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Uitgangspunten Multivendor-samenwerking
•
•
•
•
•
•
•

Diensten worden over steeds meer leveranciers verdeeld;
Integratie van diensten en technologie wordt hierdoor belangrijker;
Leveranciers hebben zelf ook meer behoefte aan samenwerking;
Vergroting IT-effectiviteit;
Risicobeheersing;
Stimuleren concurrentie, waardoor controle over de kosten;
Vergroting kwaliteit, samenwerking en innovatie;

Definitie:
Multivendor sourcing is een benadering van uitbesteding waarin IT-activiteiten en
technologische-infrastructuur worden opgeknipt en onder contract worden gegeven bij
verschillende vendoren, normaliter in combinatie met enkele intern geleverde IT-elementen.
Bron: Q-Products
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• Versplintering van outsourcing neemt toe en versnelt:
•
•
•
•
•

Veelvoud van leveranciers en partners
Kortere looptijd overeenkomsten
Nauwere scope van dienstverlening
Verregaande standaardisatie
Wegbewegen van traditioneel demand-supply

• Verschuiving in focus
• Overkoepelende complexiteit neemt toe
•
•

Run: Cloud, Orchestratie, Bokerage & Integratie
Change: SaaS, DevOps en Agility

• Service Integratie and Management (SIAM)
• Nieuwe Way of Working tussen Business en IT

Bron: KPMG Advisory
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Internal IT

Verschillende kavels kennen
niet alleen verschillende
vormen van sourcing, maar
ook verschillende vendoren

Bron: KPMG Advisory
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Dynamiek van vraag en aanbod
Het consistent verbinden van vraag en aanbod is een van de grote uitdagingen bij
uitbesteding van diensten

Managen van meerdere leveranciers

Geïntegreerde vraag en aanbod
Client

Client

Client

Client
Client Client

Client
Client
Client
Client

Demand

Supply

Service Integration and Management (SIAM)
Waar gaat het om?
Strategy
Strategy Mgt.

• Wie waarborgt E2E
service levels?
• Wie is verantwoordelijk
voor de service
catalog?
• Wie coördineert
incidenten tussen
leveranciers?
• Wie regelt continuous
improvement over de
diensten/leveranciers?
• Wie zorgt dat er een
geïntegreerde
architectuur staat?

Enterprise Architecture
Mgt.

Service Portfolio Mgt.

Governance & Management Systems

Financial Mgt.

Workforce Mgt.

Performance Management

Governance Framework

Policies & Standards Mgt.

Reporting

Service Level Mgt.

Cont. Serv. Improvement

Org Change Mgt.

Process Mgt.

Benchmarking

Consumption Mgt.

Quality Mgt.

Information Management
Knowledge Mgt.
Business Value
Management
Business Engagement
Mgt.
Demand Forecasting

Risk & Compliance Management

Data Mgt.

Risk Management

Sourcing Management

Audit & Compliance
Mgt.

Sourcing Lifecycle
Mgt.

Service Design, Transition & Operation

Product Mgt.
Provider Management

Design Coordination

Change Mgt.

Event Mgt.

Availability Mgt.

Change Evaluation

Incident Mgt.

Service Catalog Mgt.

Capacity Mgt.

Request for Service
Non-Standard Request
Mgt
Chargeback/Showback
Customer Satisfaction
Mgt.

Service Continuity Mgt.

Serv. Validation & Testing
Release & Deployment
Mgt
Asset Mgt.

Problem Mgt.
Standard Request
Fulfillment
Identity & Access Mgt.

Contract Compliance &
Del.
Contract Change &
Amend.
Contract Interpretation
Prov. Audit Prep. &
Tracking
Invoice Mgt.

Configuration Mgt.

Facilities Mgt.

Value Assurance

Security Mgt.

Provider On-/Off-boarding
Provider Communication
Spend Pool Mgt.

Project Management
Project Portfolio Mgt.

