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1.. Anno 2005 is in Nederland zoveel kennis opgebouwd dat de juiste ICT-sour-
cing-beslissingenn genomen kunnen worden en dat de implementatie daarvan 
beheersbaarr is. 

2.. Een Shared Service Center binnen de eigen organisatie als tussenstap naar uit-
bestedingg maakt het veranderingsproces beter beheersbaar en verhoogt de kans 
opp succesvolle uitbesteding. 

3.. Outsourcing waar een leverancier niet aan kan verdienen is niet levensvatbaar 
(DF3). . 

4.. Het adagium 'never outsource a problem' gaat niet altijd op. Veel personele en 
technischee problemen zijn best uitbesteedbaar nadat ze zijn ontvlochten en ver-
paktt in Sourceable Units (DF4). 

5.. De kwaliteitseisen van het Europese aanbestedingsrecht dwingen af dat de uit-
bestederr bewuste keuzes maakt. Daarom is het aan te bevelen dat ook het be-
drijfslevenn vaker gebruikt maakt van een open aanbestedingsprocedure. 

6.. Outsourcing biedt doorgaans betere carrièrekansen aan IT-personeel, maar aan 
diee boodschap wordt vaak te weinig aandacht besteed (CF41) 

7.. Een leverancier gedraagt zich naar het regime waarop hij wordt afgerekend. 
Lagee boetes geven hem slechts een excuus voor slechte performance. Hier kan 
dee uitbesteder als volgt op inspelen: 

 neem alleen boeteclausules op die zo hoog zijn dat de leverancier ze op den 
duurr niet kan betalen (CF52). 

 als men een bonusregeling opneemt in een SLA, is het effectiever om die ten 
goedee te laten komen aan het uitvoerend personeel van de leverancier dan aan 
dee leverancier zelf. 

8.. ICT-afdelingen die hun kosten en baten niet transparant maken, lopen een ver-
hoogdee kans om te worden uitbesteed met het eenzijdig motief van kostenbe-
sparing.. Dit effect wordt versterkt, wanneer de uitbesteder de prijsonderhande-
lingenn overlaat aan een afdeling inkoop (CF52). 



9.. 'Outsourcing zonder SLA' is geen outsourcing maar uitverkoop (CF53). 

10.. Elke organisatie krijgt de adviseurs die ze verdient. Een organisatie die symp-
tomenn wil afdekken krijgt adviseurs die veel uren schijven. Een organisatie 
diee problemen wil oplossen krijgt adviseurs die toegevoegde waarde bieden. 

11.. Een golfbaandeal is de snelste manier om een leverancier te selecteren, maar 
ookk de zekerste manier om een sourcing te laten mislukken. 

NBB tussen haakjes wordt telkens verwezen naar de desbetreffende sourcingfactor. 



Decision -- en controlfactore n 
voo rr  IT-sourcin g 

Academisc hh proefschrif t 

terr verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam 

opp gezag van de Rector Magnificus prof. mr. P.F. van der Heijden 

tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde commissie, 

inn het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

opp dinsdag 17 mei 2005, te 14.00 uur 

doorr Guus Pieter Arnold Jozef Delen 

geborenn te Geldrop 



Promoticcommissie: Promoticcommissie: 

Promotorcs:Promotorcs: prol. dr. J.A. Bergs tra 

prol.. dr. C. Verhoef 

OverigeOverige Iciicn: prol. dr. P. Kli m 

prol.. dr. D.B.B. Rijscnbrij 

dr.. E.J. de Vries 

Faculteitt der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Inlormatica 

Hett hier beschreven onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de steun van 
Verdonck,, Klooster & Associates. 



Decision -- en controlfactore n 

voo rr  IT-sourcin g 



Titel:: Decision- en controliactoren voor IT-sourcing 

{Academischh proefschrift) 

Auteur:: Guus Delen 

Uitgever:: Van Haren Publishing, Zaltbommel, www.vanharen.net 

ISBN:: 90 77212 46 P 

Druk:: Eerste druk, eerste editie, april 2005 

Redactiee en zetwerk: Bagas & partners, Nijmegen 

Omslagontwerp:: Beeldvorm, Pynacker 

Druk-- en bindwerk: Drukkerij Wilco, Amersfoort 

Voorr verdere informatie over Van Haren Publishing, e-mail naar: 
inn f o 0) vanharen, net 

Nietss uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middell  van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze ook, zonder vooraf-
gaandee schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Noo part of iHis publication may be reproduced in any form by print, photo print, 
microfilmm or any other means without written permission by the publisher. 

Hoewell  deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch 
uitgeverr enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/ 
off  onvolkomenheden in deze uitgave. 

http://www.vanharen.net


Inhou d d 

Inleidingg en verantwoording vii 

Deell  I : ACHTERGRON D 1 

11 IT en IT-management 3 
1.11 De ontwikkeling van IC-technologie 3 
1.22 De ontwikkeling van IT-management 5 

22 Sourcing: begrippenkader 15 
2.11 Outsourcing, insourcing en andere vormen van sourcing 15 
2.22 Shared services 18 
2.33 Domeinen van sourcing 20 
2.44 Waardeketens en ketenintegratie 22 
2.55 De netwerksamenleving 24 

33 IT-sourcing 27 
3.11 Van systeembeheer naar sourcing 27 
3.22 Domeinen van IT-sourcing 28 
3.33 Motieven voor IT-sourcing 31 
3.44 Waarom is IT-sourcing zo bijzonder? 32 
3.55 Olf-shore sourcing 33 
3.66 Literatuuronderzoek 35 

Deell  II : HYPOTHESE 43 

44 Decision factoren voor sourcing 47 
DF11 Planmatige aanpak van het sourcingproces 48 
DF22 Een positieve business case voor uitbesteding 50 
DF33 Een positieve business case voor inbesteding 54 
DF44 Ontvlechtbaarheid van processen 55 
DF55 Goed opdrachtgeverschap 60 
DF66 Sourcingkennis 68 

55 Controlfaetoren voor sourcing 71 
CF11 Planmatige aanpak van het sourcingproces 72 
CF22 en CF3 Positieve business case voor uitbesteding en inbesteding 73 
CF411 Zorgvuldige overdracht van personeel 73 
CF422 Overdracht van middelen 81 
CF433 Goede begeleiding van de gebruikers 82 
CF511 Een degelijk contract 83 
CF522 Heldere financiële afspraken 86 
CF533 Performance management 87 
CF66 Kennisbehoud 91 



vii Inhoud 

66 Factoren voor iol low-upsourcing en back-sourcing 93 
6.11 Positionering iol low-upsourcing en back-sourcing 93 
6.22 Factoren voor io l low-upsourcing 95 
6.33 Factoren voor back-sourcing 98 

D e ell  I I I : V E L D O N D E R Z O E K 101 

77 Decision- en control iactoren in de praktijk: een casestudie 103 
7.11 Onderzoeksmethode 103 
7.22 Cases uit de overheid 110 
7.33 Cases uit de zakelijke dienstverlening 127 
7.44 Cases uit de handel en industrie 150 
7.55 Samenvatt ing cases 165 

D e ell  IV : RESULTATE N 1 67 

88 Meer inzicht in de sourcinglactoren 169 
8.11 Evaluatie van de sourcinglactoren in de cases 169 

99 Sturen met dec is ion -en control iactoren 177 
9.11 Invloed van de individuele factoren 177 
9.22 De sourcingfactorenmonitor 179 
9.33 Case Neder lands Bureau voor Toerisme en Congressen 183 

100 Samenvatt ing en conclusies 189 
10.11 Samenvatt ing 189 
10.22 Conclusies 196 
10.33 Suggesties voor vervolgonderzoek 196 

111 Summary in English 199 
11.11 Hypothesis: the sourcing lactors 199 
11.22 Field survey: eighteen cases 203 
11.33 Synthesis: the sourcing-factors moni tor 204 

Literatuurlijstt 207 

Bijlagee A Afkortingen 215 

Bijlagee B Economische betekenis van sourcing 217 

Bijlagee C Formulieren 225 

Trefwoordenlijstt 231 



Inleidin gg en verantwoordin g 

Voorgeschiedenis s 
Mij nn eerste confrontatie met informatietechnologie vond plaats toen ik 
alss kleine jongen in de jaren, vijfti g ging spelen op ons lamiliebedrijf, de 
houthandell  A.J. Delen, opgericht door mijn grootvader. Daar gebruikte de 
administratiee "rekenmolentjes" om de facturen te maken. Op zo'n molentje 
konn je met stalen pinnen een getal instellen en als je dan n keer de zwengel 
ronddraaide,, werd er vermenigvuldigd met n. Daarna alles een positie 
opschuiven,, en de volgende decimaal kon berekend worden. In dezelfde 
tijdd stond mijn grootmoeder elke vrijdagmiddag aan de poort om loonzakjes 
mett echt geld uit te delen aan de arbeiders. 

Sindsdienn zijn de tijden veranderd, maar mijn leven is altijd nauw verbon-
denn «gebleven met de ontwikkeling van IT en IT-management. In mijn 
eerstee baan bij het softwarehuis Capgemini werd ik na verloop van tijd 
verantwoordelijkk voor de kwaliteit van de systeemontwikkeling op enkele 
grotee projecten. Als ik dan een ontwerp of een systeem afkeurde, kwam het 
terechtee verwijt dat niet vooraf bekend was aan welke criteria die producten 
dann hadden moeten voldoen. Dus moesten er handboeken worden opge-
steld,, waarin stond welke standaarden en criteria er voor dat project golden. 
Inn 1986 kwam ik terecht bij de centrale afdeling kwaliteitszorg van Daan 
Rijsenbrij,, die mijn verdere ontwikkeling krachtig heeft gestimuleerd. De 
belangrijkstee taak van deze afdeling was om de risico's die het softwarehuis 
liepp met fixed price-projecten tijdig te onderkennen en beheersbaar te 
maken.. Dit betekende dat veel projecten werden geaudit, maar ook dat er 
centralee richtlijnen en een kwaliteitssysteem werden ontwikkeld. Aanvan-
kelijkk werd hierbij voortgeborduurd op SDM (System Development Me-
thodology).. Maar na de fusie van Capgemini met Pandata in 1990 kwam 
hett tot een creatieve synthese van het gedachtegoed van beide bedrijven 
enn werd ik een van de auteurs van de nieuwe (derde) SDM-reeks. Mij n 
aandachtt ging toen vooral uit naar het beheer van informatiesystemen, 
omdatt ik als kwaliteitsverantwoordelijke van een project vaak de enige 
wass die een totaaloverzicht had en daarom als laatste moest blijven om 
dee klanten ermee te leren werken. En dan krijg je toch een hele andere 
kijkk op de producten die je als systeemontwikkelaar gemaakt hebt. Mij n 
laatstee activiteiten bij Capgemini hadden te maken met het opzetten van de 
dienstverleningg voor outsourcing, een afdeling die inmiddels is uitgegroeid 

VII I 
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tott Capgemini Outsourcing (volgens mijn terminologie zou Capgemini 
Insourcingg correcter zijn). 

Vann 1996 tot en mei 2002 heb ik bij KPMG Consulting bijgedragen aan de 
opbouww van een sourcingadviesprakti|k. Dit betekende niet dat ik organisa-
tiess ging benaderen met het doel om hun IT uit te besteden; het was veeleer 
andersom.. Mij n collega's en ik werden meestal benaderd door organisaties 
diee zich hadden voorgenomen hun IT-dienstverlening uit te besteden en 
warenn daar vaak ook al mee begonnen. De vraag was dan of ze nog op de 
goedee weg zaten en hoe het verder moest. Ons advies leidde regelmatig tot 
herbezinningg op het voornemen om te outsourcen en als de trein al te ver 
was,, moesten we soms overgaan tot schadebeperking. Paradoxaal genoeg 
hieldenn sourcingadviseurs sourcing toen vooral tegen. 

Naa de overname van KPMG consulting door Atos in 2002 ben ik over-
uestaptt naar Verdonck, Klooster & Associates (VKA) , een klein, onafhan-
kelijkk adviesbureau, om daar de sourcingadviespraktijk uit te bouwen. VKA 
heeftt mij ook gestimuleerd en gefaciliteerd om dit proefschrift te schrijven. 

Motivati ee en vraagstelling van het onderzoek 
InIn de tien jaar praktijkervaring die ik inmiddels als sourcingadviseur heb 
opgedaan,, ben ik geïntrigeerd geraakt door de vraag waarom er nog steeds 
zoveell  fout gaat met het uitbesteden van IT, terwijl er langzamerhand toch 
eenn enorme hoeveelheid ervaring is opgebouwd. Op basis van die persoon-
lijk ee motivatie kom ik tot de volgende tweeledige vraagstelling van mijn 
onderzoek: : 

1.. de wetenschappelijk gemotiveerde vraag naar meer inzicht in de 
factorenn die van invloed zijn op het slagen of lalen van een sourcing; 

2.. de maatschappelijk gemotiveerde vraag hoe een betere kennis van die 
factorenn kan worden ingezet om het succes van sourcingtrajecten te 
verhogen. . 

1.. Meer  inzicht in factoren die van invloed zij n op sourcingsucces 

Inn recente literatuur {van der Zee, 1997; Lacity en Willcocks, 1998 en 1999; 
Barthelémy,, 2001; Kern en Willcocks, 2002; Jayatilaka e.a., 2003) wordt 
oezochtt naar specifieke factoren die van invloed zijn op bepaalde aspecten 
vann het slagen of mislukken van IT-sourcing, maar er is nog niet geprobeerd 
eenn samenhangende set factoren te vinden die het slagen ol mislukken 
vann een sourcing als geheel kunnen verklaren. Het eerste doel van dit 
proefschriftt is om vanuit een methodische reflectie op praktijkervaringen en 
literatuurr een samenhangende en zo compleet mogelijke set van generieke 
factorenn te destilleren die van invloed zijn op het succes van een sourcing. 
Daarbijj  wordt ook onderzocht wat het relatieve belang van iedere factor 
is.. Dit is een exploratie! onderzoek, dat resulteert in beschrijvende kennis 
volgenss de typologie van Verschuren en Doorewaard (1995). De scope van 
hett onderzoek blijf t niet beperkt tot het slagen of mislukken van een eerste 
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sourcing,, maai er is ook onderzocht welke factoren het succes beïnvloeden 
vann het vervolg van de sourcing na afloop van hel eerste contract. 

2 .. H et v e r h o g en van sourc ingsucces door  k e n n is van de 

be ïnv l oed ings fac to ren n 

Hett tweede doel van dit proefschrift is om op basis van de factoren die resul-
terenn uit het hierboven beschreven onderzoek, een checklist te genereren 
waarmeee aandachtspunten die het succes van een sourcing in de praktijk 
bedreigen,, in een vroeg stadium onder de aandacht van het management 
kunnenn worden gebracht. 

Opbouww van dit proefschrift en eigen bijdrag e 
Zoalss ieder onderzoek voegt ook dit onderzoek nieuwe kennis toe aan 
bestaandee kennis. Daarom is het goed om ie expliciteren waar in dit proef-
schriftt door mij toegevoegde kennis staat en waar bes laande kennis wordt 
aangehaald. . 

Ach te rg ron d d 

Ditt proefschrift start met twee sporen: het ene spoor begint in Hoofdstuk 1 
mett een samenvatt ing van de ontwikkel ing van IT en IT-management in de 

ir 11 C1 tr 

laatstee zestig jaar. Daarin is mijn bijdrage aan die ontwikkel ing verweven, 
zoalss die is neergelegd in drie publicaties over systeemontwikkel ing en drie 
publicatiess over systeembeheer: 

 Het artikel Vierde generatie systeemontwikkeling (Delen en Rijsenbrij, 1987), 
datt aangeeft hoe men de kracht van vierde generatie programmeerta len 
beterr kan uitbuiten door gebruik te maken van iteratieve systeemontwik-
ke imethodenn zoals prototyping. 

 Het SDM-boek Kwaliteit van producten (Delen, Kouwenhoven en Rijsen-
brij ,, 1991), waarin een raamwerk van vier kwal i tei tsdimensies en een 
begr ippenkaderr van 41 kwaliteitsattr ibuten wordt geïntroduceerd om de 
kwaliteitt van informatiesystemen specificeerbaar te maken. 

 Het artikel "The Specification, Engineering and Measurement of Infor-
mat ionn Systems Quality", in The Journal of systems and software (Delen en 
Rijsenbrij,, 1992) is een vervolg hierop. In dit artikel wordt een relatie 
gelegdd tussen kwaliteitsspecificaties en ontwerpbesl issingen, en worden 
meetvoorschriftenn uitgewerkt voor ieder van de 41 kwali tei tsattr ibuten. 

 Het SDM-boek Beheer van informatievoorziening (Delen en Looijen, 1992), 
waarinn het drievoudige model van beheer wordt geïntroduceerd (zie 
figuurr 1.3) als kader voor de functiescheiding tussen functioneel beheer, 
appl icat iebeheerr en technisch beheer. 

 Het artikel Beheer van het Octopus-systeem, een case studie (Delen en Linders, 
1993),, over de toepassing van die functiescheiding bij het centraal en 
decentraall  beheer van het misdaadregistrat iesysteem (Octopus) van de 
politi ee Rijnmond. 
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 Het artikel Het verband tussen exploitatie en ontwikkeling van informatiesystemen 
(Bosma,, van Galen, Delen en Hendriks, 1995) over de toepassing van 
eenn integraal model voor systeembeheer en systeemontwikkeling bij het 
toenmaligee GAK. 

Inn Hoofdstuk 2 begint het andere spoor van dit proefschrift met een samen-
vattingg van de ontwikkeling van (het begrip) sourcing in de laatste twintig 
jaar.. Daarbij is mijn bijdrage dat ik op basis van bestaande literatuur een 
consistentt stelsel van definities van de diverse vormen van sourcing heb 
samengesteld.. De scope van dit hoofdstuk omvat zowel Business Process 
(Out)sourcingg (BPO) als IT (Out)sourcing (ITO). 

Daarnaa worden deze twee sporen gecombineerd in Hoofdstuk 3, waarin 
medee op basis van literatuuronderzoek de statc-of-the-art van IT-sourcing 
wordtt beschreven. 

I.. Achtergron d 

11 ICT en 
ICTmgt t Sourcing g 

II.. Hypothes e 

III.. Veldonderzoek 

LL  I 
3ICT--

sourcing g 

i i 

44 Decision 
factoren n 

' ' 
55 Control 
factoren n 

66 Factoren voor backsourcing 
enn follow-up sourcing 

t t 
Casee studie 

IV.. Resultate n dee factoren 
99 Sturing op 
DFss en CFs 

10. . 
Samenvatting g 

Figuu rr  1: O p b o u w van di t proefschr i f t 

Hett onderzoek in de eerste drie hoofdstukken vormt de achtergrond voor 
hett eigenlijke onderzoek naar het slagen ol mislukken van IT-sourcing. Dit 
onderzoekk valt uiteen in de blokken Hypothese (de Hoofdstukken 4 tot en 
mett 6), Veldonderzoek (de Hoofdstukken 7 en 8) en Resultaten (Hoofdstuk 
9). . 
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Hypothese e 

Inn de Hoofdstukken 4 tot en met 6 wordt vanuit de literatuur en praktijker-
varingg een zo compleet mogelijke set afgeleid van factoren die van invloed 
zijnn op het succes of talen van sourcing. De rol van de factoren evolueert 
tijdenss het sourcingproces. Bij de besluitvorming geven zij aan of het juiste 
sourcingbesluitt wordt genomen en daarom heten ze in die lase decisionjac-
torcn.torcn. Al s die factoren dan valide zijn, is het verantwoord om verder te gaan 
mett het sourcingproces, maar tijdens dat proces moet men diezelfde facto-
renn blijven beheersen om succes te houden. Omdat de factoren dan van rol 
enn gedaante veranderen, heten ze in dat stadium controljactoren. Uiteindelijk 
looptt ieder sourcingcontract een keer af en kan de uitbesteder beslissen over 
contractvernieuwing,, follovv-upsourcing of back-sourcing. Op dat moment 
nemenn de factoren weer de gedaante aan van decisionfactoren, maar dan 
inn een andere context dan bij de eerste sourcing. Afhankelijk van die con-
textt worden ze in dat stadium fol low-uplactoren of backsource-lactoren 
genoemd.. Tabel 2 laat het verloop van de generieke sourcingfactoren zien 
doorr de levenscyclus van een sourcing. 

