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Start met het eindresultaat

Van algemene gegevens naar belangrijke informatie
Business Case

Bod leveranciers

Contractueel volume

Volumes

Leases

versus

Activa

Activa

Model interne Base Case

Source Budget

Headcount/Salary/
personeelsbezetting
Info
-kosten

Current
Budget
Huidig budget
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Overzicht Business Case
Besparing

Netto
contante
waarde

Gevoeligheidsanalyse

Vergelijking

Business Case
Kosten leverancier
•Personeelskosten
•Facilities, DC, EUC
•P&O & Overgang

Financiën

Behouden organisatie

• Budget
• Fully Loaded

•Contractbeleid
•Bestaande taken
•Reorganisatiekosten

Aanpassing
• BU view
• RfP view

Huidig

Base Case

Toekomstig

Bod verkoper

Normalisering
•# Manjaren en kosten per
FTE
•Opzegging
•SLA’s
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Overzicht kosten

Out of Scope

Totale
omvang
uitgaven

Behouden &
doorberekende
kosten

In Scope

Door
leverancier
verzorgd

Base
Case
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Prijsbijlage en financiële bepalingen
• Bevat de commerciële voorwaarden:
– Vergoedingen
– Betalingsvoorwaarden
– Prijswijzigingen

Statement
of Work
(SOW)
Contract

– Belasting
– Inflatie

Governance

Prijsbijlage

Service
Level
Agreement
(SLA)

– Volumes en variabiliteit

• Zijn gebaseerd op afgesproken volume (Baselines)
• Het prijsmodel bepaalt de tactische en strategische flexibiliteit
• Financiële verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd via een
verantwoordelijkheidsmatrix
• Zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen en voorwaarden
• Is onderdeel van de Business Case
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Prijsbijlage

Prijsmechanismen
Base Charges
Pass-Through
Eenmalige kosten
Sensitiviteit
Beëindigingskosten
Contractuele volumes

• Jaarlijkse kosten: deels vaste,
deels variabele kosten
• Vergoedingen op basis van
volumes - prijsmodel
• Unit prijs gebaseerd op
variabele kosten
• Aparte eenmalige kosten

Diensten, SLA, gevoeligheid, evt locaties
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Base charges / basisvergoeding
• Jaarlijkse Base Charges zijn inclusief vaste en variabele kosten voor de jaarlijkse
gegeven volumes
– Leverancier levert alle Services voor de overeengekomen volumes tegen de Base Charge

• Base Charges kunnen (o.a.) worden aangepast obv ARCs and RRCs per maand
– ARCs = Additional Resource Charge
– RRCs = Reduced Resource Credit
– Volumes boven/onder de contractuele volumes verhogen/verlagen de Base Charge door
toepassing van ARCs and RRCs

• Inflatie zit normaal gesproken niet in de Base Charge. Dit wordt gewoonlijk apart
gecontracteerd als een % van een “industry-accepted index”
• Er kan een ‘True Up’ over de contractuele volumes worden afgesproken binnen 120
tot 180 dagen na het tekenen van het contract
– Bijvoorbeeld: “Within 180 days after the Effective Date, the Parties will adjust the Resource
Baselines on a one-time basis to reflect any Counting Errors, and Base Charges may be
increased or decreased if the Resource Baselines are adjusted by more than 5%”
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Eenmalige kosten en doorberekende kosten
Eenmalige kosten
• Migratie en transformatie - activiteiten in de eerste 12 – 18 maanden
• Betaling van eenmalige kosten meestal gekoppeld aan mijlpalen
– Feit en acceptatie
• Voorziet o.a. in vergoeding voor:
– Overdracht software
– Data center/network migratie activiteiten
– Overgangsteam van leverancier
– Upgrade hardware en software
• Gedurende onderhandelingen op basis van werkelijke kosten, maar sta open voor
“financial engineering”
Pass-Through / doorberekende kosten
• Pass-Through kosten zijn werkelijke kosten die via de leverancier betaald worden en
1-op-1 doorbelast worden - waar geen marge op gemaakt wordt (overhead,
administratie kosten, etc.)
• Deze doorbelaste kosten zullen door de klant moeten worden goedgekeurd
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Principes binnen de commerciële constructie
Onafhankelijk van het prijsmodel is er een aantal fundamentele principes waaraan voldaan
moet worden

Redelijkheid

Kosten moeten voor alle partijen redelijk zijn

Representatief Kosten moeten representatief zijn voor de kostendragers van de leverancier
Consistentie

Kosten moeten gebaseerd zijn op een consistente methode

Concurrentie

Kosten moeten concurrerend zijn

Incentives
Risico

Kosten moeten het “juiste gedrag” van zowel leverancier als klant bewerkstelligen
Risico management moet ervoor zorgen dat geidentificeerde risico’s geen invloed hebben
gedurende contract implementatie
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Definitions
Before assessing the pros and cons of different model types, it is important to agree
what is meant by the terminology.

