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Inleiding
IT outsourcing blijft voor veel organisaties een belangrijk instrument in de zoektocht naar het
optimaliseren van bedrijfscontinuïteit, risico en kosten. IT leveranciers kunnen vaak hogere
kwaliteit leveren tegen lagere kosten ten opzichte van beheer in eigen huis. Organisaties
die uitbesteden kiezen steeds vaker voor een hybride vorm van uitbesteding in een mix van
clouddiensten, interne delivery en maken gebruik van meerdere (niche) leveranciers in een
multi-vendor omgeving. Regievoering over leveranciers is en blijft een grote uitdaging voor
uitbesteders. Regieorganisaties zullen veranderingen moeten doorvoeren ten opzichte van
traditionele outsourcing en de gewenste capabilities veranderen.
De werkgroep regie van het Platform Outsourcing Nederland heeft een vernieuwend regie
framework gecreëerd en 8 geboden opgeschreven dat uitbesteders en leveranciers in staat
stellen invulling te geven aan de groeiende uitdaging van regie.
Veel leesplezier.
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1. Laat los als het kan,
neem leiding als het moet
Uitbesteding is de ultieme management test als het aankomt op delegeren. Bij eerste generatie
uitbesteding worden werkzaamheden die de klant voorheen bij eigen medewerkers neerlegde
nu bij een leverancier belegd. De leverancier verandert het proces van levering, vaak uit
noodzaak om kwaliteit te verhogen of kosten te verlagen. Ingrijpen door het toepassen van
een instruerende management stijl (micro management) kan eigenlijk niet meer, want dergelijk
step-in gedrag ondermijnt de uitbesteder-leverancier relatie en doet vermoedelijk de kosten
stijgen, omdat de leverancier van standaardprocessen moet afwijken.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De uitbesteder moet de leverancier vertrouwen.
Leveranciersmanagers met geloof in uitbesteding grijpen hier in naar de interne organisatie en
benadrukken het loslaten. Dit gedrag moet vroeg in de relatie gemanaged worden.
De uitbesteder stuurt op basis van de dashboards die door de leverancier geleverd worden.
In het sturen op dashboards zien we vaak een gebrek aan leiding bij de uitbesteder. De
uitbesteder spreekt de leverancier niet aan op een gebrekkig dashboard en neemt de
rooskleurige status voor lief aan. Het regie overleg neemt men te licht en ervaart men als
hinderlijke afleiding in het leveren van diensten. Hier ligt dus de uitdaging om het loslaten niet
door te laten schieten en wel leiding te nemen als het moet. Volwassen regie vereist niet alleen
een volwassen uitbesteder maar ook een volwassen leverancier, die begrijpt dat de kantjes er
niet vanaf gelopen mogen worden.
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2. Werk aan je relatie
Een organisatie zou altijd aandacht aan de ‘zachte’ kant van het werk moeten besteden.
Wartaalbijeenkomsten, projectborrels en het praatje bij de koffieautomaat zijn de olie in de
raderen. Bij een uitbesteder-leveranciers relatie nodigt de leverancier op regelmatige basis
een aantal kopstukken uit voor een event, typisch als dankzegging voor het vertrouwen. Voor
succesvolle uitbesteding is echter meer olie nodig dan een dergelijk event. Het gaat tenslotte
ook om samenwerking van mens tot mens.
Op alle lagen waar interactie tussen uitbesteder en leverancier plaatsvindt, dient men tijd te
besteden aan het ontwikkelen van de relatie. Vanwege het ontbreken van een gezamenlijke
merk-identiteit en de grote afstand tussen afname- en leveringslocatie is zelfs meer aandacht
nodig dan binnen het eigen bedrijf. Stimuleer dus samenwerking op alle niveaus en neem
hiervoor budget op in de business case. Bij near- en offshore outsourcing lopen noodzakelijke
reiskosten behoorlijk op.
Werk aan je relatie, dit doe je privé ook.

9

3. Sluit uitbesteder- en leveranciers
processen op elkaar aan
In situaties waar uitbestederprocessen en leveranciersprocessen niet op elkaar zijn afgestemd
ontstaan gaten of overlap in de keten. Hierdoor ontstaan misverstanden ten aanzien van
incidenten, problems, changes of bestellingen resulterend in lagere kwaliteit, tijdverlies,
frustraties en uiteindelijk waste en extra kosten.
De uitbesteder krijgt niet tijdig wat hij nodig heeft (support, opleveringen etcetera) en de
leverancier krijgt niet de kans om succesvol te zijn. De relatie tussen beide partijen zal hiermee
altijd beschadigd worden, zeker wanneer dit herhaaldelijk voorkomt.
Het op elkaar aansluiten van de processen betekent in ieder geval dat er afstemming en inzicht
komt in elkaars processen waardoor ook inzicht en begrip ontstaat voor de manier van werken.