Tabell  2: Generieke sourcingfactoren en hun rol tijdens het sourcingproces 

Sourcingbesluit : : 
Decisionfactore n n 

Sourcingproces : : 
Controlfactore n n 

Follow-up --
sourcin g g 

Back--
sourcin g g 

DF11 planmatige aanpak 

DF22 business case uitbesteding 

DF33 business case mbestedmg 

DF44 ontvlecntbaarheid van 
processen n 

DF55 goed opdrachtgeverschap 

DF66 sourcmgkennis 

CF11 planmatige aanpak 

CF22 business case uitbesteding 

CF33 business case mbestedmg 

CF411 overdracht van personeel 

CF422 overdracht van middelen 

CF433 begeleiding gebruikers 

CF511 degelijk contract 

CF522 financiële afspraken 

CF533 performance mgt 

CF66 kennisbehoud 

FF1 1 

FF2 2 

FF3 3 

FF42 2 

FF51 1 

FF52 2 

FF53 3 

FF6 6 

BF1 1 

BF2 2 

— — 

BF41 1 

BF42 2 

BF43 3 

— — 

BF6 6 

Hoofdstukk 4 geeft een hypothese voor wat de zes decisionfactoren voor 
sourcingg zijn. Iedere factor is zoveel mogelijk vanuit bestaande literatuur en 
prakti jkervaringenn onderbouwd, waarbij ik voor drie factoren zelf een stuk 
verdiepingg inbreng: 

 Bij de lactor planmatige aanpak is dat de WCIT-sourcingcyclus, die is 
gepubl iceerdd in: Outsourcing, Insourcing: de Sourcing cijclus (Delen, Verhaar 
enn Wesselman, 2000). Deze cyclus beschrijft de lifecycle van een sour-
cingcontract. . 

 Bij de factor business case voor uitbesteding is dat eerder onderzoek naar 
businesss cases en kerncompetent ies. Dit onderzoek is gepubliceerd in: 
WorldWorld Class IT: Investeren in ICT, alleen met Benefits case (Delen, red. 2001) 



xiii Inleiding en verantwoording 

enn Bridging the paradox, creating IT partnerships in the financial sector (Geurts, 
vann der Zee, Delen, Postma en Videier, 2001). 

 Bij de decisionlaetor ontvlechtb aarheid van processen is dat een onderzoek 
naarr de rol van architectuur als een enabler voor sourcing, gepubliceerd 
in:: Enterprise-architectuur is een noodzakelijke voorwaarde voor verantwoorde 
outsourcingoutsourcing (Rijsenbrij en Delen, 2004). 

Hoofdstukk 5 geelt mijn hypothese voor de tien controlfactoren voor sourcing, 
diee zoals aangegeven in tabel 2 zijn afgeleid van de zes decision!actoren. 
Hierbijj  breng ik voor twee coniroliactoren eigen onderzoek in: 

 Bij de controlfactor een degelijk contract is onderzoek verwerkt naar de 
beëindigingg van sourcingcontracten dat is gepubliceerd in Contracten: kijk 
aanaan de start al naar de finish (Delen en Beulen, 2003). 

 Bij de controlfactor zorgvuldige overdracht van personeel is een onderzoek 
verwerktt naar de rol van cultuurverschillen bij outsourcing dat is gepubli-
ceerdd in Sourcing is mensenwerk, aandacht voor cultuur cds belangrijke succesfactor 
(Delenenn Horsten, 2004). 

Tott slot worden in Hoofdstuk 6 de factoren voor iollow-upsourcing en 
back-sourcingg beschreven die van belang zijn voor de besluitvorming over 
hett vervolg, na de afloop van een sourcing contract. Deze factoren zijn weer 
afgeleidd van de controllactoren, zoals tabel 2 laat zien. 

Veldonderzoek k 

Inn Hoofdstuk 7 wordt de waarde van alle sourcinglactoren uit de Hoofd-
stukkenn 4 tot en met 6 gerelateerd aan slagen of falen van de sourcing 
inn de praktijk door middel van een casestudie met achttien cases uit de 
Nederlandsee praktijk, die samen een contractwaarde van 2 miljard euro 
vertegenwoordigen.. In deze cases zijn de ervaringen verwerkt die ik samen 
mett collega-adviseurs heb opgedaan in de sourcingadviespraktijken van 
KPMGG Consulting en VKA . Een groot aantal cases is daarbij nader uitge-
dieptt door middel van interviews met de uitbestedende organisaties. 

Resultaten n 

Vervolgenss wordt in Hoofdstuk 8 de invloed geëvalueerd van iedere sour-
cinglactorr op het slagen of falen van de achttien cases. Op basis hiervan 
wordenn de factoren in Hoofdstuk 9 ingedeeld in drie klassen: zeer sterke, 
sterkee en matige factoren. Slechts één enkele controlfactor (de factor 
overdrachtoverdracht van middelen) was zo zwak, dat op basis van de beschikbare data 
geenn invloed kon worden vastgesteld. Daarbij wordt aannemelijk gemaakt 
datt de tien generieke sourcingfactoren bruikbaar zijn om succes of misluk-
kingg van een sourcing in de praktijk te voorspellen. Vervolgens wordt daar 
eenn instrument uitgewerkt voor kwaliteitsborging van het sourcingproces op 
basiss van die tien generieke sourcingfactoren. Deze sourcingfactorenmonitor is 
gebaseerdd op monitoring van de decision- en controlscores. Daarbij zijn de 
grenswaardenn tussen een gezonde, een riskante en een mislukte outsourcing 
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geijktt aan de achttien cases uit het veldonderzoek. Teil slot is de sourcing-
factorenmonitorr toegepast op een concrete case van een lopende sourcing. 
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1.11 De ontwikkelin g van IC-technologie 
Gegevensverwerkingg is zo oud als de geschiedenis van de mensheid. De 
oudstee teksten die men in Mesopotamia heeft gevonden, stammen uit 
hett derde millennium voor Christus en betreffen de paleisadministraties. 
Hieropp kan men in spijkerschriit lezen hoeveel vaten graan en kruiken 
wijnn er in voorraad waren. De eerste hulpmiddelen (technologie!) om deze 
gegevenss te verwerken, zoals de abacus, zijn al even oud. Pas vanaf de ze-
ventiendee eeuw ontwikkelen Pascal, Napier en Leibnitz meer geavanceerde 
rekenmachines.. Zoals Babbage in de negentiende eeuw proefondervindelijk 
moestt vaststellen, waren er echter grenzen aan het mechanisch rekenen. 
Eenn belangrijke nieuwe doorbraak was de ponskaartenmachine van Hol-
lerith,, waarmee hij de Amerikaanse volkstelling van 1890 winstgevend kon 
verwerken.. Uit deze onderneming van Hollerith is later IBM voortgeko-
men. . 

Dee digitale computer zoals wij die kennen, werd mogelijk door de abstractie 
vann de Turing-machine (1936) en het idee van Von Neuman om het pro-
grammaa los te maken van het apparaat door het op dezelfde manier op te 
slaann als data. De eerste computer volgens dit model was de ENIAC, die 
hett Amerikaanse leger in 1943 liet ontwikkelen. Deze computer werkte 
mett radiobuizen en had daarom een enorme ruimte nodig; hij kostte veel 
stroom,, die er voornamelijk als warmte weer uit kwam. Achteraf heeft men 
ditt type de eerste generatie computer genoemd. Intussen was het door 
dee uitvinding van de transistor in 1947 mogelijk geworden veel kleinere 
computerss te maken, de zogeheten tweede generatie computers. Een derde 
miniaturiseringsslagg werd mogelijk, toen men er in 1958 in slaagde twee 
transistorss op één siliciumkristal te maken, en daarna drie, enzovoort, 
waarmeee het integrated circuit (IC) was geboren. Hiermee kwam de tech-
nologiee voor de derde generatie computers beschikbaar. In de jaren daarna 
slaagdee men erin steeds meer schakelingen op één chip te plaatsen, die 
menn achtereenvolgens de Large Scale IC (LIC) en de Very Large Scale IC 
(VLIC)) noemde, terwijl men de telling van de computergeneraties al was 
kwijtgeraakt.. Belangrijke mijlpalen waren de IBM-360 in 1964; dat was het 
eerstee mainlrame oftewel de eerste standaardcomputer (vóór die tijd werd 
elkee computer op maat gebouwd) en de 4004 "computer on one chip" met 
23000 transistors van IBM in 1971. Gefascineerd door deze aanhoudende 
ontwikkelingg kwam Moore, een van de oprichters van Intel, in 1965 tot de 

3 3 
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constateringg dat er elke 18 tot 24 maanden een nieuwe chip werd vervaar-
digd,, die telkens twee keer zoveel capaciteit had als zijn voorganger, en wel 
tegenn dezelfde kosten. Dit betekent een factor tussen de 32 en de 100 per 
tienn jaar. Door terugwaarts te extrapoleren bleek deze wet al op te gaan 
vanaff  de eerste computer uit 1943. Maar nog veel verbazingwekkender is 
datt deze wet nu, 40 jaar later, nog steeds opgaat! Dezelfde Moore is inmid-
delss 75 jaar oud geworden en schat nu in dat deze ontwikkeling pas rond 
20188 ophoudt, wanneer men chips kan produceren met elementen van 16 
nanometer. . 

CapaciteitCapaciteit prijs/om vang S^-H --& 
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Figuu rr  1.1: De wet van Moore (1965) 

Doorr deze ontwikkelingen bleven de computers kleiner en goedkoper 
worden,, zodat IBM in 1981 de eerste "personal computer" kon introduce-
ren.. Tussen de pe's en de klassieke computers, nu mainframes geheten, was 
intussenn de midrange computer ontstaan (het prototype was de Systeem-32 
vann IBM) . Al deze apparaten werden op den duur via netwerken met elkaar 
verbonden,, aanvankelijk hiërarchisch en stervormig met het mainframe als 
knooppunt,, maar later volgens meer dilfuse client/server-architecturen. 

Vanaff  die tijd begon de communicatiefunctie de informatieverwerkings-
functiee van computers voorbij te streven en ging men spreken van informa-
tie-- en communicatietechnologie (ICT) in plaats van informatietechnologie 
(IT).. Dit werd mogelijk doordat de technologie voor communicatie (koper, 
glasvezel,, wireless) en daarmee de bandbreedte nog sneller ging groeien 
dann de wet van Moore aangaf. Tanenbaum (1996) geelt voor de laatste 
tweee decennia van de twintigste eeuw een groei aan van een factor 100 per 
decennium!!  Dit verschijnsel is inmiddels bekend geworden als de wet van 
eveneven more. Een laatste grote doorbraak is internet, dat aan het eind van de-
jarenn tachtig ontstond toen het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn 
ARPAnett vrijgaf. Bovendien introduceerde het CERN (Centre Europeen des 
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Recherchess Nucleaire) het W WW (World Wide Web), waardoor internet 
plotselingg veel gebruikersvriendelijker en toegankelijker werd. Door het 
massalee gebiuik van deze infrastructuren kunnen bijna alle computers op 
dezee wereld tegenwoordig met elkaar communiceren. 

InIn het jaar 2000 verwachtten analisten en investeerders (the neiv economy) 
eenn snelle doorbraak van internettechnologie. Deze c-hijpc werd echter 
gevolgdd door het barsten van de e-bubble. Maar intussen ging de technologi-ess r> tr tr c 
schee ontwikkeling gewoon door en inmiddels heelt anno 2004 de internet-
technologiee via de old economy alsnog de penetratie bereikt die analisten voor 
datt jaar voorspeld hadden. 

Samenvattendd kan men de laatste veertig jaar van de ontwikkeling van IT 
indelenn in drie tijdperken: 

1.. het centrale mainlrametijdperk, ongeveer van 1964 tot 1985; 
2.. het gedistribueerde client/server-tijdperk, ongeveer van 1985 lot 2000; 
3.. het "remote computing-tijdperk" (Currie en Seltsikas, 2001), vanaf 

2000. . 

Dezee benamingen zijn incremented bedoeld; het is niet zo dat na 1985 de 
mainframess verdwenen en dat er na 2000 geen lokale netwerken meer zijn. 
Integendeel,, het mainframe is nooit weg geweest; er is tegenwoordig zelfs 
sprakee van een return of the mainframe dankzij ontwikkelingen als Server 
Basedd Computing (zie paragraaf 3.1). 

1.22 De ontwikkelin g van IT-management 
Naarmatee cie mogelijkheden van IC-technologie toenamen, ontstond ook 
dee behoefte om de ontwikkeling en het gebruik van toepassingen daarvan 
(ofwell  applicaties) te managen. Dit hoofdstuk laat zien dat de laatste decen-
niaa op beide gebieden enorme vooruitgang is geboekt. Toch blijkt ook dat 
dee mogelijkheden van IT en daarmee de complexiteit en verwevenheid van 
dee toepassingen zo snel zijn blijven groeien, dat het IT-management die 
nooitt heeft kunnen bijhouden. Daarom is het IT-management ook vandaag 
nogg de beperkende factor voor het gebruik van IT. 

Systeemontwikkel ing g 

Dee eerste informatiesystemen waren staaltjes van vernuft, ontwikkeld door 
dee beste programmeurs van die tijd, die zich "systems engineers" noemden. 
Dezee systemen waren zo ingenieus, dat alleen de ontwikkelaar zelf ze kon 
begrijpen,, maar als hij ziek werd kon een andere systeemingenieur ze niet 
voltooien;; zoals men toen zei: "one man's logic is another man's jungle". 

Daaromm is men in de jaren zestig programmeerstandaarden gaan voorschrij-
venn als eerste stap naar industrialisering van het systeemontwikkelproces. 
Laterr in dat decennium was de complexiteit van informatiesystemen alweer 
zoo toegenomen, dat men het storend begon te vinden dat het proces zo 
moeilijkk te plannen was. Men wist toen niet vooraf hoe het systeem precies 
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zouu werken, wanneer het klaar was en wat het zou gaan kosten. Deze fase 
iss goeel beschreven in het boek The mythical manmonth (Brooks, 1974) en was 
dee aanleiding om methoden te ontwerpen voor het managen van projecten 
enn het ontwikkelen van systemen. 

SDM M 

Zoo richtten de PTT, Akzo en Nationale Nederlanden in 1970 het bureau 
Pandataa (een acroniem van hun initialen) op om het systeemontwikkel-
process beheersbaar te maken. Hieruit ontstond SDM (System Development 
Methodology;; Turner e.a., 1974). SDM was zo'n succes dat Eilers in hei 
voorwoordd van de tweede versie in 1979 vol trots schrijft dat SDM nu ook 
doorr andere bedrijven wordt gebruikt. Pandata groeide uit tot een cursus-
instituutt en later tol een volledig softwarehuis en SDM werd in de jaren 
tachtigg cle de facto standaard voor systeemontwikkeling in Nederland. SDM 
deeldee het systeemontwikkelproces op in zeven fasen (zie liguur 1.2). 

1.. Definitiestudi e 

2.. Functionee l ontwer p 

3.. Technisc h ontwer p 

5.. Teste n h h 

6.. Conversi e en invoerin g 

1 1 
7.. Gebrui k en beheer 

Figuu rr  1.2: System Development Methodologie (naar Eilers, 1979) 

Eenn niveau lager werden deze fasen weer opgedeeld in activiteiten, 67 in 
totaal. . 

Naa iedere fase werd het resultaat geborgd, om daarna als uitgangspunt te 
dienenn voor de volgende fase. Zo moet de opdrachtgever cle Definitiestudie 
enn het Functioneel ontwerp eerst autoriseren voordat wordt gestart met de 
volgendee fase. Als er discussie ontstond en nieuwe inzichten werden geïn-
troduceerd,, moesten die eerst in cle uitgangspunten van de vorige fase(n) 
wordenn verwerkt. Vanwege deze regressiemogelijkheid spreekt men wel 
vann een watervalmodel. Een sterk punt van SDM was het naar voren halen 
vann het denkwerk, dat relatief gering in omvang was, zodat het relatie! dure 
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doe-werkk (het programmeren) daarna in principe in één keer goed kon 
wordenn gedaan. 

Hett aanvankelijke succes van SDM was zo groot, dat men er blind in ging 
gelovenn en de beperkingen die er ook aan kleefden pas laat heeft onder-
kend.. Zo kon bij iedere vertaalslag (van Definitiestudie naar Functioneel 
ontwerpp naar Technisch ontwerp, enzovoort) informatie verloren gaan. De 
gebruikerss werden pas in fase 5, Testen, geconfronteerd met het systeem en 
kwamenn dan soms met zoveel nieuwe inzichten, dat men de hele waterval 
weerr tot fase 2, Functioneel ontwerp, moest opklimmen om die te verwerken. 
Doorr dit soort regressies ging het systeemontwikkelproces, dat door zijn 
degelijkheidd en volledigheid toch al veel tijd kostte, nog langer duren. 
Maarr intussen veranderden de bedrijfsprocessen van de opdrachtgever ook 
enn soms waren informatiesystemen al achterhaald op hei moment dat ze 
werdenn opgeleverd. Een eerste signaal van herbezinning was het artikel "De 
methodee doet het niet" (van Rees, 1982). Er werd gesleuteld aan SDM en in 
19877 verscheen er een nieuwe versie (SDM-II), waarin de fasen Functioneel 
ontwerpontwerp en Technisch ontwerp werden vervangen door de fasen Basisontwerp 
enn Detailontwerp om nog meer ontwerpbeslissingen naar voren te halen. 
Maarr het werd allengs duidelijk dat er geen enkele methode te bedenken 
wass die voor alle systeemontwikkelprocessen de beste methode zou zijn. 
Ditt had te maken met de afhankelijkheid van de technische en organisato-
rischee context (de zogeheten situationaliteit) en de nog steeds toenemende 
complexiteitt van informatiesystemen. Zo hadden Delen en Rijsenbrij in 
hunn artikel "4e generatie systeemontwikkeling" (1987) al aangegeven dat 
menn voor bepaalde systemen hele stukken SDM kon overslaan en juist aan 
draagvlakk bij de gebruikers kon winnen door te prototypen. 

Daaromm werd SDM na de fusie tussen Cap Gemini en Pandata in 1990 
opnieuww uitgebracht in de vorm van een reeks waarin allerlei varianten van 
dee oorspronkelijke SDM werden uitgewerkt, zoals ontwikkeling met pak-
ketten,, prototyping en ontwikkeling voor technische informatiesystemen. 
Dee basis van deze SDM-generatie (SDM-III ) wordt gevormd door het 
boekk Producten van systeemontwikkeling (Vlasblom, Rijsenbrij en Delen, 1991) 
waarinn niet langer de activiteiten maar de producten (de "deliverables") van 
systeemontwikkelingg centraal stonden. 

Waarr SDM-I en -Il zich richtten op beheersing van doorlooptijd en kosten 
vann het systeemontwikkelproces, werd in SDM-III ook de kwaliteit van de 
eindproductenn expliciet gemaakt in het boek Kwaliteit van producten (Delen, 
Kouwenhovenn en Rijsenbrij, 1991). In dit boek werd het algemene begrip 
kwaliteitt van informatiesystemen ontbonden in 26 kwaliteitsaspecten 
(flexibiliteit ,, onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid, continuïteit, enzovoort) 
enn vervolgens een niveau lager nog eens in 41 kwaliteitsattributen. Hiermee 
werdd een elementair niveau bereikt waarop kwaliteit specificeerbaar en 
meetbaarr werd. Kort daarop voerde het Nederlandse Software Engineering 
Researchh Center (SERC) het Quint-onderzoek uit met inbreng van TNO, 
Akzoo systems, Capgemini Pandata, Volmac en BSO, dat resulteerde in een 
handleidingg voor Het speajiceren van Sofware-kwaliteit (van Delden, Wijers 
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e.a.. 1992). Met deze drie publicaties werd een stap vooruit gezet van 
systeemontwikkelingg als inspanningsverplichting naar systeemontwikkeling 
alss resultaatverplichting. Hierna kon in opdracht van de Europese gemeen-
schapp de Euromethod (Verhoef en van Swede, 1995) voor professioneel 
opdrachtgeverschapp van IT-projecten worden uitgewerkt. 