Definitions

●
●
●
●

Variable price: the charges vary according to service volumes.
Fixed price: the charges are independent of service volumes.
Milestone payment: a payment made upon client acceptance of successful completion of a pre-agreed activity or service.
ARCs & RRCs: Additional Resource Charges & Reduced Resource Credits - relates to a mechanism for adjusting unit rates for
fluctuations (up or down) in service volumes.

● Gainshare: a mechanism for awarding a pre-agreed split of benefits (productivity, cost savings, other benefits) to supplier and
client upon confirmed evidence of supplier over-performance (versus standard service).

● Input Based: payments are based on the evidenced volume of inputs, for example the number of FTEs delivering service.
● Output Based: payments are based on the evidenced volume of outputs, for example the number of system tests performed.
Output based pricing is independent of inputs.

● T&M: payments are based on time & materials spent, an example of input based pricing.
● Staff Augmentation: a specific form of T&M relating to supplier FTEs and is hence a particular form of input based pricing.
● Managed Service: the supplier is paid according to successful performance of specified outcomes (e.g., server hosting, network
management etc.) and is often an example of output based pricing.

● Cloud Pricing: utility charging based on consumption of cloud services.
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Het prijsmodellen spectrum

Vast

Gemengd

Variabel

1. Vaste prijs
inclusief milestones
voor specifieke
deliverables

2. ARCs & RRCs
3. Gainshare

4. Input based pricing
5. Output based pricing
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Kosten

Vaste en variabele kosten

PxQ
Base + PxQ
Tiered Pricing
Fixed

Omzet
Te verwachten
vraag
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Vaste prijs model – kenmerken, voor- en nadelen
Veel klanten kiezen voor het relatief eenvoudige fixed price contract, maar dit:
maakt slechts beperkt gebruik van de mogelijkheden die een leverancier kan bieden en
leidt vaak tot sub-optimaal gedrag aan beide kanten.
1
Belangrijkste kenmerken
●
●
●
●

Charges to the client are fixed and do not vary by service volumes
Charges are independent of supplier performance (although service level credits may still apply)
May be billed monthly, quarterly or annually
Model may include milestone-based payments and a mechanism for annual adjustment

Voordelen

Nadelen

● Simple model which is easy to understand and administer

● No relation between consumption and service charges

● Predictable for budgeting purposes

● Chargeback is indirect and may be opaque

● Should result in fewer charging disputes

● Supplier will undoubtedly include a risk premium

●
●
●
●

● Client unable to leverage supplier capabilities through shared
services and economies of scale

More transparent path to committed business case savings
Financial risk of volume fluctuations passed to the supplier
Client may be protected against future supplier price increases
Milestone-based payments require client acceptance of agreed
deliverables (e.g., service transition) which ensures successful
supplier performance
● Penalties for non-performance can be applied through critical
deliverable credits

● Rewards poor client demand management as client users
incentivised to consume more rather than ‘consume smart’
● Supplier incentivised to increase margin through corner cutting
and excessive change control
● No incentive for supplier to improve service or productivity
● Unfairly penalizes suppliers for volume fluctuations which are
largely beyond their control
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ARCs & RRCs – kenmerken, voor- en nadelen
De ARC/RRC methode is als het standard prijsmodel voor outsourcing deals geaccepteerd door
zowel leveranciers als klanten omdat het vaste en variabele kostenelementen combineert.
2
Belangrijkste kenmerken
● Fixed annual unit rates for each service element based on a expected set of volumes (‘resource baselines’) within a given threshold (say +/- 10% of
that resource baseline)
● Variable ‘ARC’ rates provided for units above the +25% threshold – lowers the overall average unit rate
● Variable ‘RRC’ rates provided for units below the -25% threshold – increases the overall average unit rate
● Unit rates may include all standard cost elements (h/w, s/w, support) as well as supplier overhead and margin
● Unit rates provided for each year of the contract, and should reflect increasing supplier productivity over time