Tevens is de afstemming tussen strategische, tactische en operationele lagen vaak een issue,
dat wrijving geeft in verwachtingen. Geef de leverancier de ruimte om mee te denken in de
end-to-end aanpakken binnen het leverancierslandschap.
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4. Respecteer elkaars verdienen afrekenmodel
In een uitbesteder-leverancier relatie moeten beide partijen hun doelstellingen kunnen
bereiken. De leverancier een gezonde winst marge op de deal en de uitbesteder vaak de
voorziene kwaliteitsverbetering of kostenbesparing.
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Dat zal garanderen dat beide partijen hun energie richten op een gezamenlijk belang. In een
situatie waarin dit niet geborgd is, ontstaat opportunistisch gedrag. Een leverancier die niet
genoeg marge maakt op haar producten zal er een eigen agenda op nahouden. Voorbeelden
hiervan zijn het volume onnodig hoog op laten lopen door inefficiënte bedrijfsvoering,
medewerkers dubbel in rekening brengen, offshore inschakelen om kosten te drukken, change
load (demand) verder stimuleren en functionaliteit weglaten om later middels meerwerk
alsnog te leveren.
Besef dat het proces van uitbesteding de oorzaak is van deze situatie. Een leverancier wil
de aanbesteding winnen en houdt te weinig marge over of biedt zelfs negatief. Ook kan een
leverancier iets over het hoofd zien al dan niet door een onzorgvuldig geformuleerde vraag.
Beide gevallen leiden tot een financieel aantrekkelijk bod waarin de uitbesteder terecht
interesse toont. De uitbesteder moet hier echter niet op blindstaren, want iedere uitbesteder
krijgt de leverancier die hij verdient. In de fase van uitbesteding moet de uitbesteder dus
voornamelijk het verdienmodel van de leverancier respecteren.
Relevant voor beide partijen is om na te denken welk type leverancier of uitbesteder bij haar
past. Een gevestigde leverancier heeft over het algemeen een andere overhead ratio en een
andere kostenstructuur dan een nieuwe agile speler. Verwacht dus niet dat je dezelfde dienst
die de agile speler aanbiedt kan kopen voor dezelfde prijs bij een gevestigde speler met
dezelfde flexibiliteit.
Wanneer het bedrijfstechnisch slecht gaat met de uitbesteder, dan kan een leverancier met
gezonde marge de uitbesteder door de moeilijke periode heen loodsen. Omgekeerd geldt dit
natuurlijk net zo. Hier geldt het aloude adagium ‘twee kunnen meer dan één’.
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5. Vertrouw maar controleer
In beginnende relaties is loslaten vaak nog lastig. Zodra men leert dat micromanagement niet
effectief is, besluit men dat vertrouwen in de capaciteiten en competenties van de leveranciers
ook een groot goed is.
De leverancier heeft een even groot aandeel in de balans van het zoeken van het vertrouwen
en vertrouwen wekken als de uitbesteder.
Vertrouwen slaat soms door. De uitbesteder weet dan eigenlijk nog amper wat de leverancier
doet. Grote kans dat dit niet resulteert in de gewenste kwaliteit of dienst. Vertrouwen
tussen leverancier en uitbesteder is daarom belangrijk maar zorg voor benodigde controle
op gemaakte afspraken. Probeer dit te doen op beschikbare informatie. Voer als uitbesteder
geen dubbel werk uit, maar eis dat de leverancier aantoont dat de bedrijfsvoering en de
geleverde kwaliteit goed is. Dit kan middels fact-based rapportages op het juiste detailniveau
en de mogelijkheid om informeel inzicht te krijgen in processen en geleverde producten. De
leverancier zal naast vertrouwen ook de uitbesteder moeten controleren voor het invullen van
randvoorwaarden en het afstemmen van verwachtingen. Randvoorwaarden die de leverancier
nodig heeft de opdracht goed te kunnen vervullen.
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6. Wissel posities van mensen
bij outsourcing
In de transitiefase naar een outsourcing model is het essentieel om voor medewerkers die een
functie in de ‘retained’ organisatie krijgen/houden, te kijken naar de consequenties van het
uitbesteden. Zeker bij die mensen waarbij de ontkoppeling die gepaard gaat met uitbesteden
hun vroegere werkzaamheden doorkruist. Zij hebben van nature moeite om afstand te nemen
van bestaande werkzaamheden die vanaf dat moment bij de leverancier liggen. De uitbestederleverancier verhouding ontmoedigt de verantwoordelijke bij de leverancier om zich hier tegen
te verzetten.
Daarnaast is het sowieso goed om regelmatig van functie/positie te veranderen. Dit biedt de
mogelijkheid om goedlopende processen en afspraken in stand te houden (over te dragen
en breder in te zetten) maar zeker ook om minder goede processen/afspraken bespreekbaar
te maken en waar mogelijk aan te passen. Vanwege expertise in een bepaald gebied blijven
medewerkers vaak langere periodes in één omgeving of zelfs in één functie actief. Daar waar
het gaat om het aansturen van leveranciers en het onderhouden van relaties is het aan te
bevelen om mensen te switchen van positie of aandachtsgebied. Dit houdt de relatie tussen
opdrachtgever en leverancier levendig en voorkomt ‘blind spots’ of acceptatie van bepaalde
werkwijze die voor één van beide (of misschien allebei) niet wenselijk is.