Samenvattendd is vanaf de jaren zestig een enorme vooruitgang geboekt in 
liett beheersen van het systeemontwikkelproces. Toch komt het nog steeds 
voorr dat systemen jaren te laat en met enorme budgetoverschrijdingen 
wordenn opgeleverd of zelfs dat tientallen miljoenen worden afgeschreven 
opp systemen die nooit zijn geïmplementeerd. Volgens Capers Jones (1996) 
wordtt 48% van de systeemontwikkelprojecten met meer dan 10.000 func-
tiepuntenn vroegtijdig afgebroken. Bij 100.000 functiepunten bedraagt dit 
percentagee zelfs 65%. Uit het Chaos-onderzoek (Standish Group, 1999) 
blijk tt eveneens dat de slaagkans van IT-projecten afneemt met de omvang: 
projectenn tot $ 75.000 hadden een slaagkans van 55%, projecten van 1,5 tot 
33 miljoen dollar hadden nog een slaagkans van 25% en projecten boven de 
100 miljoen dollar mislukten vrijwel altijd. Dit soort megaprojecten waarbij 
eenn organisatie in een grote bigban" al zijn problemen wil oplossen, zijn 
gewoonn te groot en complex om gemanaged te kunnen worden en vanwege 
dee doorlooptijd zijn de doelstellingen en technologie soms al achterhaald 
voordatt het systeem klaar is. Wat veel beter werkt, is het systeem van 
plateauplanningg (Conijn, 2003), waarbij in overzienbare stappen telkens 
stabielee tussensituaties bereikt worden, die ieder op zichzelf al een po-
sitievee business case hebben. Na het bereiken van ieder plateau worden 
dee einddoelstellingen herijkt op basis van het inzicht dat men tot dan toe 
heeftt verworven en worden een nadere definitie, business case en planning 
gemaaktt voor het bereiken van het volgende plateau. 

Systeembeheer r 

Systeembeheerr is pas ontstaan toen de rollen van eigenaar, ontwikkelaar, 
nebruikerr en beheerder in het begin van de jaren zeventig van elkaar 
oescheidenn raakten. Daarna is het beheer nog lang in de schaduw blijven 
staann van systeemontwikkeling. Dit is merkwaardig, omdat later bleek dat 
hett beheer van een systeem per jaar ongeveer 20% van de oorspronkelijke 
ontwikkelkostenn vergt (Delen en Looijen, 1992). Dit hield in dat bij een ge-
middeldee levensduur van een systeem van zeven jaar boven op de oorspron-
kelijkee ontwikkelkosten gemiddeld nog eens 7 x 20% = 1 40°/o beheerkosten 
komen.. Maar kennelijk sprak het IT'ers meer aan om iets nieuws te maken 
dann om te zorgen dat het ook bleef werken. Pas door het pionierswerk van 
Maartenn Looijen vanaf 1988 is de ontwikkeling van het beheer als zelfstan-
digee discipline vanuit Nederland op gang gekomen. 

Inn het mainframetijdperk (zie paragraaf 1.1) richtte het beheer zich voor-
namelijkk op de objecten: de computers en andere aittoniatiscringsmiddelen, 
omm met Looijen te spreken (Looijen, 1989). Aan de gebruikers werd weinig 
aandachtt besteed; die zag men slechts via het outputluikje. Ook aan de 
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applicaties'' die op ciie computers draaiden, werd aanvankelijk weinig aan-
dachtt besteed. De eerste programma's waren weggooiprogramma's. Wan-
neerr het getal JT eenmaal in een paar duizend decimalen was uitgerekend, 
hadd men het programma niet meer nodig. Daarna werden programma's een 
tijdd lang als statisch beschouwd; als de fouten er eenmaal uit waren, kon-
denn ze eeuwig blijven draaien. Pas in de loop van de mainframefase werd 
duidelijkk dat men programma's kon hergebruiken om vergelijkbare taken 
uitt te voeren of kon aanpassen om mee te groeien met veranderingen in het 
gebruik.. Vanaf dat moment ontstond een actief beheer van de functionaliteit 
vann applicaties. 

Omdatt de overgang van het mainframe- naar het netwerktijdperk geleide-
lij kk verliep, ontstond pas na enige tijd het inzicht dat in meerdere opzichten 
eenn wezenlijk andere situatie was ontstaan. Het centraal beheren door "het 
rekencentrum""  was ondoenlijk geworden, omdat steeds meer afdelingen 
binnenn de organisatie eigenaar werden van automatiseringsmiddelen. 
Daaromm ging het beheer zich richten op een goede taakverdeling tussen 
beheerderss en gebruikers en op de bedrijfskundige organisatie van al die 
taken.. Door de initialen van al deze aspecten: Functionaliteit, Automa-
tiseringsmiddelen,, Taken en Organisatie op een rijtje te zetten, ontstond 
dee naam FATO-model (dissertatie van Looijen, 1989). In dit model werd 
systeembeheerr opgevat als een bedrijf(sproces) en gemodelleerd volgens de 
organisatietheoriee van Mintzberg (1979). In die tijd werd ook voelbaar dat 
err qua expertise en werkvorm een groot verschil was tussen het beheer van 
infrastructuur,, applicaties en functionaliteit. Daarom was een volgende stap 
hett invoeren van een functiescheiding binnen het beheer volgens de beste 
principess van de administratieve organisatie, die resulteerde in het drievou-
digee model van beheer (zie figuur 1.3). 

FBB AB TB 

GOO OO VO 
Gebruikersorganisati ee OnderhoudsOrganisati e Verwerkingsorganisati e 

Figuu rr  1.3: Het drievoudig e mode l van behee r (Delen en Looijen , 1992) 

Hierbijj  werd een functiescheiding aangebracht tussen het Functioneel 
Beheerr (FB), uit te voeren door de Gebruikers-Organisatie (GO), het Ap-

11 Letterlijk "toepassingen", namelijk van IT op gegevensverwerking. 
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plieatieBeheerr (AB), uit te voeren door de OnderhoudsOrganisatie (OO) en 
hett Technisch Beheer (TB), uit te voeren door de VerwerkingsOrganisatie 
(VO).. ledere beheervorm is weeruetieven door een Mintzbem-diaoram. In 
iederr Mintzberg-diagram wordt de brede basis gevormd door de uitvoe-
rendee Juncties. In de smalle taille daarboven staat het operationeel en het 
middlee management en aan de top vindt met "the strategie apex", waar het 
beleidd wordt gemaakt. De staffuncties zijn weergegeven door de losse ruiten 
linkss en rechts van het midden. Delen en Looijen onderkennen daarbinnen 
voorr systeembeheer de volgende taakgebieden: 

opp strategisch niveau: 

SMM Strategisch Management 

opp tactisch niveau: 

TMM Tactisch Management PM PersoneelsManagement 
TOO Technische Ondersteuning AB Algemene Bedrijfsondersteuning 

opp operationeel niveau: 

OMM Operationeel Management 
GBB Gebruiksbeheer OB Operationele Besturing 
FOO Functioneel Onderhoud ON operationele ONdersteuning 
AOO Applicatie-Onderhoud TD Technische Dienstverlening 

Ditt model werkte goed in een stabiele organisatiestructuur en was bij 
uitstekk geschikt om de knippen te leggen bij een taakverdeling tussen twee 
off  meer organisaties. Maar toen de netwerksamenleving zich aankondigde 
enn de ene iusie op de andere overname volgde, ontstond ook behoefte aan 
modellenn die meer organisatieonafhankelijk waren. 

Juistt op dat moment werd in Engeland de ITIL (Information Technology 
Infrastructuree Library; MacFarlane, 1989 e.v.) opgezet. Daar was namelijk, 
alss gevolg van een privatiseringsgolf in de publieke sector, behoefte ont-
staann aan waarborgen voor de kwaliteit van het systeembeheer dat door die 
geprivatiseerdee bedrijven werd uitgevoerd. ITIL was niet organisatie- maar 
procesgeoriënteerd.. Het ITIL-framework is ook geen strakke en onfeilbare 
methodologie,, zoals de oorspronkelijke SDM pretendeerde te zijn, maar 
hett geeft een referentiekader en een set van best practices voor alle beheer-
processen,, neergelegd in losse boekjes per proces. Deze best practices 
warenn aanvankelijk ontleend aan de handboeken van labrikanten zoals 
IBMM ol ICL of van grote ministeries. In totaal worden zo'n 50 processen 
beschreven,, geclusterd tot een twaalftal sets. De twee bekendste sets staan 
inn tabel f .4. 

ITILL werd razendsnel overgenomen in Nederland. In deze ontwikkeling 
lie]")) de PTT opnieuw voorop, waar ITIL in 1993 met succes werd geïmple-
menteerd.. De implementator, Pink Elephant, legde hier zoveel eer mee in, 
datt het wel leek of zij ITIL hadden uitgevonden. 
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Tabell  1.4: De belangr i jkste ITIL-processen 

Servic ee Suppor t set 
(operationel ee processen ) 

Servic ee Deliver y set 
(tactisch ee processen ) 

Incidentt management 

Problemm management 

Changee management 

Configurationn management 

Softwaree Control and Distribution 

Availabilityy Management 

Capacityy management 

Costt Management 

Contingencyy planning 

Servicee Level management 

Inn 1993 werd het Dutch chapter van het ITMF (ITIL Management Forum) 
opgericht,, als dochter van het Engelse ITMF. Het ITMF bracht twee soor-
tenn organisaties bij elkaar: de organisaties die zelf hun IT verzorgen en de 
zogehetenn leveranciers die dat voor anderen deden. In de volgende vijf jaren 
werdenn vrijwel alle IT-aldelingen van Nederland ge-itilisccrd en nam Neder-
landd de leidersrol van Engeland op dit gebied over. Hierbij moet wel worden 
aangetekendd dat dit itiliscrcn zich soms beperkte tot slechts een of enkele 
processen,, zoals het incident management. 

Inmiddelss heeft het Dutch ITMF (inmiddels omgedoopt in ITSMF; de S 
staatt voor Service om de nadruk van de IT-techniek af te halen) het Engelse 
ITSMFF overvleugeld. 

Mett duizend leden is nu vrijwel iedere organisatie die in Nederland iets 
mett IT doet aangesloten. Binnen de vereniging worden via congressen en 
werkgroepenn best practices uitgewisseld. Daarnaast is ook een infrastruc-
tuurr voor cursussen en certificering ontstaan. Men kan bij het EXIN (EXa-
menn instituut INformatica) examens afleggen die leiden tot persoonlijke 
certificeringg op drie niveaus: ITIL basics voor de basiskennis, practitioner 
voorr de afzonderlijke modules (men wordt dan bijvoorbeeld ITIL change 
manager)) en tot slot ITIL Service manager als bekroning van dit alles. 
Nederlandsee instructeurs zijn inmiddels uitgezworven over de wereld, om 
daarr ITIL-cursussen te geven en examens af te nemen. In 2003 verzorgde 
hett EXIN cursussen en examens in meer dan dertig landen. Hoewel ITIL 
ookk beperkingen heeft (zo is het not' er" mainframeuericht), heeft zich no» 
geenn opvolger voor deze aanpak aangediend. 

Hett succes van ITIL heelt inmiddels geleid ten vergelijkbare methoden voor 
aanverwantee disciplines, zoals het verwerven van IT-diensten. Hiervoor 
iss in de jaren 1998/1999 door een Europees consortium de ISPL opgezet 
(Informationn Services Procurement Library; Franckson en Verhoef, 1999). 
Ditt consortium bestond uit het EXIN (Utrecht), Fast (München), ID 
researchh (Gouda), Sema (Parijs) en Tieke (Helsinki). ISPL borduurt voort 
opp de Euromethod, die in de vorige paragraaf is genoemd. Rond ISPL is 
inn Nederland direct een gebruikersgroep opgericht, de ISPG (Information 
Servicess Procurement Group), die ten doel heeft IT-procurement verder te 
professionaliserenn en best practices uil te wisselen. 
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Lif ee cycle management 

Tegelijkk met het volwassen worden van systeembeheer ontstond ook het 
inzichtt dat de werelden van systeemontwikkeling en systeembeheer te 
veell  naast elkaar stonden. In de jaren tachtig was het nog gebruikelijk een 
systeemm als het klaar was "over de muur te gooien" naar de mensen die het 
moestenn beheren. Volgens SDM was Gebruik en beheer slechts de zevende 
enn laatste fase van systeemontwikkeling. Looijen wees er in zijn boek EBAi 
-- Een BcheerMethoiliek met SDM (1991) als eerste op dat het beheer niet 
beuintt als de ontwikkeling is ahjelopen, maar dat vanal het eerste be»in 
parallell  aan de ontwikkeling van het systeem zelf ook een beheerorga-
nisatiee voorbereid moest worden voor dat systeem. Voor een efficiënt en 
effectieff  beheer van systemen was het nodig vanaf het begin rekening te 
houdenn met de omgeving waarin dat systeem moest gaan draaien en de 
beheerorganisatiee tijdig van de technische specificaties zoals resourcebeslag, 
gegevensgebruik,, beschikbaarheidseisen en dergelijke te voorzien. In 1995 
hebbenn Bosma, van Galen, Delen en Hendriks in hun artikel "Het verband 
tussenn exploitatie en ontwikkeling van informatiesystemen" beschreven hoe 
dezee methode in de praktijk van het toenmalige GAK (Gemeenschappelijk 
AdministratieKantoor)) is toegepast. Hierin laten zij zien hoe een beperkte 
extraa inspanning tijdens de ontwikkeling tot een grote besparing in de 
beheerfasee kan leiden, waar immers de meeste kosten werden gemaakt. 
Daarmeee deed impliciet ook het begrip Total Cost of Ownership (TCO) zijn 
intrede.. Tot clan toe werden in kosten/batenanalyses vaak alleen de ontwik-
kelkostenn begroot, omdat er toch al een IT-afdeling was die het beheer er 
well  bij kon doen. Deze opportunistische instelling leidde uiteraard regelma-
tigg tot teleurstellingen. EBM gaf ook al aan dat het leven van een systeem 
verlengdd kon worden door er actief onderhoud aan te plegen. EBM schreef 
voorr om bij grote veranderingen in de omgeving of nieuwe informatiebe-
hoeftenn van de gebruikers telkens de impact hiervan op het systeem te be-
palen,, wat kon leiden tot een onderhoudsronde op het bestaande systeem, 
dann wel tot het voorbereiden van een nieuw systeem wanneer de rek er bij 
hett bestaande systeem uit was. Hiermee werd de weg ingeslagen van het 
lineairee SDM naar dubbelcyclische modellen waarin de beheercyclus en de 
ontwikkelcycluss in elkaar haken. Het bekendste voorbeeld is (de operatio-
nelee laag van) de Application Services Library (ASL) van PinkRoccade die is 
voortgekomenn uil het R2C-model. 

Rondomm de genoemde ASL is in 2002 een ASL foundation opgericht die 
ASLL naar het publieke domein heeft gebracht en ASL wil laten uitgroeien 
tott een soort ITIL voor applicatiebeheer. Als derde loot aan deze stam is in 
20055 ook een BISML (Business Information Services Management Library; 
vanvan Ouivorst en Donatz, 2004) geïntroduceerd. Hiermee zijn voor alle 
driee de beheervormen van Delen en Looijen (1992) sets van best practices 
opgezett (van Dolder en Huijzer, 2004). 
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Beheer r Onderhoudd en vernieuwing 

Verbindende e 
processen n 

Figuu rr  1.5: Operationele laag van de Application Services Library (van der Pols, 
2001) ) 

Tabell  1.6: Best practices voor alle drie de beheervormen 

Beheervor mm (Delen en Looijen , 1992) Bestt  practice s (van Dolde r en Huijzer , 2004) 

Technischh beheer 

Applicatiebeheer r 

Functioneell beheer 

ITILL IT Infrastructure Library 

ASLL Application Services Library 

BISMLL Business Information Systems Manage-
mentt Library 
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Sourcing ::  begrippenkade r 

Outsourcingg kan men omschrijven als het uitbesteden (out-ing) van bron-
codee (de source van applicatieprogrammatuur). De term komt al voor bij 
dee eerste grote uitbesteding van IT-dienstverlening in 1989 door Eastman 
Kodakk aan IBM en DEC. Dit contract had een waarde van 250 miljoen 
dollarr en een looptijd van tien jaar. Later is deze term met terugwerkende 
krachtt ook toegepast op het uitbesteden van andere bedrijfsprocessen (Busi-
nesss Process Outsourcing), dat al veel eerder voorkwam (zie Hoofdstuk 3). 
Hiermeee kreeg het begrip outsourcing een veel ruimere betekenis. 

2.11 Outsourcing, insourcing en andere vormen van sourcing 
Inn de literatuur vindt men vele definities van outsourcing (in het Nederlands 
"uitbesteding").. Hier volgen twee bekende definities uit de Nederlandse 
enn twee uit de Engelse literatuur, telkens een uit de beginperiode en een 
recente: : 

•• COSSO (1990): Uitbesteding is het op basis van een langlopend contract en tegen 
eeneen overeengekomen prijs overdragen van de exploitatie en het beheer van een combi-
natienatie van een aantal IT-faciliteiten. 

•• Loh en Venkatraman (1992): A process wherebij an organisation 1) decides to 
contract-outcontract-out or to sell the firms IT assets, people and/or activities to a third part if 
supplier,supplier, 2) ivho in exchange provides and manages these assets and services for a fee 
overover an agreed period o{ time. 

•• Kern en Willcocks (1999): Outsourcing is the decision taken bij an organisation 
toto 1) contract out or sell the organisations assets, people, processes and/or activities 
toto a third partij supplier, 2) which in exchange provides and manages assets and 
servicesservices for monetary returns over an agreed period of time. 

•• Beulen (2002): IT-uitbesteding is het op basis van een meerjarige contractuele 
relatierelatie met een substantiële waarde uitvoeren van (delen van) de IT-dienstverlening 
voorvoor het uitbestedende bedrijf door een of meer externe leveranciers. 

All deze definities vullen elkaar zonder grote tegenspraak aan, waarbij 
duidelijkk blijkt dat de Engelstalige definities meer omvattend zijn. Vanaf 
Lohh en Venkatraman (1992) worden daarin twee componenten onderkend, 
namelijk:: 1) een eenmalige overdracht van middelen aan een externe partij, 
2)2) gevolgd door het gedurende een bepaalde periode terugontvangen van 
dienstenn van die partij; in het Engels wordt dit vaak kernachting samengevat 
mett de term "sale & lease back". Kern en Willcocks (1999) verruimen het 
domeinn van IT-diensten tot alle soorten diensten. Op basis van die laatste 

15 5 
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meestt omvattend definitie kom ik tot de volgende formulering in het Neder-
lands: : 

OutsourcingOutsourcing (uitbesteding) is: 1) het overdragen van bepaalde bedrijfspro-
cessenn en de daarbij horende bedrijfsmiddelen en medewerkers aan een 
externee leverancier en vervolgens 2) het gedurende een bepaald aantal 
jarenn terugontvangen van diensten van die leverancier op basis van die 
processenn met een resultaatverplichting. 

Inn de praktijk worden om diverse redenen niet altijd alle personele en ma-
teriëlee middelen overgedragen aan de leverancier. Als er in het geheel geen 
personeell  of middelen worden overgedragen spreekt men van outtasking: 

OuttaskingOuttasking is: 1) het overdragen van bepaalde bedrijfsprocessen aan 
eenn externe leverancier zonder de bijbehorende bedrijfsmiddelen 
enn medewerkers en vervolgens 2) het gedurende een bepaald aantal 
jarenn terugontvangen van diensten van die leverancier op basis van die 
processenn met een resultaatverplichting. 

Watt voor de uitbestedende organisatie outsourcing is, wordt door de leve-
rancierr juist opgevat als insourcing. Vandaar dat insourcing valt te definiëren 
alss het complement van outsourcing: 

InsourcingInsourcing (inbesteding) is: 1) het overnemen van bepaalde bedrijfsproces-
senn en de daarbij horende bedrijfsmiddelen en medewerkers van een 
bepaaldee organisatie en vervolgens 2) het verlenen van diensten aan die 
organisatiee gedurende een bepaald aantal jaren op basis van die proces-
senn met een resultaatverplichting. 

Opp analoge wijze kan men het begrip intciskiiig definiëren: 

IntuskingIntusking is: 1) het overnemen van bepaalde bedrijfsprocessen zonder 
dee daarbij horende bedrijfsmiddelen en medewerkers van een externe 
organisatiee en vervolgens 2) het verlenen van diensten aan die orga-
nisatiee gedurende een bepaald aantal jaren op basis van die processen 
mett een resultaatverplichting. 

