gerrits@uwv.nl
06-11119266

18 september
08.30 uur

Ontvangst / koffie

09.00 uur

Module 6: HRM aspecten

10.30 uur

Koffiepauze

11.00 uur

Module 8: Regie algemeen

12.30 uur

Lunchpauze

13.30 uur

Module 10: Exit-strategie en (her)contracteren

15.00 uur

Borrel en napraten

16.00 uur

Einde van dag 2

Agenda
1.

Doelstellingen

2.

Wat is dat eigenlijk: regie?

3.

Wanneer is regie succesvol?

4.

Hoe zien regie modellen eruit?

5.

Vragen

Regie algemeen
Actieve sessie, praktijkgericht….

•

Onderwerpen
– Ken uw leverancier en wat is dat eigenlijk: regie?
•

Een belangrijke stap tot succesvolle regievorming

– Wanneer is regie succesvol?
•

Wat zijn de valkuilen en wat levert het op?

– Hoe zien regie modellen eruit?
•

Regiemedewerkers, klanten, regie modellen, leveranciers en de omgang met
contracten
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Regie (Governance) is...
Far too many organizations assume that putting relationship or service management in place is a
substitute for governance.
Chaos results when these managers realize that there are no clear rules about who has authority to
make what decisions.
Because multisourcing is build on relationships, internal and external, you cannot expect to create
the proper relationships with service providers until you deal with these issues of authority and
responsibility.
Good goverance enables faster, better decision making.

Regie of Governance is in essentie:
• Bepalen wie is waarvoor verantwoordelijk én..
• Bepalen wie mag welke beslissing nemen;

Wat maakt sourcing regie speciaal?
• Verschillende belangen
• Overbrugging organisatie culturele verschillen
• Niet gealigneerde processen moeten op elkaar aansluiten
• Levert men in lijn met contractuele afspraken?
• Sluiten contractuele afspraken nog aan bij doelstellingen?
• Leveranciers zonder een contractuele relatie moeten samenwerken
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Wanneer is regie succesvol?
1.

De doelstellingen van de deal worden gehaald; “deal dashboard” gaat verder dan SLA’s

2.

Gebruikers zijn (voldoende) tevreden = meetbaar (XLA)

3.

Gewenste ICT dienstverlening is vertaald naar beheersbare overeenkomsten met
interne en externe leveranciers

4.

Demand/supply processen beheersbaar en herhaalbaar zijn ingericht

5.

Mechanismen bestaan die met veranderingen kunnen omgaan binnen de relatie

6.

Voldoende vertrouwen bestaat tussen klant en leverancier; de regie-organisatie
“verkoopt” leverancier binnen organisatie

Relatie Dashboard - Voorbeeld
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Verwachtingscurve

Regie dient erop gericht te zijn om problemen voor te blijven en ervan weg te sturen

Vendor management maturity
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Uw eigen valkuilen
•
•
•
•
•
•

U wordt als bureaucratisch/ vertragend/ star/ te duur ervaren
U voegt onvoldoende toe aan de behoeftestelling van de klant
U loopt elkaar in de weg
Uw leverancier blijkt zich ineens anders te gedragen
U blijkt gaten te hebben in uw competentieprofiel en bij te moeten scholen
U ervaart dat het contract toch niet volledig is en/of u heeft onvoldoende kennis van het
contract
• U ervaart dat u aan dient te sluiten op het ICT besturingsmodel van de organisatie – de
kaders waarbinnen de regieorganisatie opereert
• U ervaart dat u proactief moet zijn en eigenaarschap moet tonen voor goede
regievoering
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Governance modellen – bezint voor gij begint
• Modellen zijn vaak enkel een checklist of praatplaat
• Vertrouw op je gezond verstand
• Het model hangt af van
– de aard van de relatie
– de omvang van het contract
– de complexiteit
• Zonder regieinrichting is er ook regie
– bouw je organisatie rond die ‘default’ regie
– betrek de juiste actoren

• Houd het model adaptief
• Zorg voor opleiding en begeleiding van de actoren

De uitdaging van regie: Quint DSG-Framework

Voorbeeld Regie-processen
Performance Management
Right work, done right

Financial Management
Validate and manage costs

► Performance Analysis
► Service Delivery Management
► Service Level Management
► Service Requests & Authorization
► Security Management
► Architecture & Standards Management
► Risk Management
► Asset Management

► Invoice Management.
► Performance Credits, Earnbacks, &
Critical Milestones
► Financial Analysis & Planning
► Procurement
► Contract Pricing Adjustments
► Value Assurance
► Chargeback

► Governance
► Forecast and Demand Management
► Regulatory & Tax Compliance
► Workplace Services
► Customer Satisfaction Survey Mgmt
► Communications Management
► Project Spend Pool Management
► Exit Strategy & Planning
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Control
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Manage

Operate

Relationship Management
Satisfaction, direction setting

Plan

Contract Management
Ensure compliance
► Contract Compliance
► Contract Change & Revision
Management
► Contract Interpretation
► Governance Issue Management &
Dispute Resolution
► Service Provider Audit
► Governance Library

Service Integration and Management (SIAM)
Service Strategy, Planning & Control
Service Portfolio
Management

P

Project Portfolio
Management

P

Sourcing Strategy
& Lifecycle Management

P

Enterprise Architecture
Management

Aligning Services
to Business Needs
& Aggregating
Demand
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Internal and External
Service Delivery
[customized by client and
situation]
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Management
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Supplier Management
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Contract Mgt.
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Request Mgt.