Voordelen
● Standard, well known industry model
● Unit rates are known for the contract duration, with technology price
performance built in
● Clear link between consumption and charges
● Resource Units can be used to drive correct behaviors (e.g., price per
instance, price per service desk user)
● Certainty of pricing/business case for expected volumes
● Some financial risk transfer (still dependent on volumes)
● Does not unfairly penalize supplier for volume fluctuations which are
largely beyond its control
● New Resource Units can easily be added to the model
● Service elements which break either the ARC or RRC threshold for 3
consecutive invoice periods may be re-baselined

Nadelen
● Requires regular analysis to determine the difference between forecast
and actual volumes for every pricing unit during every invoicing period
● Can be complex to monitor and administer (each Resource Unit has
different ARCs/RRCs)
● ARCs can be perceived as penalties (which they definitely are not)
● Backward looking with retrospective adjustment
● Supplier often insists on a minimum volume to avoid stranded costs
(‘cannot get to zero’)
● Requires integrated, well thought out commercial approach to ensure
the Resource Units drive appropriate behaviors
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Gainshare - kenmerken, voor- en nadelen
Gainshare is een goede methode om doelstellingen af stemmen doordat zowel leverancier als
klant de voordelen van kosten reducties en/of kwaliteitsverbeteringen ervaren

3
Belangrijkste Kenmerken
● Client sets a contractual baseline (cost, productivity, efficiency etc.) and any improvement over and above the baseline is shared
between client and the supplier
● Client typically receives a larger share, but could be 50%:50%
● All upside for the supplier since usually no penalties for non-achievement
● Transformation cost can be either separate or absorbed into the supplier’s share of gains

Voordelen
●
●
●
●

Both parties benefit from supplier over performance
Incentives are aligned due to mutual benefit
Encourages supplier to be proactive and creative
Can be part of a move towards a more strategic partnerial
relationship with suppliers
● Flexibility to use for various elements which may be of
significance
to the client (cost savings, productivity, efficiency savings,
innovation, transformation etc.)

Nadelen
● By definition can only apply to performance over and above the
contractual baseline service – hence can only be used in
conjunction with other pricing models
● There can be confusion or dispute about what gainshare actually
means, when it applies and how it can be evidenced or
measured – careful contractual language is required
● Supplier is incentivized to set the original baseline low (or high in
the case of cost etc.)
● Can be difficult to identify gains attributable to supplier (as
opposed to the client or indeed other suppliers)
● Can sometimes distract the supplier from other core areas of
service provision
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Input based pricing – kenmerken, voor- en nadelen
De meest gebruikte methode bij outsourcings contracten omdat het een direct relatie legt
tussen de leverancierskosten en de prijs die bij de klant in rekening wordt gebracht
4
Belangrijkste Kenmerken
●
●
●
●
●

Supplier is paid based on the evidenced volume of inputs, for example the number of FTEs delivering service
Charges are calculated as a simple PxQ where ‘P’ represents the unit rate and ‘Q’ is the volume of units consumed
Charges to the client vary in direct proportion to service volumes
All units consumed are typically charged at the same unit rate
May be billed monthly, quarterly or annually

Voordelen

Nadelen

● Client only pays for inputs deployed
● Possibly the most flexible model – volume and charges flex up
(and in theory down)
● Pricing rate cards act like a menu for client users
● Chargeback to client business users can be transparent and
directly related to respective volumes consumed
● Gives client excellent visibility of consumption by service element
● Supplier must justify and evidence all work performed
● Sometimes easier to benchmark (‘price per XX’)
● Easier to understand than some of the mixed models
● Limited (if any) commitment required from the client

● Incentive for suppliers to simply “throw more resources” at a
service
● Disincentive for suppliers to virtualize, consolidate and rationalize
the client estate
● Lack of supplier accountability in relation to outcomes
● Client often receives no discount for increasing volumes
(unlike the ARC/RRC model)
● Tough for suppliers to have no protection against unlimited
volume fluctuations
● Volume counts becomes crucial and client is often accordingly
reliant on supplier measurement
● Risk that supplier under or over recovers fixed costs as
volumes fluctuate
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Output based pricing – kenmerken, voor- en nadelen
5

De trend binnen outsourcing. Output based pricing beschermt de klant tegen
inefficiënties doordat output in rekening gebracht wordt .