Eenn oruanisatie kan ook nieuwe bedrijfsprocessen (die hij dus nog niet 
heeft)) uitbesteden. In dat geval is er geen sprake van overdracht, maar van 
hett bestellen van die processen bij een leverancier. 

GreenfieldGreenfield outsourcing is: 1) het bestellen van nieuwe bedrijfsprocessen met de 
bijbehorendee bedrijfsmiddelen en medewerkers bij een externe leverancier 
enn vervolgens 2) het gedurende een bepaald aantal jaren ontvangen van 
dienstenn van die leverancier op basis van die processen met een resultaat-
verplichting. . 
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Figuu rr  2.1: Verschillende soorten sourcing 

Hett complement van greenfield outsourcing is greenfieldinsourcing: 

GreenfieldGreenfield insourcing is: 1) het opzetten van bepaalde bedrijfsprocessen 
mett de daarbij horende bedrijfsmiddelen en medewerkers voor een 
bepaaldee organisatie en vervolgens 2) het verlenen van diensten aan 
diee organisatie gedurende een bepaald aantal jaren op basis van die 
processenn met een resultaatverplichting. 

Hoewell  er geen sprake is van overdracht, is er toch veel overeenkomst 
tussenn greenfield sourcing en "gewone" sourcing: het uitbestedingsproces 
begintt op dezelfde manier, namelijk met besluitvorming (een bedrijfsproces 
zelff  ontwikkelen versus extern diensten bestellen), en een leveranciersselec-
tie.. In de uitvoeringsfase is er geen enkel onderscheid meer tussen gewone 
sourcingg en greenfield sourcing. 

Zoalss bovenstaande definities aangeven, heeft een uitbestedingscontract 
eenn looptijd van een aantal jaren. Wanneer dit contract afloopt, kan de 
uitbestederr dit verlengen, maar hij kan ook offertes vragen aan andere le-
veranciers,, in de hoop zo een beter aanbod te krijgen. Bij de overheid is dat 
zelfss verplicht door het Europese aanbestedingsrecht. Dit kan ertoe leiden 
datt de huidige leverancier (A) zijn dienstverlening moet overdragen aan een 
anderee leverancier (B). Deze situatie onderscheidt zich op twee punten van 
eenn first time outsourcing: 1) leverancier B levert geen diensten terug aan 
A,, maar aan de organisatie die destijds heeft uitbesteed aan A, 2) het komt 
zeldenn voor dat leveranciers personeel en middelen aan elkaar overdragen; 
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zijj  beschouwen elkaar immers als concurrenten. Daarom is zo'n follow-up-
soureingg te definiëren als: 

ii 1 

Folloiv-upsourcingFolloiv-upsourcing is: 1) het overdragen van een bepaalde dienstverle-
ningg van een leverancier aan een andere leverancier en vervolgens 2) 
hett voortzetten van de dienstverlening door die andere leverancier 
voorr een bepaalde periode aan de oorspronkelijke uitbesteder op basis 
vann een resultaatverplichting. 

Hett kan ook voorkomen dat een uitbesteder na afloop van het outsourcing-
contractt zijn dienstverlening weer terugneemt in eigen huis. Vanuit de 
oorspronkelijkee uitbesteder gezien is dit inbesteding (en voor de leverancier 
duss uitbesteding), maar om verwarring met het hierboven algemener 
gedelinieerdee begrip insourcing te voorkomen, sluit ik me aan bij Kern en 
Willcockss (1999), die dit back-sourcing noemen. Hier is meestal geen sprake 
meerr van hel overnemen van personele ol materiële middelen; waarom zou 
eenn afgedankte leverancier immers spullen afstaan en welk gespecialiseerd 
personeell  vindt het nog uitdagend om weer een ondersteunende rol te gaan 
vervullenn in een "gewone" organisatie? Als men dit begrip back-sourcen 
abstraheertt van de voorgeschiedenis, kan men er ook de situatie onder ver-
staann waarbij een organisatie een dienstverlening aan zichzelf in huis neemt 
diee voorheen altijd door een externe partij was verleend. Dit back-sourcing 
iss dan te definiëren als: 

Back-sourcingBack-sourcing (terug in huis nemen) is: 1) het verwerven van de bedrijfs-
middelenn die nodig zijn om bepaalde bedrijfsprocessen uit te voeren 
diee tot dan toe als dienst door een externe partij waren verleend, en 2) 
diee bedrijfsprocessen vanuit de eigen organisatie als diensten leveren 
aann de eigen organisatie. 

Opp een hoger niveau van abstractie kan men bij outsourcing en insourcing 
zc-ioenzc-ioen dat de verlener en de ontvanger van de diensten uit elkaar getrokken 
wordenn en in gescheiden organisaties terechtkomen, terwijl die bij back-
sourcingg juist (weer) in één organisatie samenkomen. 

2.22 Shared services 
Veell  voordelen die men met outsourcing nastreeft, kan men binnen grote 
organisatiess ook bereiken zonder iets over te dragen aan een externe partij. 
Doorr het samenvoegen van een aantal afdelingen die binnen een organisa-
tiee dezelfde processen uitvoeren, kan men een schaalvoordeel bereiken en 
duss kosten besparen. Dit geldt met name voor back-oiheeprocessen. Zo'n 
nieuwee afdeling heet een Shared Service Center (SSC). Strikwerda (2003) 
geeftt de volgende definitie: een SSC is een resul!aatverantivoordehjke eenheid in de 
interneinterne organisatie van een onderneming ... die tot taak heelt het leveren van diensten op 
eeneen specifieke specialisatie aan de operationele eenheden van die onderneming op basis 
vanvan een overeenkomst tegen een verrekenprijs. 
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Alss al deze aspecten worden opgenomen, ontstaat de volgende definitie 
voorr het inrichten van een SSC: 

HetHet inrichten van een Shared Service Centrum is: 1) het overdragen van be-
paaldee bedrijfsprocessen en de daarbij behorende bedrijfsmiddelen aan 
eenn nieuw op te richten afdeling (het SSC) binnen de eigen organisatie 
enn vervolgens 2) het gedurende een onbepaalde periode terugontvan-
genn van die processen als diensten van dat SSC op basis van resultaat-
verplichting. . 

Menn kan het opzetten van een SSC beschouwen als outsourcen binnen 
dee eigen organisatie ol interne outsourcing. Als de organisatie dan ook van 
dee gelegenheid gebruikmaakt om dat SSC volgens nieuwe regels en met 
nieuwee middelen te laten werken, kan zij tevens een kwaliteitsslau maken. 
Dee personele en materiële middelen worden dan overgenomen uit de oude 
afdelingen,, waarbij men selectief te werk kan gaan: alleen die medewerkers 
overnemenn die zich middels een assessment kwalificeren voor de ae wens te 
werkwijzee en alleen die middelen die passen in de gewenste architectuur. 
Alss het SSC eenmaal goed draait, kan cie organisatie het desgewenst priva-
tiserenn ol verkopen. Bij privatisering verplicht de oude moedermaatschappij 
zichh meestal om nog een aantal jaren een bepaald volume aan diensten 
aff  te nemen, terwijl het SSC anderzijds ook diensten aan de vrije markt 
gaatt verlenen. Een goed voorbeeld van deze gang van zaken is het Rijks 
Computerr Centrum (RCC), dat in de jaren zestig is opgericht als onderdeel 
vann het ministerie van Binnenlandse Zaken om rekencentrumdiensten voor 
dee Rijksoverheid te verzorgen. Dit RCC is later verzelfstandigd en is na een 
reekss overnames, waaronder Pink Elephant, uitgegroeid tot een van de 
topp vijf IT-dienstenleveranciers op de Nederlandse markt onder de naam 
PinkRoccade.. De eindsituatie wordt dan in wezen dezelfde als bij outsour-
cing.. Men kan het SSC ook direct verkopen aan een externe leverancier (zie 
dee case Verkeer en Waterstaat in Hoofdstuk 7). In de laatste twee gevallen 
iss via een of twee tussenstappen exact hetzelfde resultaat bereikt als met 
outsourcing.outsourcing. Nog een mogelijkheid is om het SSC onder te brengen in een 
jointt venture met een leverancier. Ook hiermee wordt nagenoeg outsourcing 
bereikt,, maar met behoud van een fall-backmogelijkheid voor het geval dat 
dee verwachtingen niet uitkomen. Een voorbeeld van deze laatste vorm is 
Atoss Euronext, waarvan het Nederlandse deel in 2003 is doorverkocht aan 
Atoss Origin (Sanders, 2003b). Al deze strategieën kosten meer tijd, maar ze 
makenn het hele traject en het veranderproces ook veel beheersbaarder dan 
directee uitbesteding in één stap. 

Overigenss zijn Shared Services al zo oud als er grote organisaties zijn; 
vroegerr heette dit gewoon centralisatie. Een prima voorbeeld van een SSC 
avantt la lettre is het Gemeenschappelijk AdministratieKantoor (GAK) van 
dee bedrijfsvereni»in»en voor de administratie van de sociale voorzieningen 
datt reeds in 1954 is opgericht! 
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Hett opzet ten van SSC's neemt cle laatste jaren een grote vlucht in Ne-
derland,, met name voor de onders teunende IPF-processen (Informatie, 
Personelee en Financiële processen) van organisaties. Deze tendens is zowel 
tee zien bij het bedrijfsleven als bij de overheid; Strikwerda (2003) noemt 
honderdd cases. Voorbeelden zijn: 

•• De DTO (Defensie Telematica Organisatie). 
•• Het samenvoegen van alle HRM-afdel ingen van de ministeries tot één 

Sharedd Service Center (kabinetsbesluit van 4 juli 2003). Dit SSC heet 
inmiddelss P-direct. 

•• Het samenvoegen van de IPF-luncties van alle gevangenissen en jeugd
inrichtingenn van de cluster (regio) Utrecht van de Dienst Justitiële Inrich
tingenn (oestart in 2002 als pilot, om daarna te worden herhaald door de 
anderee clusters). 

•• I-Bridge, het automatiseringsbedrijf van Randstad. 
•• Achmea active, het automatiseringsbedrijf van Achmea. 
•• Het samenvoegen van de IT-aldelinoen van alle 25 regionale poli t iekorp-

senn van Neder land en dat van de KLPD tot zes regionale centra onder de 
ISCC (Information Service Coöperat ie) van de politie. Deze operat ie heeft 
meerderee jaren geduurd en is in 2003 afgerond. 

•• Het ISZF (ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslan), dat op 
1-1-20044 is opgericht door zes Friese gemeenten rond Bolsward. 

2.33 Domeinen van sourcing 
Dee Nobelpri jswinnaar Coase onderkende reeds in 1937 in zijn Transaction 
Costt Theory (TCT) de make or buy-beslissing, oftewel de kostenalweging 
tussenn het zelf uitvoeren van een bepaald proces en dit proces door een 
externee partij uil de markt te laten uitvoeren. Hierbij wordt de directe 
kostenbesparingg bij ui tbesteding aan een marktpartij afgewogen tegen de 
transactiekosten,, oftewel de kosten die de uitbesteder maakt om zijn pro
cessenn over te dragen en daarna die marktpartij aan te sturen. Uitbesteding 
vann processen kwam al vóór 1989 op grote schaal voor. In 1989 onts tond 
dee term IT-outsourcing, naar aan le id ingvan de uitbesteding van de IT-
aldelingenn van Kodak aan IBM en DEC; naar analogie daarvan zijn latei-
allee niet-IT-uitbestedingen samengevat onder de noemer Business Process 
Outsourcingg (BPO). 

Sourcingg komt voor bij vrijwel alle bedrijfsprocessen. Hier volgt een indeling 
volgenss Vermeulen (2003), met daarbij een aantal bekende leveranciers op 
dee Neder landse markt: 

Faci l i tai rr  b e h e er 

Hett uitbesteden van facilitaire diensten zoals: 

•• de schoonmaak aan de Cemsto ; 
•• de toiletemmertjes aan Rentokil; 
•• de catering aan Hecke ot Albron; 
•• het wagenpark aan Leaseplan ol Muhilease; 



Sourcing:: begr ippenkader 21 

•• tie huisvesting aan een vastgoedmaatschappij; 
•• de bewaking aan Securitas. 

Logistiek k 
Hett uitbesteden van goederenstromen zoals: 

•• pakketbezorging aan TNT, UPS of DHL; 
•• de postkamer aan Mail-prols van TPG-Post; 
•• de expeditie aan Frans Maas. 

Marketin g g 
Hett uitbesteden van marketingactiviteiten zoals: 

•• een campagne aan een reclamebureau; 
•• marktonderzoek een analist; 
•• direct mail; 
•• e-commerce. 

Researchh &  Development 
•• Het uitbesteden van contractonderzoek aan universiteiten of research

instituten.. Zo hebben bijvoorbeeld KPN research en Rail infra hun research 
uitbesteedd aan TNO met een afnameverplichting van meerdere jaren. 

•• Het nemen van een abonnement op de rapporten van Gartner, IDC, de 
Metagroepp of Yankee. 

Verkoop p 
Hett uitbesteden van outbound bel-acties aan een callcenter zoals SNT. 

Financiën n 
Hett uitbesteden van financiële administraties zoals: 

•• de billing aan Eneco back-olhce b.v.; 
•• de hypotheekadministratie aan Stater (een dochter van ABN-AMRO) ol 

Quion; ; 
•• de salarisberekening aan RAET (was tot 2003 Getronics HRM); 
•• debiteurenbewaking, aan een incassobureau. 

Administrati e e 
Hett uitbesteden van andere administraties, zoals een ledenadministratie. 

Inkoop p 
Hett uitbesteden van tie inkoopfunctie aan Proclare van Oracle (zie www. 
Proclare.com),, dat onlangs het Nederlands Inkoop Centrum (NIC) heeft 
overgenomen. . 

Personeell  &  Organisatie 
Hett uitbesteden van: 

•• werving en selectie van personeel aan Ebbinge; 
•• verzuimregistratie en -begeleiding aan een Arbodienst; 
•• opleidingen en trainingen. 

http://Proclare.com
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I TT  & Communications Technology 
•• Het uitbesteden van een IT-afdeling aan een IT-dienstverlener zoals Atos 

Origin,, Capgemini, CSC, EDS, IBM, Getronics of PinkRoccade; 
•• Het uitbesteden van interne en externe telefonie aan KPN, BT of Versatel. 

Overigenss is het onderscheid dat analisten maken tussen IT Outsourcing 
(ITO)) en Business Process Outsourcing (BPO) aan het vervagen (zie figuur 
2.2). . 
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Figuu rr  2.2: De ontmoeting tussen IT Outsourcing en Business Process 
Outsourcing. . 

Dee bovengenoemde bedrijfsprocessen worden steeds verder geauto
matiseerdd en met name de processen CRM (Customer Relationship 
Management),, Financiën en Administratie bevatten intussen al een flinke 
IT-componentt (zie de neerwaartse pijl in figuur 2.2). Leveranciers van 
logistiekee processen zoals DHL en UPS bieden tegenwoordig al volledige 
orderverwerkendee systemen aan. In feite is IT een driver geworden voor de 
verderee ontwikkeling van BPO. 

Anderzijdss bieden oorspronkelijke ITO-leveranciers tegenwoordig aan 
omm ook de processen over te nemen die door hun systemen ondersteund 
wordenn (de opwaartse pijl). Gevolg is dat in individuele sourcingcontracten 
steedss vaker alle architectuurlagen betrokken worden en dat ITO en BPO 
elkaarr gaan overlappen en elkaar daarbij ook versterken (Rijsenbrij en 
Delen,, 2004) 

2.44 Waardeketens en ketenintegrat ie 
Dee diepere oorzaak van het fenomeen sourcing ligt in de opkomst van de 
netwerksamenleving.. Om dit toe te lichten wil ik eerst ingaan op proces-
ketenss binnen organisaties en de tendens tot integratie van die ketens over 
organisatiess heen. 

Eenn klassiek model om de samenhang tussen processen te beschrijven, is de 
waardeketenn van Porter (1985; zie figuur 2.3). 
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Figuu rr  2.3: De waardeketen van Porter 

Dezee keten werd oorspronkelijk gebruikt om de eigen processen van een 
organisatiee te ordenen in primaire processen en ondersteunende processen, 
enn om de toegevoegde waarde van ieder proces expliciet te maken. Daarbij 
zijnn de primaire processen vaak te rangschikken in een keten (bijvoorbeeld: 
inkoop,, productie van halfproducten, samenstellen eindproducten, ver-
koop).. Typische ondersteunende processen zijn Informatievoorziening, 
Financiëlee administratie en Personeelsmanagement. 

Menn kan het ketenbegrip ook ruimer opvatten en daarmee het hele produc-
tieprocess beschrijven van een aantal organisaties die aan elkaar toeleveren. 
Zoo onderkent de inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie 
vann BZK (zie www.ioov.nl) de strafrechtketen met als schakels: 

1.. opsporing (door de politie); 
2.. vervolging (door het Openbaar Ministerie); 
3.. berechting (door de rechterlijke macht); 
4.. strafexecutie (door het gevangeniswezen); 
5.. reïntegratie (door de reclassering). 

Eenn ander voorbeeld is de asielketen, met de schakels: 

1.. opvang (door de COA); 
2.. toelating (door de IND); 
3.. bewaking (door de Vreemdelingdienst). 

Dee ketens van de Nederlandse overheid sluiten op elkaar aan. Zo sluit de 
asielketenn aan op de inburgeringsketen (zie www.inburgernet.nl) en de 
inburgeringsketenn weer op de reïntegratieketen voor werkzoekenden. 

Hett beleid van de Nederlands overheid is erop gericht de bijdragen van de 
organisatiess binnen deze ketens nader op elkaar af te stemmen, zodat zij 
meerr als een geheel gaan functioneren, de zogeheten ketenintegratie. Zo 
heeftt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Bureau Ke-
tenintegratiee Werk en Inkomen (BKWI; zie www.bkwi.nl) opgericht om de 

http://www.ioov.nl
http://www.inburgernet.nl
http://www.bkwi.nl
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processenn van de rei'ntegratieketen die zijn belegd bij cle Centra voor Werk 
enn Inkomen (cle oude arbeidsbureaus), de gemeentelijke Sociale Diensten 
enn het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) nader op 
elkaarr af te stemmen. 

2.55 De netwerksamenleving 
Nadatt cle dynamiek van organisaties (fusies, reorganisaties, overnames en 
uitbesteding)) aan het eind van cle vorige eeuw al sterk was toegenomen, 
breektt met de eenentwintigste eeuw de netwerksamenleving aan, die 
reedss was voorspeld door Nolan & Koot (1992). Men kan de bovenstaande 
voorbeeldenn van ketenintegratie bij de Nederlandse overheid al zien als een 
voorloperr hiervan. Maar wat bij de overheid een nobel streven is, is voor 
hett bedrijfsleven een kwestie van leven of dood. Wie zich in cle vrije markt 
niett snel genoeg een sleutelpositie in een productieketen verwerk, verliest 
clee concurrentieslag. Bedrijven moeten zich dan ook voortdurend herbezin-
nenn op hun toegevoegde waarde in zo'n keten en hun concurrentiepositie 
tenn opzichte van concurrerende ketens (zie figuur 2.4). 

toeleveranciers s 

Toegevoegde e 
waarde? ? 

<**

Eenn organisatie afnemers s 

toeleveranciers s Dee concurrent afnemers s 

Figuu rr  2.4: Organisaties in de netwerksamenleving 

Eenn mooie analogie voor de "jungle van de vrije concurrentie" (Rijsenbrij 
enn Delen, 2004) is een biologisch ecosysteem, waarin ook iedere soort zijn 
plaatss moet zoeken en bevechten. Zoals bekend, speelt evolutie een grote 
roll  in ecosystemen. Soorten passen zich voortdurend aan aan veranderde 
omstandighedenn en cle soort die zich het snelst en het beste kan aanpas-
sen,, wint de race ("survival of the fittest": Darwin, 1859). Hetzelfde doet 
zichh voor in het bedrijfsleven, alleen gaat het daar veel sneller. Daarom is 
hett voor ondernemingen essentieel zich te concentreren op de processen 
waarmeee ze zich onderscheiden van hun concurrenten, htm zogeheten 
kerncompetentiess (zie Hoofdstuk 4), waarbij de andere processen afgesto-
tenn mogen worden. Figuur 2.5 geeft een vereenvoudigd voorbeeld van een 
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alliantiee tussen drie ondernemingen waarbij competenties worden uitgewis-
seldd om de positie van ieder van de drie ondernemingen en daarmee ook 
vann de alliantie als geheel te versterken. 