P

Commercial Mgt.

P

Customer Satisf. Mgt.

P

Performance Mgt.

P

Pricing and Chargeback

P

Relationship Mgt.

P

Service Catalog Mgt.

P

Project Delivery

Security Policy
& Standards

Management of
Service Delivery
(Internal &
External)

Business Processes

S

Applications

S

IT Infrastructure

S

Supply

Demand (Business)

Service Integration and Management

P

Cross-Functional

Program & Project Mgt.

S

Service Desk Services

S

Systems Integration

S

Service Lifecycle Mgt.

P

Corporate Support Functions
Audit
P = Process

Compliance

Risk

S = Service
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Belangrijkste regie-rollen
• Contract eigenaar/Sourcing Executive:
verantwoordelijk voor leverancierrelatie op managementniveau; escalaties en sourcing-beslissingen

• Vendor manager:
verantwoordelijk voor realiseren doelstellingen; belangrijkste aanspreekpunt voor
leverancier; verantwoordelijk voor contractuele compliance

• Service Performance Manager:
toezien op halen service levels; verantwoordelijk voor rapportages omtrent service levels
en overige

• Contractmanager:
ondersteuning bij interpretatie contract, onderhouden van alle contractuele documentatie,
inclusief projectgoedkeuringen, etc.

• Financieel analist:
verantwoordelijk voor contractbudget; toezien op business case realisatie; factuurcontrole

Typische overlegstructuren
•
•
•
•

Executive meeting
Management meeting
Service Delivery meeting
Project Delivery meeting

Aanvullend:
• Architectuur-board
• Security-board
• Portfolio-board
• Innovatie-board
• Financieel
• Contractuele zaken
• Audit/compliance

– kwartaal
– maandelijks
– (twee)wekelijks
– (twee)wekelijks

- kwartaal
- kwartaal
- kwartaal
- halfjaarlijks

Multivendor
✓
✓
✓
✓

Bouwen aan constructieve relaties met uw partners;
Sterke gedragscomponent (sub-cultuur);
Ecosysteem is het nieuwe betrokkenheidsmodel;
IT strategie wordt een ecosysteem co-creatie.
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Multivendor
In een omgeving met meerdere interne en externe leveranciers is het belangrijk dat
deze onderling goed samenwerken. Dit vereist gezamenlijke overlegstructuren,
maar ook mechanismen die samenwerking belonen!
Mogelijke maatregelen:
- Project governance werkt heel goed multivendor → 1 Doel
- Operational Level Agreement (OLA) – afspraken buiten contracten om
- Een diensten integrator contracteren
- Evenementen met alle leveranciers
- Gemeenschappelijke KPIs
- Polluter pays – claims naar elkaar doorzetten

KPI’s Regiefunctie - Voorbeeld
KPI

Meting

Norm
+

-

Kosten
Vaste kosten

Percentage afwijking vaste kosten t.o.v. business case (maandelijks)

<+5%

>+5%

FTE inzet

Percentage afwijking van FTE inzet t.o.v. business case (jaarlijks)

<+20%

>+20%

Voorspelbaarheid

Percentage afwijking financiële prognose versus realiteit (maandelijks),
afnemend jaar 1 10%, 2e jaar 5%

<+10%
(jaar 1)

>+10%

voor het deel van de dienstverlening waarvoor leverancier
Klanttevredenheid business KTO-meting
verantwoordelijk is (jaarlijks)

>=6.5
(0-meting)

<6.5

>=7

<7

<2 p mnd

> 2 pmd

<= 1 p mnd

> 1 pmd

Percentage diensten buiten de PDC (maandelijks)

<=10%

>10%

Mate van afwijkingen op gedefinieerde (Architectuur) uitgangspunten
(uitdrukken in percentages of feitelijkheden (per kwartaal, inschatting
van de architect)

<10%

>10%

Kwaliteit

Klanttevredenheid

KTO-meting (halfjaarlijks)

Escalaties directieniveau

Aantal escalaties per maand op directieniveau (maandelijks), jaar 1

Aantal klachten over
doorlooptijden

Klachten, b.v. SLM, account team, change manager (maandelijks)

Scope
Afwijking op PDC
Technologie
Afwijkingen van
architectuur roadmap
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