Belangrijkste Kenmerken
● Units are defined as outcomes, work packages or other outputs
● Charges to the client vary by service volumes
● Charges are unaffected by the number of supplier resources (or other cost drivers) required to perform the service
● May be billed monthly, quarterly or annually

Voordelen

Nadelen

● Client only pays for units consumed

● The industry is relatively immature when it comes to pricing work
packages / other outputs
● Financial risk of service delivery (e.g., cost over-runs) is transferred from
client to supplier
● Benchmarking may be more difficult (units may be client-specific and
therefore less comparable)
● The supplier is not incentivized to simply flood the client with resources
(since they are not paid by the FTE as they would be for input-based
● Bundled pricing units are typically less transparent
services)
● Client is often not in a position to be able to measure or quantify the
● Incentives are aligned, for example in the case of virtualization and
consolidation/rationalization

● Budgeting becomes more transparent and comes with greater certainty
(x units consumed = £y regardless of how many supplier resources it
takes)
● Recharging becomes easier within client as business units can be
charged according to how many units they have individually consumed

expected volume of outputs which makes it difficult for the supplier to
price (e.g., “how many system tests did you perform last year?”)
● Supplier likely to include (sometimes significant) risk premium in the unit
rates since required input costs are uncertain
● Tough for suppliers to price an output when they are often not the only
provider of service for that unit

● Clear supplier accountability for individual outputs
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Welk model voor welke diensten?
Verschillende modellen zijn in gebruik bij verschillende klanten, en zelfs bij eenzelfde klant.
Afhankelijk van de diensten en doelen past een ander model het best.

Fixed Price Model
● Klant is risico avers
● Stabiele Service omgeving
● Klantvereisten zijn goed
omschreven

Wanneer zijn deze ● Onderliggende kosten zijn vast
prijsmodellen
en activiteiten statisch
geschikt?

Voorbeelden van
Services

Mixed Model – ARCs & RRCs

Mixed Model – Gainshare

● Standaard prijs model voor ITO
en BPO met hoge volumes

● Goede relatie met leverancier –
meer ‘partner dan ‘vendor’

● Voorspelde volumes are goed in
te schatten

● Mogelijkheid tot significante
kosten reductie of gelijksoortige
verbetering
Grote transformatie activiteit

● Actuele volumes zijn meetbaar

● Weinig mogelijkheid to
productiviteitsverbeteringen

● Contractuele volumes zijn door
leverancier te controleren en op
termijn te voorspellen

● Klant verwacht geen dalende
volumes

● Volumes zullen waarschijnlijk
groeien

● Applicatie support

● Meeste Infrastructuur Services

● Automation of testing services

● Cross functional Services

● Meeste BPO Services

● RPA

● Service transition
● Bepaalde projecten (bijvoorbeeld
transformatie)

● De “winst” moet meetbaar en
verifieerbaar zijn

● Migratie naar private cloud,
Office 365 etc
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Welk model voor welke diensten? (vervolg)
Verschillende modellen zijn in gebruik bij verschillende klanten, en zelfs bij eenzelfde klant.
Afhankelijk van de diensten en doelen past een ander model het best.
.

Variabel – Input Based
● Klant omgeving met dalende vraag/volumes
● Multi vendor model

Wanneer zijn deze
prijsmodellen geschikt?

● Services die niet eenvoudig in output gemeten
kunnen worden
● Klant heeft arme datasets en zwakke MII

Variabel – Output Based
● Dezelfde leverancier is end-to-end
verantwoordelijk voor de Service
● Services waar goed identificeerbare
units.kunen worden gedefinieerd
● Klant heeft robuuste datasets en sterke MI

● Applicatie ontwikkeling, specifiek Design/Build

● BPO

● Traditionele infrastructuur elementen,

● Alle “as a Service” concepten

Voorbeelden van Services ● Services geschikt voor Rate Card
● Public Cloud

● Prijs per gebruikte TB
● Prijs per opgeloste service desk call
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Welk model voor welke diensten? (vervolg)
Verschillende modellen zijn in gebruik bij verschillende klanten, en zelfs bij eenzelfde klant.
Afhankelijk van de diensten en doelen past een ander model het best.
.

Vested

Wanneer zijn deze
prijsmodellen geschikt?

● Substantiële voordelen zijn alleen te realiseren
door nauwe samenwerking tussen klant en
leverancier
● Zowel bij klant als leverancier grote
volwassenheid

● Basisvergoeding dekt kosten van leverancier
● Marge is afhankelijk van realiseren doelen klant

Kenmerken

● Vergt veel vertrouwen en dus vergaand
contractmanagement

● Facilitair management

Voorbeelden van Services

● Logistiek
● Devops
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Business Case – Leverancier vs Klant

Toeleverancier
One Off Cost
Risico's

Oplossing -> Omzet -> Kosten -> Prijs

Klant

Business Case

Product 1..n

Business Case

Leverancier

Business Unit
Business Unit
Business Unit
Business Unit

Prijs -> Omzet -> Huidig Cost Base
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Definiëren van de eenheden & zit het er allemaal in?