,tt  t X X 
Uitbestedee competentie 

Inbestedee competentie 

ft-ft-  t t * , 
ii  + i+ i+ i+ 

;; ; A A * * 

Figuu rr  2.5: Een alliantie in de netwerksamenleving 

Inn dit voorbeeld besteedt het high-techbedrijf het achterste en voor haar 
minstt onderscheidende proces van haar primaire keten, bijvoorbeeld het 
bakkenn van wafers met chips, uit aan een toeleverancier. Hier worden alle 
partijenn beter van, omdat wat bij het high-techbedrijf het minst spannende 
process was, bij de toeleverancier het belangrijkste proces wordt; het komt 
daarr namelijk als het leidende proces in de keten terecht. De aandacht 
diee door deze overdracht bij het high-techbedrijf vrijkomt, kan nu worden 
gerichtt op uitbouw van de eigen waardeketen aan de voorkant met proces-
senn als research oi consultancy rond het gebruik van eindproducten. 

Inn dezelfde figuur ziet men dat het high-techbedrijf ook een van zijn onder-
steunendee processen, namelijk zijn informatievoorziening, uitbesteedt aan 
eenn bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Bovendien blijkt dat de toeleveran-
cierr ook zijn informatievoorziening uitbesteedt, in dit voorbeeld toevallig 
aann dezelfde IT-dienstverlener. In beide gevallen komen de automatiseer-
ders,, die in hun oorspronkelijke bedrijven slechts een ondersteunende rol 
speelden,, terecht in het primaire proces van de IT-dienstverlener, waardoor 
hunn loopbaanperspectief enorm toeneemt. 

Natuurlijkk is dit een vereenvoudigde voorstelling en gaat het in de werkelij-
kee wereld om alliantieachtige netwerken van vele ondernemingen met alle 
dynamiekk en complexiteit van een ecosysteem in de biologie. Bovendien 
zullenn allianties elkaar overlappen; het kan voorkomen dal concurrerende 
organisatiess hun IT of hun schoonmaak uitbesteden aan dezelfde IT-dienst-
verlenerr ol hetzellde schoonmaakbedrijf. Dit is natuurlijk een risico voor de 
uitbesteders,, maar gezien de grote schaal waarop dit voorkomt, kunnen de 
inbestederss kennelijk voldoende waarborgen voor vertrouwelijkheid "even. 
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Enn per slot van rekening wordt de echte concurrentieslag uitgevochten met 
anderee processen, de zogeheten kerncompetenties (zie Hooidstuk 4). 



HOOFDSTUKK ^J 

IT-sourcin g g 

InIn Hoofdstuk 1 is de ontwikkelingvan IT en IT-management behandeld. 
Daarnaa is in Hoofdstuk 2 het fenomeen sourcing in de volle breedte be-
schreven.. In dit Hoofdstuk 3 komen deze twee draden bij elkaar. Vanaf hier 
blijf tt de scope in principe beperkt tot sourcingvan IT, waarbij de nadruk ligt 
opp Nederland. 

3.11 Van systeembeheer naar sourcing 
Achteraff  gezien zijn door de voortgaande ontwikkeling van het systeem-
beheerr in het begin van de jaren negentig de voorwaarden ontstaan die de 
doorbraakk van IT-sourcing en shared IT-services later in dat decennium 
mogelijkk maakten. De belangrijkste zijn: 

•• functiescheiding tussen de vraag- en de aanbodzijde van de IT-functie; 
•• aansturing op basis van resultaatverplichting; 
•• centralisering van het beheer zonder gevolgen voor decentraal gebruik. 

Hiernaa worden deze drie enablers afzonderlijk behandeld. 

Functiescheidingg tussen vraag en aanbod van IT 

Hett principe van functiescheiding werd in de IT ingevoerd met het drievou
digee model van beheer (Delen en Looijen 1992; zie figuur 1.3). In dit model 
vertegenwoordigtt het functioneel beheer de vraagzijde, terwijl hel applica
tiebeheerr en het technisch beheer samen de aanbodzijde van de IT-functie 
vertegenwoordigen.. Zo'n functiescheiding is een belangrijke succesfactor 
voorr outsourcing» en zal daarom uittiebreid terugkomen bij de decisiontacto-
renn ontvlechting en goed opdrachtgeverschap in Hoofdstuk 4. 

Aansturin gg op basis van resultaatverplichtin g 

Hett principe van sturen op resultaat werd ingevoerd met het ITIL-proces 
ServiceService Level Management. In dit proces wordt de dienstverlening gespecifi
ceerdd door een dienstencatalogus aan te leggen en vervolgens worden die 
dienstenn genormeerd door er servicelevels voor vast te stellen, de zogeheten 
SLA'ss (Service Level Agreements). Men kan dit proces vergelijken met het 
opstellenn van een Functioneel ontwerp volgens SDM. Zonder zo'n eendui
digee specificatie zal er altijd een kloof blijven bestaan tussen de verwachtin
genn van de opdrachtgever en de gebruikers enerzijds en de interpretatie van 
dee dienstverlener anderzijds. Dit tolereert men soms nog van een interne 

27 7 
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IT-afdeling,, maar voor uitbesteding is expliciete specificatie van de dienst-
verleningg een voorwaarde. Dit onderwerp komt daarom uitgebreid terug bij 
dee controlfactor performance management in Hoofdstuk 5. 

Cent ra l i se r in gg van beheer  zonder  g e v o l g en voor  decent raal gebru ik 

Dee centralisering van de mainlramefase werd gevolgd door decentralisering 
vann beheer en gebruik in het netwerkti jdperk. Inmiddels zijn we het inter-
netti jdperkk b innengegaan (zie paragraal 1.1), waarin de elektronische com-
municatiecapaciteitt zo groot is, dat het mogelijk is geworden alle applicaties 
wegg te halen bij de clients en alleen nog maar vanaf de servers te draaien. 
Ditt heet het thin-cl ient- oftewel het Server Based Comput ing-pr inc ipc 
(SBC).. Het voordeel van deze terugtrekking van appl icat ies naar de servers 
iss dat de beheerders nog maar een begrensd aantal versies hoeven te behe-
renn en dat ze volledig kunnen bewaken (welke versies van) welke applica-
tiess de L^ebruikers kunnen oebrtiiken. De gebruikers merken hier in principe 
nietss van, omdat ze nog steeds toegang houden tot de applicatie vanaf hun 
werkplek.. Natuurlijk leidt dit tot een veel hogere belast ing van het lokale 
netwerk,, maar dankzij de wet van even-more hoeft dat tegenwoordig geen 
probleemm meer te zijn. 

3.22 Domeinen van IT-sourcing 
IT-processenn kunnen goed worden geposit ioneerd aan de hand van het 
GeneriekGeneriek model poor informatiemanagement van Maes (Abcouwer, Maes en 
Truijens,, 1997; Maes, 1999 en 2003), dat ook wel het negenvlak van Maes 
wordtt genoemd en hieronder is afgebeeld. Dit model is afgeleid van het 
modell  van Henderson en Venkatraman (1993) en kent twee dimensies: 
Businesss versus Technologie en Strategie versus Operat ies. Het informatie-
managementt speelt ai zich in de middelste rij en de middelste kolom: de 
middelstee rij staat namelijk voor de organisatorische structuren die nodig 
zijnn om beleid te vertalen in operat ionele processen, het zogeheten "in-
richten",, en de middelste kolom staat voor de al ignment tussen business en 
technologie.. Die al ignment komt van beide kanten: de business stelt eisen 
aann de technologie en de technologiemogel i jkheden hebben als enabler 
impactt op de business. 

Al ss we in dit model technologie toespitsen op IC-technologie en daar de 
ITIL-processenn en de operat ionele beheerprocessen uit het drievoudige 
modell  van Delen en Looijen (zie figuur 1.3) invullen, ontstaat figuur 3.2, 
waarinn met grijstinten is aangegeven welke processen het meest in aanmer-
kingg komen voor uitbesteding. 

Dee IT-processen die voor sourcing in aanmerk ing komen, zijn die processen 
waarvoorr veel IT-expertise nodig is maar weinig branche-expert ise. Dat zijn 
duss de processen aan de rechterkant van de figuur. Verder zal een operatio-
neell  proces gezien de aard en de frequentie daarvan zich eertier tot een com-
modityy ontwikkelen dan een tactisch of strategisch proces. Per saldo ontstaat 
dann de van rechtsonder naar linksboven volgende inkleuring van de figuur: 
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business s inTormatiee / 
communicatie e 

technologie e 

Strategie e 
(richten) ) 

Structuur r 
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Uitvoering g 
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Impactt «-

Figuu rr  3.1: Generiek model voor informatiemanagement (Abcouwer, Maes & 
Truijens,, 1997) 

•• Het beheer van hardware en software (servers, werkplekken, LAN, 
WAN)) kent een hoge mate van standaardisatie en heeft zich ontwikkeld 
tott een commodity. Als gevolg van steeds scherpere prijsconcurrentie 
begintt hier off-shore sourcing te ontstaan. 

•• Ook de operationele ITIL-processen en het beheer van standaardapplica
tiess oftewel pakketten hebben al een commoditykarakter. 

•• Voor het beheer van maatwerkapplicaties kan een leverancier niet meer 
schaalgroottee bieden dan de uitbesteder; hier kan alleen met off-shore 
sourcingg een kostenvoordeel worden behaald. 

•• Applicatieontwikkeling valt buiten de scope van de figuur en dit on
derzoek,, omdat het nou grotendeels geschiedt op basis van eenmalise 
projectopdrachten.. Pas wanneer een uitbesteder de ontwikkeling van al 
zijnn applicaties als één pakket uitbesteedt, kan dit worden beschouwd als 
outsourcing. . 

•• De markt voor tactische ITIL-processen (Service Level management, 
enzovoort)) is zich nog aan het ontwikkelen. Soms worden deze proces
senn mee uitbesteed, maar het resultaat is vaak minder dan bij uitbesteding 
vann operationele processen. 

•• IT-beleid en -planning worden nauwelijks uitbesteed. Hoewel leve
rancierss vaak de mond vol hebben van partnerships, blijkt dat ze in de 
praktijkk vooral bezig zijn om de operationele dienstverlening zo efficiënt 
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inn te richten dal ze uii de kosten te komen. Hierdoor komen ze nauwe-
lijk ss toe aan een proactiei tactisch management, laat staan aan IT-beleid 
enn -planning namens hun klant. 

•• De operationele processen van het functioneel beheer worden soms ook 
uitbesteed,, maar vanwege het hoge gehalte aan branche-expertise en 
dee inbedding in de bedrijIsprocessen is dit eerder als business process 
outsourcingg te beschouwen dan als IT-outsourcing. 

Dee bulk van de uitbestede IT-diensten en de scherpste prijsconcurrentie 
tussenn de aanbieders vindt men in de drie commoditydomeinen rechtsonder 
inn de figuur. 

3.33 Motieven voor  IT-sourcin g 
Recentt onderzoek van Corbett (2002) geeft de volgende motieven aan voor 
hett uitbesteden van IT-diensten: 

Tabell  3.3: Mot ieven voor u i tbested ing van IT (Corbett, 2002) 

Motie ff  percentag e 

operationeel: operationeel: 

kostenbesparingg 35% 

behoudd (of terugkeer) van kapitaal 5% 

subtotaall 40% 

tactisch:tactisch: 2% 

innovatie e 

kwaliteitsverbeteringg 5% 

variabelee kostenstructuur 13% 

subtotaall 20% 

strategisch:strategisch: 2% 

omzetgroei i 

snelleree Time to Market 5% 

focuss op kerncompetenties 33% 
subtotaall 40% 

Totaall 100% 

Ikk heb deze motieven gerangschikt van operationeel (efficiëntieverbetering 
vann de IT-dienstverlening) via tactisch (verhogen van de ellectiviteit van de 
IT-dienstverlening)) naar strategisch (verhogen van de concurrentiekracht 
vann de organisatie). 
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Efficiëntieverbeteringg van de IT-dienstverlening 

Dee oudste motieven zijn kostenbesparing en behoud van kapitaal. Deze 
motievenn komen in tijden van economische recessie telkens weer terug en 
vertegenwoordigenn samen 400/o van het totaal. Maar de verwachtingen op 
ditt terrein worden lang niet altijd waargemaakt. Eigenlijk kan men alleen 
maarr een kostenbesparing verwachten als de eigen IT-aldeling niet efficiënt 
werktt (maar dan kan men ook zonder uitbesteding kosten besparen) of 
alss uitbesteding tot een duidelijk schaalvoordeel leidt bij de inbesteder. 
Alss vuistregel geldt dat eigen IT-aldelingen van minder dan 40 fte duurder 
zijnn dan een uitbestede IT-dienstverlening (Delen, 2003). Waar die grens 
preciess ligt, wordt mede bepaald door de diversiteit aan kennis die nodig is 
enn de tijdvensters van de dienstverlening (bijvoorbeeld 5x8 of 7x24 uur). 

Ookk het motief van de kapitaalinjectie die men krijgt door een IT-afdeling 
off  een Shared Service Center (SSC) te verkopen aan een externe dienst-
verlenerr is erg aantrekkelijk in een tijd waarin bedrijven vaak met grote 
schuldenlastenn zitten. Dit motief heeft expliciet een rol gespeeld bij de 
uitbestedingg van de drie shared service centra van KPN aan Atos Origin, 
waarvoorr een kleine 300 miljoen Euro is betaald. 

Verhogenn effectiviteit van de IT-dienstverlening 

Hierbijj  gaat het niet meer om een goedkopere, maar vooral om een betere 
IT-dienstverlening.. Professionele externe dienstverleners kunnen, vanuit de 
kenniss en ervaring die ze in huis hebben, de kwaliteit van de IT-dienstver-
leningg verhogen, trends bewaken en tijdig innovatiemogelijkheden signale-
ren.. Daarnaast kunnen ze de kosten flexibeler maken. De motieven in deze 
categoriee vormen samen 20°/o van het totaal. 

Verhogenn concurrentiekracht van de organisatie 

Sourcingg past in een langetermijnplanning en moet dan ook vooral met 
strategischee motieven onderbouwd worden. Het meest strategische motief 
voorr uitbesteding is om de concurrentiekracht van de organisatie te verho-
genn door deze kleiner en daardoor wendbaarder te maken. Daarbij dient de 
organisatiee alleen die processen te behouden waarin zij zich onderscheidt 
tenn opzichte van de markt. Van der Zee en van Wijngaarden (1999) noe-
menn dit strategie sourcing. Met zo'n concentratie op kerncompetenties (zie 
Hoofdstukk 4) beoogt men onder meer het versnellen van de time to market 
vann nieuwe producten en omzetgroei. Deze categorie groeit ten koste van 
dee andere categorieën en vertegenwoordigt op dit moment 40° o van het 
totaall  (Corbett, 2002). 

3.44 Waarom is IT-sourcing zo bijzonder? 
Inn Hoofdstuk 2 is aangegeven dat Business Process Outsourcing (BPO) 
reedss op grote schaal voorkwam zonder veel ophef te veroorzaken, vóór 
dee eerste grote outsourcing van IT door Kodak in 1989. Na 1989 is er een 
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enormee stroom publicaties over ï 1-outsourcing op gang gekomen (Lacity, 
19933 en 1995; Beulen, 1994; Wil lcocks, 1997̂  enzovoort), met ruime 
aandachtt voor mislukkingen op dat gebied. Kennelijk is de impact van 
IT-outsourcingg ol van het concentreren van IT in een SSC vele malen groter 
dann van het ui tbesteden van bijvoorbeeld de schoonmaak van een gebouw. 
Ikk «eef hiervoor enkele verklaringen: 

1.. Informatievoorziening wordt steeds vitaler voor organisaties en ont-
wikkeltt zich in sommige branches (bijvoorbeeld het bank- en verze-
ker ingswezen)) van ondersteunend tot pr imair proces of zelfs tot be-
sturendd proces. Dit stelt enorme eisen aan de betrouwbaarheid en be-
schikbaarheidd van de IT-dienstverlening en kan tol grote imagoschade 
leidenn wanneer daar iets mee fout gaat. 

2.. Met het toenemen van het belang nemen ook de kosten van de IT-
dienstverleningg toe. En hoge kostenposten st imuleren het management 
altijdd om besparingsmogel i jkheden te zoeken, desnoods door over-
haastee uitbesteding. 

3.. Informatievoorziening raakt steeds meer verweven met de processen 
diee erdoor ondersteund worden. Daardoor wordt het moeilijker en 
riskanterr die informatievoorziening bui ten de organisatie te plaatsen 
(off  b innen de organisatie te herplaatsen, zoals bij een SSC). Dit is al-
leenn verantwoord na een zorgvuldige ontoIeeJiting van die processen (zie 
Hoofdstukk 4). 

4.. Door de voortgaande ontwikkel ing en uitbreiding van computerhard-
waree en -software blijf t de kennis van de nieuwste ontwikkel ingen 
altijdd schaars. Alleen al om toegang tot die kennis te houden, zijn 
kleinee en middelgrote organisaties gedwongen om hun IT uit te beste-
den,, maar daarmee maken ze zich tevens afhankelijk van die externe 
dienstverlener.. Grote organisaties hebben meer opties, maar zij moe-
tenn minstens hun IT-kennis concentreren, bijvoorbeeld door een SSC 
opp te r ichten. 

3.55 Off-shore sourcing 
Eenn direct gevolg van outsourcing is dat een groot deel van de dienstverle-
ningg gaat plaatsvinden vanaf de locatie van de inbesteder. Men spreekt dan 
vann remote operations, in tegenstell ing tot on-site operations wanneer die dienst-
verleningg nog vanaf de locatie van de uitbesteder wordt verleend. Dankzij 
dee communicat iemogel i jkheden van internet kunnen die remote operat ions 
steedss verder weg komen te liggen, zodat steeds grotere efficiencyvoordelen 
tee bereiken zijn. Gartner (Iyengar en Terdiman, 2003) onderscheidt daarbij 
driee gradaties: 

•• On-shore sourcing, waarbij de operat ions nog in hetzelfde land plaatsvin
denn als waar de uitbesteder is gevestigd. 

•• Near-shore sourcing, waarbij de operat ions in een ander land plaatsvinden 
dann waar de uitbesteder is gevestigd, maar nog wel in dezelfde regio van 
dee wereld. Bij near-shore sourcine kunnen vooral schaalvoordelen worden 
bereikt,, door operations op een regionale schaal te concentreren. Een 



344 Decision- en control factoren voor IT-sourcing 

voorbeeldd van near-shoresourcing is de uitbesteding van de helpdesk van 
KPMGG naar Compaq in Ierland, die wordt beschreven in Hoofdstuk 7. 

•• Oil-shore sourcing, waarbij de operations in een andere regio plaatsvin
denn dan waar de uitbesteder is gevestigd. Bij oft-shore sourcing zijn grote 
voordelenn mogelijk cioor operations te verplaatsen naar een lagelonen
land. . 

Ditt off-shore sourcing breekt de laatste jaren door voor het applicatiebeheer 
enn voor de verst ontwikkelde commoditydiensten, zoals het beheren van 
netwerken,, servers ol een helpdesk. Een juistere benaming voor dit proces 
zouu trouwens offshore outtasking zijn, want de beoogde besparing kan alleen 
bereiktt woreien als er geen personeel wordt overgedragen naar het lagelo
nenland.. Een goed voorbeeld van off-shore applicatiebeheer is de case 
Nationale-Nederlandenn in Hoofdstuk 7. 

Volgenss Gartner (2003a) leveren bedrijven in India, zoals Wipro, Tata 
Servicess en Satyam Computer Services, al voor 5 miljard dollar per jaar 
IT-dienstenn aan de VS en Europa. Naast directe off-shore outsourcing ont
wikkeltt zich ook een indirecte off-shore outsourcing, waarbij leveranciers 
uitt West Europa of de VS, zoals Atos Origin en Capgemini, dochteronder
nemingenn opzetten in India, Hongkong, enzovoort om daar een deel van 
dee aan hen uitbestede diensten onder te brengen. Dit soort bedrijven kan 
eenn mengvorm aanbieden van on-shore, near-shore en olf-shore sourcing 
voorr de diverse diensten die zij aanbieden volgens een zogeheten Global 
Deliveryy Model (Iyengar en Terdiman, 2003). 