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7. Stuur op output
Het sturen op output is buiten IT een heel voor de hand liggende manier van
opdrachtgeverschap. Het bouwen van een huis en het bestellen van een speciale
verjaardagstaart bij de bakker zijn herkenbare voorbeelden. De opdrachtgever bemoeit zich
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niet met de methodes voor de bouw of het bakken van de taart. De opdrachtgever deelt
zijn requirements en de aannemer specificeert, begroot en doet een offerte. Na realisatie
inspecteert en accepteert de opdrachtgever, vaak na een aantal onderhandelingen. De
beschreven wereld kent ook zijn heen en weer geduw en getrek alleen is dat vaak aan het einde
van het proces.
In IT is de behoefte om op basis van resultaat te werken groot, maar is er ook een grote
verleiding om toch afspraken vast te leggen over de methode van levering. Startpunt voor het
sturen op output is dat de contracten op deze manier zijn vormgegeven, zodat duidelijk is op
welke basis er gerapporteerd en gemanaged wordt. Utilisatie van uren is dan bijvoorbeeld geen
KPI meer.
Bij het sturen op output gaat het veel meer om het definiëren van de deliverables en de wijze
waarop gerapporteerd kan worden over de voortgang. Brokken werkende functionaliteit zijn
vergelijkbaar met de termijnen van de aannemer, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een
verdiepingsvloer.
De kwaliteit van de dienst wordt in de meeste gevallen afgeleid uit de gerapporteerde KPI’s
(aantal bevindingen tijdens testen, oplossnelheid etcetera), en waar mogelijk door middel van
eigen beoordeling en desnoods een externe expert.
De kracht van de leverancier is het zo efficiënt mogelijk realiseren van zijn deliverables en
vandaar uit de gemaakte afspraken nakomen, waarbij in de regieorganisatie de capaciteit en
op langere termijn de deskundigheid ontbreekt om alles zelf te beoordelen en te monitoren.
Capabilities van regieorganisaties zijn namelijk anders. Deze moet kundig zijn om diensten te
kunnen beoordelen zonder onder de motorkap te hoeven kijken.
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8. Pas regie aan op de dienst die
je afneemt
Niet iedere dienst is hetzelfde. De ontwikkeling van een complexe systeemapplicatie stelt
andere eisen aan regie dan aan werkplekbeheer. Er is überhaupt onderscheid tussen
nieuwbouwproject en beheer. Ook het aantal betrokken leveranciers bepaalt de mate van
regie. De aard van de dienst speelt eveneens een rol; hoe meer interfaces, des te meer
interactie en afstemming een dienst vraagt. Dat uit zich in intensiever en regelmatiger contact
en meer controle (op output). Het overschatten van de regie is zonde van de tijd en kan de
leverancier belemmeren in haar werk. Hierdoor ontstaat vaak micro management. Te weinig
regie zal naar alle waarschijnlijkheid resulteren in een dienst die niet voldoet met vaak te hoge
kosten voor het resultaat.
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Platform Outsourcing Nederland
In de relatief korte periode dat het thema outsourcing
en offshoring zijn intrede heeft gedaan in het
Nederlandse bedrijfsleven werd al snel duidelijk dat
outsourcing complex is en vele bedrijfskundige en
juridische aspecten omhelst. Ook werd duidelijk dat
de outsourcingindustrie en –aanpak nog relatief jong zijn en dat er nog veel verbetering
en volwassenheidsgroei mogelijk was. Om deze groei in volwassenheid te faciliteren is de
vereniging Platform Outsourcing Nederland (PON) opgericht.
Het Platform stelt zich open voor alle partijen die zich bezig houden met outsourcing
in Nederland. Hierdoor heeft de vereniging momenteel een groot aantal leden uit de
belangengroepen uitbesteders, kennisinstellingen, adviesbureaus, leveranciers, advocaten en
zelfstandige professionals.
Van de leden wordt verwacht dat ze een actieve rol spelen en toegevoegde waarde leveren
aan het Platform door kennisdeling en kennisontwikkeling. Deze toegevoegde waarde kan
gerealiseerd worden door participatie in werkgroepen, het organiseren van activiteiten zoals
seminars, het publiceren op de website van het PON of het actief inbrengen van kennis op
andere wijze.
Dit boek is het resultaat van de inbreng van haar leden. We zijn er dan ook trots op dat deze
uitgave is verschenen. Als uw interesse voor het Platform is gewekt, verwijzen wij u graag naar
onze website voor meer informatie: www.platformoutsourcing.nl
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