Cost Driver
Transition Project
Discovery
Setup and Testing
Design / Architecture
Project Management
Equipment
Site Survey
Install
Maintenance
Monitoring
Incident Mangement
Other ITIL Functions
Reporting
Billing

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Option 5

Transition

Transition

Transition

Transition

Transition

Transformation

Transformation

Transformation

Transformation

Transformation
Hardware
Service Charge

RU
RU

RU

RU

RU
Enterprise Fee

Enterprise Fee
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Normalisatie

• Normalisatie op de Base Charges
– Controleer of alle volumes in de oplossing zitten
• Tot aan Transitie (ramp-up)
• Na Transitie (volledigheid)

– Solution ‘can do’ zit nog niet in het contract.

• Normalisatie voor Retained/Pass-Through (behouden/doorberekend)
– Evalueer Financial Responsibility Matrix (zit alles er in)
– Geef een waarde aan alle additionele kosten die Retained en Pass-through zijn
– Voeg kosten toe voor kosten die “In scope” zijn maar de leverancier in zijn
antwoord heeft uitgesloten
– Additionele management kosten voor een nieuw contract

• Overige kosten
– Ontslagvergoedingen
– Netwerk kosten
– Extra belasting
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Kostenraming

Gedetailleerde informatie beschikbaar
"Heisenberg Uncertainty"

Werkelijke kosten

Weinig
informatie

Alle informatie

Tijd
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Kostenraming

Begrijpen waar het om gaat
"I was a fool to believe"

Werkelijke kosten

Weinig kennis
van het
onderwerp

Veel kennis
van het
onderwerp

Volwassenheid
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Kostenraming

Bereidheid om te handelen
"We are such stuff as dreams are made on"

Werkelijke
kosten

Niet bereid, niet geïnteresseerd,
te moeilijk, taak komt niet overeen
met persoonlijke en bedrijfsmatige doelstellingen

Motivatie

Bereid, geïnteresseerd, taak komt niet
overeen met persoonlijke en bedrijfsmatige
doelstellingen
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Kostenraming

Tijd voor overgave
"Airline Ticket Index"

Werkelijke
kosten

Dead
Line

Time
34
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Prijsontwikkeling gedurende het contract

Markt concurrerend eenheidstarief

Transition &
Transformation
Cost Milestone Driven

PxQ Elementen
bewegen mee

Efficiency

Base Elements e.g. Enterprise Fee
Base Elements e.g. Enterprise Fee
Contracttekening

Aanvang
dienstverlening

Inflatie/CoL

Tijd
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Beëindigingskosten

• Beëindigingskosten hangen af van de hieronder genoemde factoren
– Opzegging zonder aan ander verwijtbare reden
– Opzegging vanwege overname
– Normaal: geen vergoeding bij beëindiging vanwege verwijtbare oorzaak
• Bij de beëindigingskosten zijn meestal inbegrepen:
– Nog niet terugverdiende/afgeschreven kosten migratie
– Nog niet afgeschreven transactiespecifieke investeringen
– Winst tot aan beëindiging, some ook over (deel) resterende looptijd
• Beëindigingskosten worden bepaald per beëindigbaar onderdeel diensten(
'Tower')
• Kosten en vergoedingen worden vooraf overeengekomen en opgenomen in de
overeenkomst
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Relevantie van doorbelasting is draagvlak

Materiality

Doorbelasting moet gebeuren op beslissingsniveau van de klant

Relevantie

De koppeling tussen de rekening en de doorbelasting moet gekoppeld worden aan
de onderliggende interne bedrijfsprocessen

Transparantie

Er moet een koppeling zijn tussen de doorbelaste kosten en een specifiek product
van de interne klant .

Rechtstreekse
kosten

Doorbelaste kosten worden gekoppeld aan de kosten van de onderliggende
kostendrager. Kruissubsidies moeten worden voorkomen.

Controle

Er moet een koppeling zijn tussen kosten controle en de onderliggende producten
die doorbelast worden. Het afnemen van minder producten bij de leverancier moet
leiden tot een lagere kostendoorbelasting .

Communicatie

Communicatie moet afhankelijk gemaakt worden aan de budgetterings cyclus van
de klant. Deze communicatie moet ruimte bieden voor interne terugkoppeling en
resulteren in duidelijke oplossingen richting de interne belanghebbenden.

Waarde

Er moet een balans zijn tussen de complexiteit van het model (onderhoudskosten
doorbelastingssysteem) en de toegevoegde waarde

Dank voor uw aandacht en
aanwezigheid.