Program Mgt.

Project Mgt.

Bron: Information Service Group

Transition Plan. & Support

Uitbesteding-opties voor SIAM
Er zijn verschillende opties om de verantwoordelijkheid voor SIAM te
beleggen, vaak is het een combinatie van onderstaande modellen
Model 1:

Prime

Model 2:

Eén leveranciers levert alle diensten en dus ook
service integratie
Client

IT
Infrastructur
e

Applications

Eén leverancier levert tevens de service
integratie diensten
Client

Business
Processes

SIAM

IT
Infrastructure

Model 3:

Independent

Een onafhankelijke levernancier levert de service
integratie diensten

IT
Infrastructure

Guardian

Model 4:

In-house

De uitbesteder is zelf verantwoordelijk

Client

Client

SIAM

SIAM

Applications

Business
Processes

Business
Processes

Applications

IT
Infrastructure

For simplicity these are presented as discrete models, in reality there’s a sliding scale between them:

Applications

Business
Processes

Service-Integrator rol
• ITIL-processen (Incident Management etc.) vereisen automatisch
operationele samenwerking tussen leveranciers – intern/extern;
– Vaak bestaan daarnaast Operational Level Agreements (OLAs) tussen 2
leveranciers;

• Een van de leveranciers kan namens de klant regievoering krijgen over
deze processen – zie vorige slide;
• Naast de gewone operationele samenwerking, is het raadzaam om
regelmatig (elke paar maanden) tactisch overleg tussen uitbesteder en
leveranciers te faciliteren om de samenwerking te verbeteren.
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Architectuuruitdagingen
• Multi vendor sourcing betekent de integratie van verschillende vendor
domeinen, met hun eigen architectuur, tot één geïntegreerde
dienstverlening aan de eindgebruiker:
–
–
–
–
–

Cloud
SaaS
SAP
Traditioneel hosting
Data-integration

Architectuur vraagt om samenwerking
• De toenemende standaardisatie (IaaS, SaaS, BPaaS, etc) en
verkaveling over meer leveranciers maakt het IT-landschap uit
architectuuroogpunt complexer;
– Data-integratie is een belangrijk onderdeel in de architectuur;

• Keuzes voor een bepaalde architectuur-richting kunnen grote gevolgen
hebben voor leveranciers, maar ook omgekeerd;
• Regulier overleg (elke 3 tot 6 maanden) tussen de uitbesteder en de
belangrijkste leveranciers over de richting is cruciaal;
• Daarnaast zullen architecten van leveranciers vroeg bij projecten dienen
te worden betrokken.
• Opmerking: de Architectuur-functie (Enterprise Architecture) is niet altijd
optimaal ingericht aan de kant van uitbesteders, hetgeen een goede
samenwerking bemoeilijkt.
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Innovatie binnen samenwerkingsverbanden
• Vanuit de werkgroep
innovatie binnen het
platform;
• Co-sourcing voor
innovatie;
• Ecosystemen voor
innovatie;
• Meetinstrumenten voor
innovatie in
samenwerkingsverbanden.

25-9-2018
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Innovatie

Stage gate model – Robert G. Cooper

• Discovery & scoping:
–
–
–
–

•
•
•
•
•

Wat te bereiken (Q drijfveren en risico's);
Waarom (bijdrage aan winst, opvangen winstdaling,etc);
Wanneer;
Wie zijn de partners (samenwerkingsverband);

Businesscase (KPI’s, doorlooptijd, kwaliteit, compliance, kosten);
Development (complexiteit van de markt en de samenwerking);
Testing en validatie;
Lancering;
Evaluatie.