Beulenn (2004) wijst er terecht op dat bij off-shoring tegenover een bespa
ringg op de uitvoeringskosten in de orde van 50% een extra inspanning nodig 
iss om de inbesteder direct of indirect aan te sturen. Bij off-shore sourcing 
rakenn inbesteder en uitbesteder immers gescheiden door cultuurverschillen, 
taalverschillenn en verschillende tijdzones. 

Off-shoree systeemontwikkel ing 

Vooralgaandd aan off-shore sourcing was al meer dan tien jaar ervaring 
opgebouwdd met het laten uitvoeren van systeemontwikkeling in lage
lonenlanden.. Hiermee wordt aanzienlijk op kosten bespaard en het is niet 
all te ingewikkeld, omdat er in principe slechts twee overdrachtsmomenten 
zijn:: het afgeven van de specificaties en het terugontvangen van de geteste 
programmatuur.. Deze dienstverlening ontwikkelt zich verder van uitbeste
dingg van eenvoudig handwerk naar steeds complexer denkwerk. Zo worden 
tegenwoordigg bijvoorbeeld veel research en ingewikkelde ontwerpprocessen 
uitbesteedd naar een land als Rusland, waar sinds de val van de muur tal van 
zeerr intelligente en hoog opgeleide academici rondlopen die in hun eigen 
maatschappijj geen passend werk meer kunnen vinden. Zie hiervoor bij
voorbeeldd het White paper on offshore software development in Russia (American 
chamberr of commerce in Russia, 2001). 
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3.66 Literatuuronderzoek 
Voorafgaandd aan mijn onderzoek zijn de laatste tien jaargangen van de 
meestt tonaangevende internationale tijdschrilten op het gebied van infor-
matiesystemenn doorgenomen om een vollediger overzicht te krijgen van 
eerderee publicaties over sourcing van IT. De selectie van de tijdschriften is 
gebaseerdd op de rating van Lowry, Romans en Curtis (2004). Daarin komen 
zijj  voor Europees publiek tot de volgende top vijf : 

1.. Management oj Information Systems Quarterly; 
2.2. Information Systems Research Journal; 
3.. Communications of the Association for Computing Machinerie (CACM); 
4.. European Journal of Information Systems; 
5.. Information Systems Journal. 

Uitt deze top vijl is CACM weggelaten, omdat dit veelal artikelen bevat op 
dee rand van information systems en computer science, zodat de kans op 
relevantee artikelen over sourcing op voorhand klein is. In plaats daarvan 
iss het Journal of IT toegevoegd, waarin gezien de aard van het blad juist wel 
relevantee artikelen te verwachten waren en de Sloan Management Review, die 
derdee op de rating staat van global practitioner journals en ook een aantal 
relevantee artikelen bevat. Daarmee wordt de lijst als volgt: 

1.. Management of Information Systems Quarterly 

2.. Information Systems Research Journal; 
3.. European Journal of Information Systems; 
4.. Information Systems Journal; 
5.. Journal of IT; 
6.. Sloan Management Review. 

Ditt leverde 24 artikelen op over sourcing. 

Daarnaastt zijn twee eerdere dissertaties over sourcing uit Nederland bestu-
deerd,, namelijk die van de Looff (1996) en die van Beulen (2000). 

Hiernaa volgt per journal een korte samenvattingvan de meest relevante 
artikelenn in chronologische volgorde en daarna van de twee dissertaties. 

Managementt  of Informatio n Systems Quarterl y 

ProductionProduction and transaction economies and IS outsourcing, a studif of the US Banking 
industryindustry (Ang& Straub, 1998) 
Enquêtee bij senior IT-managers van 243 banken in de VS, waaruit blijkt dat 
dee besparing op productiekosten bij outsourcing ruimschoots opweegt tegen 
dee transactiekosten. 

AnAn empirical investigation of information technology sourcing practice lessons from 
experienceexperience (Lacity en Willcocks, 1998) 

Interpretatiee van eerdere onderzoeksgegevens over 61 sourcin"beslissin<>en 
inn de VS en Groot-Brittannië uit cle periode 1991-1995. De auteurs gaan 
ciaa welke voordelen van die 61 sourcingen verwacht waren, ingedeeld in 1 5 
categorieën,, zoals kostenbesparing, serviceverbeterinti, enzovoort. Ver-
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volgenss oaan zijn na onder welke omstandigheden liet hoogste percentage 
vann deze verwachtingen uitkwam en daaruit leiden zij de volgende vijl best 
practicess al: 

1.. selective soureing; 
22 oezamenliike besluitvorming, van IT-mana^ers en business mana»ers; 
3.. de IT-dienstverlening zowel door de interne IT-afdeling als door ex-

ternee leveranciers laten aanbieden; 
4.. een korte looptijd voor contracten; 
5.. een transparante tariefstelling op het niveau van de individuele IT-

diensten. . 

Informatio nn Systems Research 

DiffusionDiffusion of information technology outsourcing, influence sources and the Kodak ejject 
(Loh(Loh en Venkatraman, 1992) 
InIn deze publicatie wordt, op basis van de eerste grote uitbestedingscase 
vann IT-diensten door Kodak aan IBM en DEC in 1989, voor het eerst 
eenn omvattende definitie van IT-outsourcing geformuleerd, namelijk "IT 
outsourcingg is a process whereby an organisation decides to contract-out or 
too sell the firms IT assets, people and/or activities to a third party supplier, 
whoo in exchange provides and manages these assets and services for a fee 
overr an agreed period of time". 

WhenWhen subordinates become IT contractors: persistent managerial expectations in IT 
outsourcingoutsourcing (Ho, Ang en Straub, 2003) 
Wanneerr een IT-manager na outsourcing demand-manager wordt, veran-
dertt de relatie met zijn voormalige ondergeschikten van een hiërarchische 
relatiee in een contractuele klant-leverancierrelatie. De auteurs beschrijven 
hoee demand-managers in een dergelijke situatie toch nog lang proberen op 
informelee wijze dingen van hun voormalig personeel gedaan te krijgen en 
stavenn dit met interviewgegevens van 147 personen een jaar na outsourcing 
vann hun IT-afdeling. Het onderzoek laat met name zien dat verwachtingen 
inn dergelijke situaties een grotere rol spelen dan afspraken. 

ITIT outsourcing strategics: unioersalistic, contingency and configunitional explanations 
ofof success (Lee, Miranda en Kim, 2004) 
Casestudiee van 311 organisaties in Korea, die een verband laat zien tussen 
verschillendee doelstellingen die de uitbesteder heeft met outsourcing en de 
wijzee van outsourcing. Zo geeft "embedded sourcing" (in het Nederlands 
"strategischh partnership") het beste toegang tot nieuwe IC-teehnologie en 
leidtt een relatie op "arms length" (Nederlands: "klant-leverancierrelatie") tot 
dee meeste kostenefficiëntie. 
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Europeann Journal of Informatio n Systems 

ExploringExploring the supply-side of IT outsourcing: evaluating the emerging role of application 
serviceservice provide/s (Currie en Seltsikas, 2001) 
Onderzoekk naar de ontwikkeling van IT-dienstenleveraneiers met nadruk 
opp de opkomst van ASP's (Application Service Providers). De auteurs 
schetsenn de ontwikkeling van uecentraliseerde automatisering in de jaren 
zestigg en zeventig via gedistribueerde automatisering in de jaren tachtig en 
negentigg naar het remote computing van de eenentwintigste eeuw. Tegen 
dezee achtergrond schetsen zij de ontwikkeling van de vijl grootste pak-
ketleveranciers,, te weten JD Edwards, Oracle, Peoplesoft, Baan en SAP van 
ISV'ss (Independent Software Vendors) tot ASP's en de ontwikkeling van 
IT-outsourcingg naar applicatieoutsourcing inclusief IT. Gevolg hiervan is 
ookk dat de klassieke 1:1 -relaties voor maatwerkdiensten tussen uitbesteders 
enn leveranciers zich ontwikkelen tot n:m-relaties voor commodiiydiensien, 
watt de aansturing vele malen complexer maakt. 

OutsourcingOutsourcing injomuition systems: draunng lessons from a banking case study 
(Baldwin,(Baldwin, Irani en Love, 2001) 

Studiee van één case die over tien jaar is gevolgd. Uit deze case blijkt 
duidelijkk dat kostenbesparing onvoldoende motief is om over te gaan tot 
outsourcing.. Bij deze bank is ook geen kostenbesparing bereikt, integen-
deel,, maar gaandeweg realiseerde de uitbesteder zich dat hij op lange 
termijnn veel grotere immateriële voordelen bereikte met outsourcing. De 
auteurss noemen onder andere het overdragen van risico's met betrekking 
tott het jaar 2000 en beveiliging aan de leverancier, het toegang krijgen tot 
dee nieuwste IT-kennis, het vervangen van legacy en het flexibiliseren van de 
kosten.. Deze voordelen hebben de bank in staat gesteld zich meer op zijn 
kerncompetentiess te concentreren. 

ExploringExploring relationships in information technology outsourcing: the interaction approach 
(Kern(Kern en Wilkocks, 2002) 
Casestudiee van twaalf organisaties waarin de auteur een verband zoekt 
tussenn het economisch succes van outsourcing en zachte factoren zoals de 
samenwerkingg en sfeer tussen uitbesteders en hun leveranciers. Aangezien 
hett moeilijk is deze zachte factoren meetbaar te maken, blijf t het resultaat 
beperkt. . 

DeterminantsDeterminants of APS choice: an integrated perspective (Jaifatilaka, Schivarz en 
Hirschheim,Hirschheim, 2003) 
Casestudiee bij 35 respondenten uit 11 organisaties die applicatieservices 
afnemen.. De auteurs komen tot onderstaande lijst met 8 factoren en 15 
criteria,, die volgens hen afdoende onderbouwing geven voor een beslissino 
tott het uitbesteden van applicaties aan een ASP. Daarbij vormt het aantal 
respondentenn dat aangeeft dat een bepaald criterium van belang is voor de 
beslissingg (de "frequentie") een soort gewichtslactor. 
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Tabell  3.4: Factoren voor een ASP-beslissing (Jayatilaka e.a., 2003) 

Perspectie ff  Facto r Criteriu m m Frequenti ee op 
35 5 

respondente n n 

Kennis s Applicatiekenniss Locatie van de experts (intern of ex-
tern) ) 

Integralee specificaties Omvang en complexiteit van de ap-
plicatie e 

Aansluitingg van de applicatie op de 
infrastructuur r 

Kennisrisicoo Branchekennis 

Implementatie-- en IT-kennis 

3 3 

Middelen n Overigee middelen 

Beperkingen n 

Concurrentiebelang g 

Beschikbaarheidd van interne middelen 
(m.u.v.. van geld of personeel) 

Doorlooptijdd van de transitie 

Hoee kritisch is de applicatie 

20 0 

11 1 

Afhankelijkheidd Werkomgeving 
vann middelen 

Dee ASP-leverancier (continuïteit, finan- 9 
ciëlee draagkracht, kennis) 

Beschikbaarheidd van geschikte pakket- 6 
ten n 

Beveiligingg van de ASP-dienst 6 

Functionaliteitt van de applicatie 6 

Dee geboden ondersteuning 4 

Onderhoudbaarheidd van de applicatie 3 

Transactiekostenn Kosten Eenmaligg en jaarlijks budget 

Informatio nn Systems Journal 

AiiahfsinuAiiahfsinu four types of IT sourcing decisions in the context of scale, client/'supplier 
interdependencijinterdependencij and risk mitigation (Cnrrie en Willcocks, 1998) 
Dee auteurs maken onderscheid tussen vier sourcingstrategieën: 

1.. total outsourcing naar één leverancier; 
2.. multiple-supplier outsourcing; 
3.. joint venture sourcing/strategic alliance sourcing; 
4.. "insourcing": hiermee bedoelen zij dat de uitbesteder slechts kleine 

enn kortlopende contracten uitbesteedt en alle regie in eigen handen 
houdt; ; 
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Zijj  iiuïien iedere vorm toe aan de hand van een casestudie. 

ITIT outsourcing m insurance services: risk creative contracting and business advantage 
(WillcockscnLacitij,(WillcockscnLacitij, 1999) 
Casestudiee naar de outsourcing van het Engelse verzekeringsbedrijf Polaris 
inn de jaren 1993-1998, die laat zien hoe de volgende tien risico's zijn onder-
kendd en beheersbaar gemaakt: 

1.. IT als één geheel beschouwen en uitbesteden; 
2.. onvolledigheden in het contract; 
3.. slecht contract- en relatiemanagement door de leverancier; 
4.. kennisverlies bij de uitbesteder; 
5.. afhankelijkheid van de leverancier; 
6.. gebrek aan flexibiliteit van het contract; 
7.. onvoldoende opdrachtgeverschap van de uitbesteder; 
8.. nadruk op kostenbesparing op korte termijn ten koste van het lani^e-

termijnperspectief; ; 
9.. onoelundeercle verwachtingen van outsourcing; 

10.. geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het contract. 

TransactionTransaction attributes and software outsourcing success: an empirical investigation of 
transactiontransaction cost theory (Wang, 2002) 

Toepassingg van de transactiekostentheorie van Coase (1937) op IT-outsour-
cingg in combinatie met twee aannames over het gedrag van partijen, 
namelijkk die van een beperkte rationaliteit en een post-contractueel oppor-
tunisme. . 

Journall  of IT 

ISIS outsourcing practices in the USA, Japan and Finland: a comparative study (Apte, 
Sobol,Sobol, Hanaoka, Shimada, Saarinen, Sahnela en Vepsalainen, 1997) 
Enquêtee met 275 reacties uit de VS, Japan en Finland, waaruit blijkt dat 
err ondanks een vergelijkbare penetratiegraad van outsourcing in 1997 van 
rondd de 25% aanzienlijke verschillen bestaan in de manier waarop in die 
landenn IT wordt uitbesteed. Deze liggen onder andere op de volgende 
gebieden: : 

•• Klant-leverancierrelatie: van zeer zakelijk en voor een beperkte looptijd in 
dee VS tot hechte en langdurige partnerships (het "Keiretsu-systeem") in 
Japan. . 

•• Het domein van outsourcing: volledige outsourcing in Japan, selective sour-
cingg in de VS. 

Inn al deze gevallen neemt Finland een middenpositie in tussen de VS en 
Japan. . 
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Sloann Management Review 

TheThe value of selective outsourcing (Lacitij, Willcocks en Feemj, 1996) 
Onderzoekk van 62 sourcingbeslissingen, waaruit blijkt dat total outsourcing 
vaakk tot teleurstellingen leidt. De auteurs betogen dat organisaties zich niet 
moetenn afvragen o/ze moeten uitbesteden, maar ivelke processen ze moeten 
uitbesteden.. Daarbij laten ze ook zien dat de kans op succes binnen hun 
steekproeff  van 62 groter is bij selective sourcing dan bij total sourcing. 

TheThe hidden costs of IT outsourcing (Barthelénnj, 2001) 
Onderzoekk naar de oorzaken van mislukte outsourcingprojecten in de VS 
enn Europa, waaruit de auteur de volgende "zeven doodzonden van outsour-
cing""  aileidt: 

1.. de verkeerde activiteiten outsourcen; 
2.. de verkeerde leverancier kiezen; 
3.. onduidelijke ol onvolledige contracten; 
4.. impact op het personeel niet onderkennen; 
5.. de controle op de uitbestede activiteiten verliezen; 
6.. geen rekening houden met verborgen kosten; 
7.. geen exit-strategienlannen. 

Nederlandsee dissertaties 

AA model for information systems decision making (de Loof f, 1996) 
Ditt onderzoek bestaat uit een casestudie en een model. De casestudie 
omvatt zes organisaties en laat zien dat begin jaren negentig sourcing-
besluitenn vaak impulsief genomen werden. Voor zover er een business case 
aann ten grondslag lag, bestond die vooral uit de verwachting van een kos-
tenbesparingg op korte termijn. Vervolgens blijkt dat een eenmaal besloten 
outsourcingg niet vanzelf tot succes leidde, maar dat ieder succes door de 
uitbestederr moest worden afgedwongen door een expliciete specificatie van 
dee afspraken en actieve bewaking van het nakomen van die alspraken door 
dee leverancier. Uit de casestudie wordt een model afgeleid om outsourcing 
beterr te kunnen beheersen. Dit is een van de eerste meer gedetailleerde 
faseringsmodellenn voor outsourcing en bestaat uit de volgende zes fasen: 

1.. principebeslissing; 
2.. inrichting; 
3.. selectie van een leverancier; 
4.. implementatie; 
5.. beheersen; 
6.. beëindigen. 

BeheersingBeheersing van IT-outsoitrcingsrelalies (Beulen, 2000) 
Ditt onderzoek omvat twee casestudies met in totaal 44 interviews en 
signaleertt allereerst enkele trends: 

•• IT-outsourcingsrelaties nemen steeds vaker de vorm aan van Processing 
Outsourcingg en Business Processing Outsourcing. 
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•• Ui tbes tedende bedrijven gaan steeds vaker mult iple vendor IT-outsour-
cingsrelatiess aan. 

Daarnaa worden de volgende "wijzen voor het beheers ing van outsourcinos-
relaties"" afgeleid: 

•• De inrichting van het informat iemanagement als aanspreekpunt voor be-
drijfsfunctiess en externe leveranciers. Om dit te bereiken moet het uitbe
stedendee bedrijf de informatiefunctie inrichten, moet er aandacht van het 
managemen tt voor IT zijn en moet een IT-strategie worden ontwikkeld en 
ge ïmplementeerd . . 

•• Koppeling van de a lgemene bedrijfsstrategie aan de IT-strategie door het 
informat iemanagementt (van de uitbesteder). 

•• Een proactieve houding van de externe IT-Ieveranciers, door het aan
dragenn van de mogel i jkheden tot nieuwe technologieën en door het 
aandragenn van businesskenms. Hierbij zijn de rapportage en de evaluatie 
belangrijkk om de dynamiek in de IT-outsourcingsrelatie aan te kunnen 
enn de veranderingen te kunnen doorvoeren. Hiervoor zijn ook flexibele 
contractenn belangrijk. 

•• De inrichting van een effectieve en efficiënte IT-bedrijlsfunctie door 
externee IT-leveranciers. Dit vraagt een adequaat account- en contract
managemen tt en aandacht voor de beschikbaarheid van human resources. 

•• Een opdrachtenpoule , die omgeven is door een formeel en duidelijk pro
cess en door communica t i e tussen het ui tbestedende bedrijf en de externe 
IT-leveranciers. . 

Hett vern ieuwende van dit onderzoek is de symmetr ische aanpak , waarbij 
beidee kanten van de outsourcingsrelatie, het u i tbes tedende bedrijf en de 
IT-leverancierr evenveel aandacht krijgen. 

S a m e n v a t t i ng g 

Hett totaal aantal van 24 artikelen over IT-sourcing uit tien jaargangen van 
zess toonaangevende journals is niet groot. De meeste artikelen betreffen 
empirischh onderzoek in de VS en Groot-Brit tannië, waarbij men telkens de 
namenn tegenkomt van Currie, Hirschheim, Kern, Lacity en Willcocks. De 
indrukk dat sourcing van IT een klein vakgebied is, wordt ook bevestigd door 
scanss op internet. Me t CiteSeer werden op internet 282 hits gevonden op 
"outsourcing".. Dit betrelt zowel wetenschappeli jke publicaties als handels
uitgavenn en materiaal van leveranciers. 

Dee volgende vijf publicaties gaan over factoren die sourcingsucces in posi
tievee of negatieve zin beïnvloeden en raken daarmee de vraagstelling van 
mijnn onderzoek: 

•• Lacity en Willcocks (1 998) over best practices voor outsourcing van IT; 
•• Willcocks en Lacity f 1 999) over de risico's bij outsourcing van IT; 
•• Beulen (2000) over factoren die leiden tot een betere beheers ing van 

IT-outsourcingsrelaties; ; 
•• Barthelémy (2001) over de zeven doodzonden van outsourcing; 
•• Jayatilaka e.a. (2003) over factoren die het succes van ASP beïnvloeden. 
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Hett artikel van Jayatilaka e.a. gaat over een deeldomein van outsourcing, 
namelijkk ASP, waarvoor vrij specifieke iactoren zijn afgeleid. De eerste vier 
publicatiess gaan over het hele domein van IT-soureing en liggen redelijk 
inn eikaars verlengde, zodat zij een mooie uitgangsbasis bieden voor mijn 
onderzoek. . 