Innovatie binnen eco-systemen
• Innovatie laat zich niet makkelijk
definiëren;
• Door integratie van interne en
ingekochte diensten kan
innovatie tot stand worden
gebracht;
• Creatie van een ecosysteem:
–
–
–
–

Gedeelde verantwoordelijkheid;
Vertrouwen in de relatie;
Toevoegen van waarde;
End-to-end;

• Sturing:
– Meetbare gezamenlijke
doelstellingen;
– Transparantie in de prestaties.
Bron: Friesland Campina; Pon Paper innovatie, samenwerking en ecosystemen;

ECO systeem
• In Rotterdam is stadsinnovatie vormgegeven in een ecosysteem;
• Iedere participant is ingedeeld naar verwachte toegevoegde waarde:
–
–
–
–

Ideevorming;
Validatie;
Acceleratie;
Groei;

• De basis is een gemeenschappelijk doel;
• Iedereen mag participeren.

25-9-2018

Dit is de voettekst - aan te passen via voettekst
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Ecosysteem
• Samenwerken en verbinden staan centraal;
• Er is geen centrale regie, maar de verbindingen worden door het
ecosysteem geregeld;
• Er ontstaan constant nieuwe verbindingen;
• De gedeelde ambitie is essentieel;
• Projecten zijn businessprojecten, geen IT projecten;
• Data en informatie zijn elementen waar heldere afspraken over moeten
worden gemaakt binnen iedere verbinding;
• Vertrouwen en open communicatie is de motor van de samenwerking.

Samenwerken (1/2)
• Stategie moet duidelijk zijn binnen het eco-systeem;
• Vendoren moeten buiten de klantorganisatie de samenwerking zoeken
voor innovatieve ideeën (Discovery & Scoping);
• De ideeën inbrengen in een gezamenlijke ‘board’ om consensus en
draagvlak binnen de keten te creëren voor de gekozen innovaties
(dragon den) (Scoping & Businesscase);
• Platform voor gezamenlijke informatiedeling inrichten en open en
transparantie communicatie (Development);
• Individuele sturing, maar bekend maken welke partij periodiek het
meeste heeft bijgedragen (gezonde competitie en trots);
• Multidisciplinaire teams;
– Bijdrage vanuit de individuele kracht van de partijen binnen het eco-systeem;
– Missie-gedreven (realisatie doel belangrijker dan individuele doelstelling);
– Bereidheid tot aanpassen en samenwerken (ook met wisselende partijen);

Samenwerken (2/2)
• Motivatie van de partijen in de keten om samen te werken, met de klant
als laatste escalatie;
• Bereidheid om elkaar te helpen, ook over de organisatiegrenzen heen
(team is belangrijker dan het individu) (Development & validatie);
• Duidelijke afspraken over de wijze van evalueren en hoe de evaluatie de
variabele beloning beïnvloedt (evaluatie);
– Vooraf criteria voor evaluatie vastleggen;
– Vooraf afspreken over hoe de bijdrage van de individuele ecosysteemleden
beoordeeld worden;

• Oog hebben voor concurrentiegevoelige informatie en de eventuele
commerciële implicaties (bijv NDA, intellectueel eigendom, vermarkten).
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Gain/pain sharing
• De samenwerking van leveranciers kan ook bevorderd worden door
modellen waarbij ze samen beloond (of gestraft) worden voor het
wel/niet voldoen aan de verwachtingen;
• Beloning zal waarschijnlijk beter werken om samenwerking te
bevorderen;
• Beloning kan in de vorm van een geldbedrag dat bijvoorbeeld (deels)
besteed kan worden aan gezamenlijke innovaties of uitbetaald wordt;
• Voorbeeld:
– Leveranciers hebben meestal individuele service levels voor het tijdig
oplossen van kritische “Prio 1” incidenten waarvoor zij verantwoordelijk zijn;
– Echter, bij deze incidenten gebeurt het regelmatig dat leveranciers naar elkaar
wijzen en hierdoor de oplossing langer op zich laat wachten;
– Door een gemeenschappelijk service level te definiëren voor de oplostijden is
er een gemeenschappelijk belang om samen te werken.
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