DEEL L 

HYPOTHESE E 

Inleidin gg decision- en controlfactoren 

Hett idee dat het succes van IT-sourcing afhankelijk is van bepaalde suc-
cesfactorenn vindt men reeds bij van der Zee (1997). Het literatuuronderzoek 
vann het vorige hooldst.uk laat zien hoe in de jaren daarna allerlei concrete 
oorzakenn en risico's van sourcingsucces zijn onderkend. 

Daarbijj  dringt zich allereerst cie vraag op hoe sourcingsucces gedefinieerd 
wordt.. Men zou ervoor kunnen kiezen sourcingsucces te relateren aan het 
uitkomenn van de business cases. Uit praktijkonderzoek, zoals dat van Aylott 
enn Law (1997), blijkt echter dat de meeste outsourcingen niet aan alle 
oorspronkelijkee verwachtingen voldoen, maar toch wel zoveel voordelen 
opleverenn dat de uitbesteder niet meer terug wil naar de situatie van vóór 
outsourcing.. Dit betekent dat de business cases in het algemeen wel juist 
waren,, maar te optimistisch zijn uitgewerkt. Daarom is gekozen voor de 
volgendee wat subjectievere definities: 

Eenn sourcing is: 

•• geslaagd wanneer zowel de uitbesteder als cie inbesteder er zoveel voor
delenn van ondervindt, dat ze ermee door willen gaan; 

•• mislukt wanneer deze niet tot stand is uekomen of is terupyedraaid mid-
delss back-sourciny met een intrinsieke oorzaak, omdat hij voor een van 
dee partijen nadelig uitpakte; 

•• gedeeltelijk geslaagd wanneer één partij er zoveel voordelen van heeft, 
datt zij ermee door wil gaan, maar voor de andere partij geen voordelen 
heeft. . 

Dee rol van de sourcingfactoren evolueert tijdens het sourcingproces. Aan 
hett begin geven zij aan of het juiste sourcingbesluit wordt genomen; daar
omm noem ik ze in die fase ilecisionfactoren. Na een juist sourcingbesluit is het 
verantwoordd om verder te gaan met het sourcingproces, maar tijdens dat 
process moet men diezelfde factoren blijven beheersen om succes te hou
den.. Omdat de factoren dan van rol en gedaante veranderen, noem ik ze in 
datt stadium controlfactoren. 

Decisionfactoref Decisionfactoref 

Cont Cont 
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rolfa rolfa 
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Uitt het literatuuronderzoek van het vorige hoofdstuk kwamen vier publi-
catiess naar voren waarin factoren voor het hele domein van IT-sourcing 
werdenn aangedragen, zij het dan onder andere benamingen, namelijk "best 
practices""  (Lacity en Wilicocks, 1998), "risico's" (Willcocks en Lacity, 1999), 
"wijzenn voor het beheersen van IT-outsourcingrelaties" (Beulen, 2000) 
enn "doodzonden" (Barthelémy, 2003). In tabel 4.a zijn de elementen van 
Lacity,, Willcocks en Barthelémy geclusterd naar acht generieke factoren. In 
dee "beheersingswijzen" van Beulen komt een aantal van diezellde elemen-
tenn terug in een uitgebreidere lormulering. Om het overzichtelijk te houden 
staann deze niet expliciet in de tabel. Anderzijds is wel een element uit Kern 
enn Willcocks (2002) toegevoegd. 

Inn de tabel is ook al een onderscheid aangebracht tussen factoren die het 
sourcingbesluitt beïnvloeden (boven de streep) en factoren die het sourcing-
process daarna beïnvloeden (onder die streep). 

InIn de Hoofdstukken 4 en 5 wordt een set van zes decisiontactoren en 
tienn controllactoren afgeleid door deze acht geaggregeerde decision- en 
controlfactorenn uit de literatuur aan te vullen vanuit mijn praktijkervaring. 
Daarbijj  ontwikkelen de controlfactoren zich tijdens de levenscyclus van een 
sourcingg uit de decisionfactoren, zoals tabel 4.b laat zien. 

Inn de laatste twee kolommen van tabel 4.b zijn de decisionfactoren toege-
voegdd die van invloed zijn op de beslissing over de voortzetting na afloop 
vann een sourcingcontract. Afhankelijk van de wens van de uitbesteder om 
dann verder te gaan dan wel te stoppen met outsourcing, noem ik ze in dat 
stadiumm follow-uplacLoren of backsource-factoren. Zoals gezegd, hebben 
dezee factoren de rol van decisionfactoren, maar omdat ze gebaseerd zijn op 
evaluatiee van de voorgaande sourcing, zijn ze afgeleid van de controlfacto-
ren.. Deze twee laatste groepen factoren worden behandeld in Hoofdstuk 6. 
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Tabell  4.a: Orden ing van e lementen uit de l i tera tuur naar gener ieke factoren voor 

sourcingsucces s 

Generiek ee facto r Bestt  practice s 
(Lacit yy  en Wilcocks , 
1998)) e.a. 

Risico' s s 
(Willcock ss en Lacity , 1999) 

Dee zeven 
doodzonde n n 
(Barthelémy ,, 2001) 

Businesss case 

Selectieff uitbesteden 

Opdrachtgeverschap p 

 selective sourcmg 

 gezamenlijke dienst-
verleningg door eigen 
IT-afdelingg en leve-
rancier r 

 gezamenlijke besluit-
vormingg van IT-mana-
gerss en businessma-
nagers s 

 nadruk op kostenbesparing 
opp korte termijn ten koste 
vann het langetermijnper-
spectief f 

 ongefundeerde verwachtin-
genn van outsourcing 

 IT als één geheel beschou-
wenn en uitbesteden 

 onvoldoende opdrachtgever-
schapp van de uitbesteder 

 de verkeerde acti-
viteitenn outsourcen 

 de verkeerde leve-
rancierr kiezen 

Personeel l 

Contract t 'kortee looptijd voor 
contracten n 

 gebrek aan flexibiliteit en 
onvolledighedenn in het con-
tract t 

 geen ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingenn in het con-
tractt als risico's 

Financiëlee afspraken 

Performance e 
management t 

Kennisbehoud d 

 transparante tariefstel-
lingg voor de individu-
elee IT-diensten 

 samenwerking en 
sfeerr tussen uit-
bestederss en hun 
leverancierr (Kern en 
Willcocks,, 2002) 

 slecht contract- en relatie-
managementt door de leve-
rancier r 

 kennisverlies bij de uit-
besteder r 

 afhankelijkheid van de leve-
rancier r 

 impact op het 
personeell niet 
onderkennen n 

 onduidelijke of 
onvolledigee con-
tracten n 

 geen exit-strategie-
plannen n 

 geen rekening 
houdenn met ver-
borgenn kosten 

 de controle op de 
uitbestedee activi-
teitenn verliezen 
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Tabell  4.b: Generieke sourcingfactoren en hun rol tijdens het sourcingproces. Uit de litera-
tuurr geaggregeerde factoren zijn grijs getint 

Sourcingbeslui t t 

Levenscyclu ss van een sourcin g 

Sourcingproce s s Follow-up --
sourcin g g 

FF1 1 

FF2 2 

FF3 3 

FF42 2 

— — 
— — 

FF51 1 

FF52 2 

FF53 3 

Back --
sourcin g g 

BF1 1 

BF2 2 

— — 

BF41 1 

BF42 2 

BF43 3 

— — 
— — 
... . 

DF11 planmatige aanpak 

DF22 business case uitbesteding 

DF33 business case inbesteding 

CF11 planmatige aanpak 

CF22 business case uitbesteding 

CF33 business case inbesteding 

DF44 ontvlechtbaarheid van processen CF41 overdracht van personeel 

CF422 overdracht van middelen 

CF43CF43 begeleiding gebruikers 

CF511 degelijk contract 

CF522 financiële afspraken 

CF533 performance mgt 

CF66 kennisbehoud 

DF55 goed opdrachtgeverschap 

DF66 sourcingkennis IFu u ;FÖ Ö 
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Decisionfactore nn voo r sourcin g 

Zess decisionfactoren 

Inn dit hoofdstuk worden de zes factoren behandeld die volgens de litera-
tuur,, aangevuld met ervaringsgegevens, aangeven of een juiste sourcing-
beslissingg wordt genomen. Deze decisionfactoren spelen dezelfde rol als de 
achtt factoren van jayatilaka e.a. (2003; zie tabel 3.4), maar omdat nu het 
helee domein van IT-sourcing wordt beschouwd in plaats van het specifieke 
ASP-domein,, is mijn set wezenlijk anders samengesteld. 

Dee eerste decisiontactor komt uit de sourcingpraktijk van KPMG Consul-
ting,, waar goede ervaringen zijn opgedaan met het beheersbaar maken 
vann het sourcingproces door middel van een faseringsmodel. Ik noem deze 
factor:: DF1 planmatige aanpak van het sourcingproces. 

Eenn sourcingbeslissing is zo ingrijpend, dat men er goed aan doet die te 
baserenn op een business case (Willcocks en Lacity, 1999). In paragraaf 2.5, 
overr de netwerksamenleving, is al aangegeven dat organisaties door het 
uitwisselenn van processen een alliantie kunnen creëren die beter presteert 
dann de som van de afzonderlijke organisaties dat zou kunnen. Die alliantie 
kann alleen in stand blijven als de meerwaarde zo verdeeld wordt, dat zowel 
dee inbestedende als de uitbestedende organisaties voordeel hebben bij de 
sourcing.. Daarom wordt de factor business case nader opgesplitst in twee 
factoren:: DF2 een positieve business case voor uitbesteding en DF3 een positieve 
businessbusiness case voor inbesteding. 

Diversee auteurs (Lacity, Willcocks en Feeny, 1996; Barthelémy, 2001) 
wijzenn op het belang van selectief uitbesteden. Onderzoek dat ik samen 
mett een dienstenleverancier heb gedaan (Rijsenbrij en Delen, 2004), wees 
uitt dat de aanwezigheid van een enterprisearchitectuur een voorwaarde 
wass om de geselecteerde uit te besteden processen te kunnen ontvlechten 
enn over te dragen aan een dienstenleverancier. Dit leidt tot de vierde factor: 
DF4DF4 ontvlechtbaarheid van processen. 

Vervolgenss wijzen Lacity en Willcocks (1998 en 1999) en Beulen (2000) op 
hett belang van een goed opdrachtgeverschap. Ook ik heb veel sourcingen 
meegemaaktt die niet aan de verwachtingen voldeden omdat de leverancier 
niett goed werd aangestuurd. Daarom wordt de vijfde factor: DF5goed 
opdrachtgeverschap. opdrachtgeverschap. 

47 7 
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Tenn slotte heb ik veel sourcingen vast zien lopen door gebrek aan kennis en 
ervaringg bij een van beide partijen, maar vooral bij de uitbesteder. Dit leidt 
tott de laatste factor: DF6 sourcinokcntiis. 

Hiernaa wordt iedere decisionfactor nader beschouwd. 

DF11 Planmatige aanpak van het sourcingproces 
Hett sourcingproces kan beter beheersbaar gemaakt worden door het te 
plannenn tot op het niveau van activiteiten van enkele mensweken en om de 
verantwoordelijkhedenn voor alle activiteiten duidelijk toe te wijzen. Ver-
volgenss kunnen de uitbesteder en de inbesteder dit plan gebruiken om het 
sourcingprocess te sturen. Als referentiekader voor zo'n sourcingplan is een 
faseringsmodell  nodig naar analogie van het systeemontwikkelproces, dat 
ookk pas beheersbaar werd met de toepassing van faseringsmodellen zoals 
SDM;; zie paragraaf 1.2. De definities van outsourcing en insourcing in 
Hoofdstukk 2 toeven al een grove indeling in twee fasen, namelijk het over-
dragenn van processen en het terugontvangen van diensten. Meer verfijnde 
modellenn werden ontwikkeld door de Groot en Lewis, de Loofl, Delen e.a. 
enn Beulen (zie Label 4.1). De WCIT-sourcingcyclus wordt hierna nader 
beschh reven. 

Tabell  4 .1 : Faseringsmodellen voor sourcing 

Dee Groo t en 
Lewi ss (1996) 

WCIT-sourcingcyclu s s 
Delen n 

Dee Loof f (1996) e.a. (2000) Beule n (2002) 

1.. visieontwikkeling 

2.. sourcmg(beslissing) 

3.. sourcinqselectie 

1.. principebeslissing 1. besluitvorming 

2.. inrichting 

33 selectie van een 2- leveranciersselectie 1. contractproces 
leverancier r 

44 implementatie 

4.. sourcingmanagement 5. beheersen 

6.. beëindigen 

3.. contract-
management t 

1.. nieuwe 
besluitvorming g 

2.. transitieproces 

3.. IT-dienstverlenings-
proces s 

Dee WCIT-sourcingcyclus 

Toenn de eerste serie sourcingcontracten afliep, werd het cyclisch karakter 
vann sourcing (outsourcing, follow-upsourcing) duidelijk. Uit deze tijd stamt 
dee World Class IT (WCIT) sourcingcyclus (zïe figuur 4.2). Omdat het 
eigenlijkk twee cycli zijn, een outsourcingcyclus met de fasen 1, 2 en 3 en 
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eenn back-sourcingcyclus met de fasen 1, 4 en J, spreekt men ook wei van 
dee achtbaan. 

Weerr in 
huiss nemen 

Leverancier r 
selectie e 

transitie e 

Eigenn IT-
dienst--

verlening g 

Figuu rr  4.2: De World Class IT-sourcingcyclus (Delen e.a., 2000) 

Dee WCIT-sourcingcyclus is eerder een referentiekader, aangevuld met best 
practicess zoals ITIL , dan een starre methodologie, zoals de oorspronkelijke 
SDM.. Thans volgt een korte toelichting van deze cyclus. 

Dee eerste fase, Besluitvorming, is te vergelijken met de definitiestudie uit 
SDM.. In deze fase worden de zin en de haalbaarheid van de voorgenomen 
sourcingg vastgesteld middels de volgende activiteiten: 

•• bepalen welke processen de uitbesteder verantwoord kan uitbesteden; 
•• opstellen en valideren van de business case voor uitbesteding van die 

processen; ; 
•• nagaan of die processen kunnen worden gebundeld tot pakketten die 

aantrekkelijkk zijn voor dienstenleveranciers op de markt; 
•• nagaan ol de uitbestedende organisatie voldoende volwassenheid heeft 

omm een externe leverancier aan te sturen. 

Alss daaruit blijkt dat outsourcing verantwoord is, kan in fase2 een leveran
cierr worden geselecteerd. In fase 3 wordt de IT-dienstverlening dan uitge
voerdd door de inbesteder onder aansturing van de uitbesteder. De fasen 2 en 
33 worden nader beschreven bij de controlfactoren in Hoofdstuk 5. 

Tabell 4.3 geeft een schatting op basis van ervaringen uit de adviespraktijken 
vann KPMG Consulting en VKA voor de fasen van een middelgrote uitbeste
dingg van IT-diensten van ongeveer 25 fte. 
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Tabell  4.3: Ervaringsgegeven s voo r koste n en doorlooptij d van een middelgrot e uitbeste -
din gg van 25 ft e 

Fase e Doorlooptij d d Aansturingsinspannin g g Percen --
tagee total e 
inspannin g g 

1.. Sourcingbesluit 2 tot 3 maanden 3 tot 9 mensmaanden 

2.. Leveranciers- 6 tot 9 maanden 6 tot 36 mensmaanden 
selectie e 

3.. Contract- de looptijd van het 8% van de inspanning van de dienst-
managementt contract; gemiddeld verlener (Barthelémy, 2001). Bij 25 fte 

55 jaar is dit 5 jaar x 2 fte = 10 mensjaren 

5% % 

15% % 

80% % 

Totaal l -66 jaar 111 tot 14 mensjaren 00% % 

Hieruitt komt naar voren dat het leeuwendeel van de inspanning (80%) op-
gaatt aan aansturing gedurende de looptijd van het contract. Anders gezegd: 
tussenn de ontwikkeling en de operationele fase ligt een hefboom van 1:4, 
waarmeee duidelijk wordt hoe kritisch de eerste twee lasen zijn voor het suc-
cess van uitbesteding. Deze verhouding ligt daarmee een stuk schever dan bij 
systeemontwikkelingg a la SDM, waar werd gerekend met een verhouding 
vann 1:2 tussen systeemontwikkelingen systeembeheer. 

Criteri aa voor  een planmatige aanpak 

Dee criteria voor een planmatige aanpak zijn als volgt samen te vatten: 

E E 
• • 

• • 

enn sourcing wordt p lanmatig g aange e 
Err een plan is gemaakt waarin de f 
he rkennenn en dat is 
enkelee mensweken 
lijkheden. . 
Ditt plan tijdens het 

uitgewe e 
mett een 

sourcing g 

-ktt tot 
duidel l 

iroces s 

oaktt als: 
aa sen van dee sourcingcyclus zij 
opop het niveau 
ijkee toewi 

iss gebrui 

jzing g 

vtt om 

van n 
van n 

op p 

activiteiten n 
nn te 
vaa n 

verantwoorde--

tee sturen. 

DF22 Een positieve business case voor uitbesteding 
Inn tabel 3.3 stond al een indeling in strategische, tactische en operationele 
motievenn voor uitbesteding. Door die voordelen zoveel mogelijk te kwan
tificerenn en af te wegen tegen de kosten en de risico's van uitbesteding (de 
transactiekostentransactiekosten van Coase, 1937), ontslaat een business case. 

Kerncompetenties s 
Hett meest strategische motiei voor uitbesteding is om de concurrentiekracht 
tee verhonen door de eigen organisatie flexibeler maken en deze daarmee 
beterr te positioneren voor de netwerksamenleving. Dit doel kan bereikt 
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wordenn door de kerncompetent ies van een organisatie te bepalen en ver-
volgenss de niet-kerncompetent ies zoveel mogelijk uit te besteden. Hierbij 
moett de uitbesteder zorgvuldig te werk gaan, want als hij per ongeluk 
kerncompetent iess mee uitbesteedt, verlangt hij juist de concurrent iekracht 
vann zijn organisatie. 

Hamell  en Pralahad (1990) hebben het begrip core competence voor het eerst 
gedefinieerdd als: "a bundle of skills and technologies that 1) deliver a fundamental 
customercustomer benefit, 2) are competitivehj unique and 3) are extendable to other products or 
services" services" 

Inn het Neder lands: 

Eenn kerncompetent ie is: een set vaardigheden en technologieën die significant 
klantvoordeelklantvoordeel biedt, niet 'muteerbaar is en uitbreidbaar is naar andere markten. 

Kortt gezegd zijn kerncompetent ies dus die vaardigheden en technologieën 
(inclusiell  in lormat iesystemen) waarmee de organisatie zich wezenlijk 
onderscheidtt van haar concurrenten. Kerncompetent ies zijn verpakt in 
processen.. Een wijdverbreid misverstand is dat alleen de primaire processen 
kerncompetent iess bevatten. Toch kunnen ook onders teunende processen, 
zoalss een externe helpdesk waar de organisatie direct contact heelt met zijn 
klanten,, erg gevoelig zijn en soms een kerncompetent ie bevatten. Ander-
zijdss bevatten niet alle primaire processen kerncompetent ies en die proces-
senn kunnen dan met succes worden uitbesteed. Neem bijvoorbeeld het 
process informatievoorziening, dat bij banken en verzekeringen als pr imair 
process beschouwd moet worden. All e informatie die door de computers van 
eenn bank stroomt, vertegenwoordigt immers geld en de handel in geld is het 
pr imairee proces van de bank. Toch hebben de banken in Groot-Bri t tannië 
enn de VS op grote schaal hun informat ievoorziening uitbesteed (Geurts e.a., 
2001)) en ook in Neder land heeft de A B N - A M R O intussen een groot deel 
vann zijn informatievoorziening uitbesteed aan EDS. De kerncompetent ies 
vann een bank liggen dan ook elders, bijvoorbeeld in specifieke kennis van de 
financiëlee markten (termijnmarkt, geldmarkt, kapitaalmarkt, effectenbeurs, 
enzovoort).. Een extreem voorbeeld is de virtual company (bijvoorbeeld 
Nike).. Zo'n bedrijl heeft nog maar twee kerncompetent ies, namelijk mar-
ketingg en het kunnen aansturen/organiseren van ketenpartners, en heeft 
verderr alle primaire processen uitbesteed. 

Uitt bovenstaande voorbeelden blijk t dat kerncompetent ies en niet-kern-
competent iess zowel bij de primaire als bij de onders teunende processen 
voorkomen.. Maar natuurlijk zullen primaire processen meer kerncompe-
tentiess bevatten dan onders teunende processen. 

Hett is dan ook van belang om van iedere schakel in de waardeketen van 
dee eigen organisatie zorgvuldig na te gaan wat de toegevoegde waarde is 
enn hoe onderscheidend die is ten opzichte van concurrerende organisaties. 
Di tt impliceert vaak een analyse van huidige en toekomstige concurrenten. 
Dezee concurrenten kunnen uit de eigen branche komen, maar dankzij de 
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Onderscheidendd vermogen t.o.v. concurrentie 

primaire e 
processen n 

ondersteunendee ondersteunende 
processenn niet-kem 

competenties s 

Figuurr 4.4: Kerncompetenties en (primaire) processen. Het oppervlak van de 
rechthoekenn geeft de relatieve omvang van de categorieën processen aan 

huidigee mogelijkheden van IT en internet ook uit heel onverwachte hoe-
ken.. Zo hebben reisbureaus zich laten overvallen door internetoperators die 
dee restcapaciteit aan vliegtuigstoelen opkochten en via internet goedkoop 
doorverkochtenn (Schotgerrits, 2001). Daaruit blijkt dat kerncompetenties 
dynamischh zijn; zij kunnen hun onderscheidend vermogen verliezen en dan 
degraderenn tot gewone competenties, maar gewone competenties kunnen 
ookk potentiële kerncompetenties zijn voor de toekomst. 

Efficiëntieverbetering g 

Operationelee motieven voor uitbesteding draaien om het verhogen van de 
efficiëntiee (de prijs/prestatieverhouding). Om te bepalen of een marktpartij 
efficiënterr werkt dan de eigen IT-afdeling moet een uitbesteder 1) weten 
watt de eigen IT-kostcn zijn en 2) schatten wat de totale kosten van cle 
uitbestedee situatie zouden zijn. Hel bepalen van de eigen IT-kosten is niet 
zoo eenvoudig als het lijkt . Zo geelt een benchmark van Gartner (2002) aan 
datt gemiddeld over alle branches 30% van de IT-kosten verborgen kosten 
zijn.. Hierbij moet men vooral denken aan IT-processen buiten de IT-afde-
lino,, waarvan de kosten buiten het huidige IT-budget vallen, maar die men 
strakss wel van cle externe leverancier verwacht te ontvangen. 

Ookk de kosten van uitbesteding moeten volledig worden geïnventariseerd. 
Barthelémyy (2001) geeft aan dat er drie soorten kosten zijn die vaak "verge-
tenn worden". Dit zijn de kosten van: 

•• het uitbestedingsproces zeil (opstellen business case, selectie leverancier, 
transitie); ; 

•• de contractbeëindiging na afloop; 
•• het aansturen van de leverancier (zie de decisionfactor goed opdrachtgever-

schap,schap, hierna). 
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Dee TU-Delft wilde in 2001 weten of ze niet te veel betaalde voor haar 
IT-dienstverlening.. Daarom werd een benchmark uitgevoerd tip de 
eeniuilee IT-dienst. Hieruit bleek dat de centrale IT-kosten onder de 
benchmarkk van Gartner lagen voor een universiteit met 5000 mede-
werkerss en 15.000 studenten (de toenmalige aantallen van de TUD). 
Tijdenss het onderzoek bleek echter ook dat er nog heel veel IT-dienst-
verleningg binnen de zeven faculteiten plaatsvond. Het was toen niet 
mogelijkk om boven water te krijgen hoeveel kosten daar gemaakt 
werden.. Er waren wel centrale IT-budgetten per faculteit, maar daar 
zatenn niet de beheeractiviteiten in die talloze vakgroepen nog eens aan 
promovendii  opdroegen of anderszins liever zelf uitvoerden, omdat ze 
well  menskracht hadden maar geen extra budget voor IT. Inmiddels is 
duidelijkk dat de decentrale IT-kosten van de TUD hoger zijn dan de 
centralee IT-kosten en dat de totale IT-kosten van de TUD veel hoger 
liggenn dan de benchmark. 

Marktwerkin g g 

Voorr iedere uitbesteding geldt dat deze pas interessant wordt als er meer-
deree partijen zijn die de gewenste diensten kunnen aanbieden; anders kan 
menn niet profiteren van de marktwerking en wordt men te zeer afhankelijk 
vann die ene leverancier die men dan moet kiezen. Als een organisatie bij-
voorbeeldd een exotisch IT-systeem met veel maatwerk heeft gebouwd, is er 
niemandd die daar meer kennis van heeft en dat dus efficiënter kan beheren 
dann die organisatie zelf, ongeacht of dat systeem een kerncompetentie is of 
niet. . 

Zoalss al aangegeven in paragraaf 3.2, heeft zich de laatste tien jaar in 
Nederlandd een volwassen markt voor IT-diensten ontwikkeld. Traditionele 
aanbiederss als Atos Origin, Capgemini, CSC, Getronics, EDS, IBM, HP-
Compaq,, PinkRoccade en Unisys zijn in staat een redelijk compleet pakket 
vann operationele IT-diensten te leveren en dat op volwassen wijze te ma-
nagen.. Daarnaast komen er ook nieuwe partijen op de markt; ik geel twee 
voorbeelden: : 

•• ERP-leveranciers bieden tegenwoordig aan om ook het beheer en de 
hostingg van het systeem te verzorgen en komen daarmee op het terrein 
vann traditionele IT-dienstverleners. Zo verwacht Oracle dat in 2006 een 
kwartt van de installed base van Oracle ook gebruik zal maken van de 
outsourcingservicess van Oracle. Hiermee zou Oracle zich ontwikkelen tot 
eenn volwaardige ASP (Application Service Provider). 

•• In Hoofdstuk 2 is al aangegeven dat BPO-leveranciers ook steeds meer IT 
inn hun aanbod meenemen en zo eveneens de traditionele IT-dienstenle-
verancierss gaan overlappen. 

Tott slot zijn er nog allerlei nicheplayers die een beperkt dienstenpakket 
aanbieden,, zoals: 

•• Tieto Enator, dat callcenter-applicaties beheert (zie www.TietoEnator.nl); 

http://www.TietoEnator.nl
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•• Bent ley systems voor het beheer van CAD-appl icat ies (Computer Aided 
Design)) (zie www.Beni leyxom) . 

Cri ter i aa voor  e en pos i t ieve b u s i n e ss case voor  u i t bes ted ing 

Dee criteria voor een positieve business case zijn als volgt samen te vatten: 

Eenn business case voor uitbesteding is positiei als: 
•• er geen kerncompetent ies worden uitbesteed; 
•• de beoogde materiële en immater ië le baten van de uitbesteding 

voorall zijn vastgesteld en opwegen tegen de kosten en risico's van de 
uitbesteding. . 

DF33 Een positieve business case voor inbesteding 
Voorr duurzaam sourcingsucces is het nodig dat beide partijen, de uitbe
stederr en de inbesteder, er voordeel bij hebben , een zogeheten win-win-
situatie.. De business case voor inbesteding is in hoge mate symmetrisch met 
dee business case voor uitbesteding: 

•• De over te n emen processen moeten voor de inbesteder juist wel een 

kerncompetentiekerncompetentie zijn. 
•• De inbesteder moet hier door zijn specifieke kennis en technologieën 

significantt voordeel kunnen bieden aan de uitbesteder. 
•• De inbesteder moet door zijn schaalgrootte cjjiciëntievoordelen kunnen 

biedenn aan de uitbesteder. 

Dee inbesteder moet diensten ontwikkelen waar in de markt voldoende 
vraagg naar is. 

Alss de inbesteder zich laat verleiden om diensten te verkopen die hij niet 
goedd of efficiënt kan uitvoeren, ondergraaft hij zijn winstmarge en daa rmee 
hett succes van de sourcing als geheel . Berucht zijn de Europese aanbes te
dingsproceduress waarbij inbesteders alleen door heel laag te bieden een 
opdrachtt kunnen krijgen. Als een inbesteder zich zo het vel over de oren 
laatt trekken, kan blijken dat hij niet op een normale manier kan leveren 
enn dan hebben beide partijen een probleem. Verhoef (2005) noemt dit het 
deglubitorr risk (van het Latijn "deglubere" = villen): men kan een schaap elk 
jaarr scheren, maar slechts één keer villen. 

Ookk kan het voorkomen dat de inbesteder bewust een lage prijs offreert om 
marktaandeelmarktaandeel te kopen; maar dan moet hij die investering ook uit een investe
ringsbudgett financieren en niet op de ui tbesteder afwentelen. 

Cri ter i aa voor  e en pos i t i eve b u s i n e ss case voor  i nbes ted ing 

Dee criteria voor een positieve business case voor inbesteding zijn als volgt 
samenn te vatten: 

http://www.Benileyxom
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DF44 Ontvlechtbaarheid van processen 
Lacity,, Willcocks en Feeny hebben al in 1996 gewezen op tie voordelen van 
selectivee sourcing. Selective sourcing geeft de uitbesteder namelijk de optie 
omm alleen die processen uit te besteden waar de beste business case voor is 
tee maken en die processen te behouden die een (potentiële) kerncompe
tentiee bevatten. Een belangrijke voorwaarde voor selective sourcing is dat 
dee uitbesteder in slaat is de uit te besteden processen en de bijbehorende 
middelenn en medewerkers te ontvlechten uit de rest van zijn organisatie. 

Enterprisearchitectuur r 

Voorr een hjnere ontvlechting van processen en middelen is het nodig eerst 
dee architectuur van de organisatie in kaart te brengen. Een goed model hier
voorr is het Integrated Architecture Framework (IAF; Rijsenbrij e.a., 2002); 
ziee figuur 4.5. Dit model onderscheidt vier lagen waarvoor een architectuur
beschouwingg mogelijk is. De figuur geelt enerzijds aan dat de eisen aan de 
architectuurr voortkomen uit het bedrijfsdoelstellingen en vervolgens naar de 
onderliggendee lagen worden doorvertaald, maar anderzijds dat de keuzen in 
ciee onderste lagen bepalend zijn voor de architectuurmogelijkheden (ena
bling)) voor de bovenliggende lagen. 

voor --
schrijven d d 

bedrijf/organisati e e 

informati e e 

informatiesysteme n n 

technologi e e 
infrastructuu r r 

enablin g g 

Figuu rr  4.5: Het Integrated Architecture Framework {Rijsenbrij e.a., 2002) 

Inn de bovenste laag, getiteld "Bedriji/Organisatie", wordt het geld verdiend. 
Datt is de "echte" wereld, de wereld van het regelen en zakendoen. Er wordt 
gesprokenn over: de missie, de visie, de businessstrategie, de producten en 
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dienstenn die de onderneming levert, de processen die nodig zijn om die 
productenn en diensten te produceren en de organisatie en besturing van 
mensenn en bedrijfsmiddelen die daarbij nodig zijn. 

Inn de Informatielaag vindt men zaken als: de informatiestromen, de 
documentstromen,, de informatiebehoeften, de informatiebronnen en de 
informatie-uitwisselingg met de buitenwereld. Ook het hele terrein van ken-
nismanatiementt en contentmanagement behoort tot deze architectuurlaag. 
Dee architectuur van de inlormaiielaag geeft dus inzicht in de structuur en 
relatiess van de informatie- en communicatiehuishouding, onafhankelijk van 
dee automatiseringsgraad. 

Ii ii  het tijdperk van steeds verder gaande automatisering wordt de informa-
tievoorzieningg grotendeels ondersteund door geautomatiseerde informatie-
systemen,, ook wel applicaties genoemd. De architectuur van de individuele 
informatiesystemenn en hun onderlinge verband, het applicatielandschap, is 
hett onderwerp van de derde laag. 

Omm redenen van efficiëntie staan de informatiesystemen niet los van elkaar. 
Dee gemeenschappelijke zaken worden ondergebracht in een technologie-
infrastructuur,, die door alle applicaties kan worden gebruikt. De infrastruc-
tuurr dient dus eigenlijk als een soort fundament om de informatievoorzie-
ningg op te bouwen, maar vormt tevens het bindende element tussen alle 
applicaties.. Deze fundering bestaat uit onder andere netwerken, communi-
catieverbindingen,, hardware, systeemsoftware, databases en gemeenschap-
pelijkee softwarebasisvoorzieningen zoals tekstverwerking en e-mail. Deze 
infrastructuurr vormt de onderste laag in de architectuurbeschouwing. 

Eenn heldere architectuur stelt organisaties in staat te groeien door andere 
organisatiess over te nemen en daarna ook snel te integreren. Een goed voor-
beeldd van deze strategie geeft de Deutsche Bank (Faust en Verhoef, 2003). 

Binnenn dit IAF moeten dan de componenten van alle lagen worden geïn-
ventariseerd,, met hun onderlinge verbanden binnen de lagen en tussen de 
lat>cn.. Vervolgens kan de uitbesteder de processen dan verdelen in een pak-
kett dat hij zelf houdt, in dit pakket moeten natuurlijk alle kerncompetenties 
achterblijven,, en pakkct(ten) die hij kan uitbesteden. Voor deze pakketten 
introduceerr ik de term sourceable unit (SU). De beste richtlijn voor dit 
opknippenn is het information hiding principle van Parnas (1972), dat aangeeft 
omm de knip daar te leggen waar de minste verbanden wordt doorsneden. Zo 
nodigg kan de uitbesteder enige re-engineering van processen en systemen 
toepassenn om die interfaces nog kleiner en dus beheersbaarder te maken. 
Ditt proces van ontvlechting is essentieel in de voorbereiding van iedere 
outsourcing. . 

Eenn bekend adagium in de sourcingliteratuur luidt "never outsource a 
problem".. Ik durf de volgende stelling aan: 

Stellino;; na ontvlechting kunnen alle problemen die volledig binnen een uitbesieedbaar 
pakketpakket (SU) terecht zijn gekomen, ivorden uitbesteed. 
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Dezee stelling i-s overigens niet zo provocerend als hij op het eerste gezicht 
lijkt ,, want juist door het ontvlechten worden problemen zichtbaar en 
daarmeee beheersbaar gemaakt. In het algemeen zijn IT-technische oi 
personelee problemen op te lossen door ze te isoleren binnen uitbesteedbare 
pakketten.. Maar problemen die met de aanstitritigvan de IT-dienstverlening 
oll  met business alignment te maken hebben, vereisen een andere aanpak 
(ziee deeisionlactor 5 hierna). Hoe groter men de uitbesteedbare pakket-
tenn maakt, hoe meer problemen er oplosbaar worden. Hiermee kan men 
doorgaann totdat de grens wordt bereikt van de kerncompetenties oi van de 
aansturingsprocessen. . 

Dee sourceable unit (SU) 

Voorr succesvolle outsourcing is het van groot belang dat alle interlaces van 
dee uitbesteedbare processen bekend zijn, oltevvel: wat kost het proces aan 
resources,, wat zijn de ingangsproducten en -diensten, wat levert het op aan 
resultatenn en hoe wordt het aangestuurd? Dit leidt tot de volgende nadere 
definitiee van een sourceable unit: 
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Alleenn zo'n pakket kan schoon worden uitgesneden en in een andere orga-
nisatiee worden ondergebracht. In figuur 4.6 is een organisatie afgebeeld als 
eenn waardeketen van Porter (vergelijk figuur 2.3). In deze figuur zijn twee 
SU'ss aangegeven, die met een schaartje worden losgeknipt of ontvlochten 
uitt die organisatie. De pijltjes die daarbij worden doorgeknipt, zijn de inter-
facess uit de voorgaande definitie van een SU: de pijltjes aan de linkerkant 
komenn namelijk overeen met 1) de ingangsproducten of diensten, de pijltjes 
aann de rechterkant met 3) het resultaat en de pijltjes aan de bovenkant met 
4)4) de wijze van rapporteren en aansturen. 

Maarr er zijn nog meer voorwaarden waaraan zo'n SU moet voldoen voor 
dezee outsourcebaar wordt. Een SU moet namelijk zoveel schaalgrootte 
hebben,, dat er leveranciers zijn die hel interessant genoeg vinden om erop 
tee bieden. Voor de kleinste SU's die hier nog aan voldoen, introduceer ik de 
termm marketable SU (MSU). 

EenEen marketable SU (MSU) is: de kleinste SU die nog zoveel schaalgroot-
tee heeft dal er leveranciers zijn die deze willen overnemen. 
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Figuu rr  4.6: Het ontvlechten van sourceable units 

Terr illustratie de volgende case: 

Dee Defensie Telematica Organisatie (DTO) van het ministerie van 
Defensiee is jarenlang kandidaat geweest voor verkoop aan het bedrijfs-
leven.. Eind 2002 stelde de minister echter vast dat het Wide Area 
Networkk (NAFIN) zo vitaal was voor de veiligheid van het land, dat 
ditt onderdeel buiten de verkoop zou vallen. Daarna bleek dat er geen 
enkelee leverancier was die DTO wilde overnemen zonder dat netwerk. 
Daaromm is de hele verkoop begin 2003 afgeblazen en blijf t DTO voor 
onbepaaldee tijd onder het ministerie van Defensie ressorteren. 

Inn deze case waren er dus al zoveel processen als kerncompetentie be-
noemd,, dat er van de andere SU's geen MSU meer gemaakt kon worden. 

Hett begrip MSU is overigens afhankelijk van de context. In het algemeen 
wordenn MSU's kleiner naarmate men verder terug (of meer stroomopwaarts) 
gaatt in de waardeketen. Zo kan een organisatie een MSU outsourcen aan 
eenn dienstverlener, die die MSU op zijn beurt opsplitst in nog kleinere 
MSU'ss en die los van elkaar uitbesteedt aan zijn toeleveranciers. 

Dee atomic sourceable unit (ASU) 
SU'ss kunnen worden gesplitst in kleinere SU's en die kunnen soms weer 
verderr worden gesplitst. Hiermee kan men doorgaan totdat een niveau 
wordtt bereikt waaronder niet meer met een SLA kan worden beschreven 
watt het proces oplevert. Voor het laagste niveau dat (technisch gezien) nog 
sourceablee is, hebben Rijsenbrij en Delen (2004) het begrip atomic sour-
ceablee unit (ASU) geïntroduceerd. Op deze wijze ontstaat een fijnmazig 
landschap,, waarin men zijn sourcingopties kan overwegen. In figuur 4.7 
ziett u een denkbeeldig voorbeeld. 
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Figuu rr  4.7: ASU's en MSU's 

Inn deze figuur is ieder vierkantje een ASU. In dit voorbeeld is de denkbeel-
digee ui tbesteder erin geslaagd een groot aantal ASU's te clusteren tot vier 
MSU'ss (omkaderd met donkere biezen). Deze MSU's bevatten wel enkele 
potent iëlee kerncompetent ies (licht getint), maar geen echte kerncompeten-
tiess (donker getint). Bij deze clustering blijf t ook nog een aantal niet-kern-
compentent ie -ASU'ss over; deze zijn kennelijk niet meer tot een M SU te 
clusterenn zonder de kerncompetent ies te betrekken. 

Natuurlijkk hoeft niet elke organisatie zijn processen tot het laagste niveau 
(hett ASU-niveau) in kaart te brengen. Hiervoor geldt een pragmatische 
afwegingg van de kosten (de inspanning neemt toe naarmate men dieper 
gaat)) tegen de baten (het aantal sourcingopties neemt toe). 

Criter i aa voor  on t v l ech tbaa rhe id 

Afsluitendd is het criterium voor ontvlechtbaarheid als volgt samen te vatten: 

Processenn zijn ontvlechtbaar als de architectuur van de processen en 
dee IT-middelen in kaart is gebracht tot minimaal het niveau van de 
MSU'ss en als van deze units alle interfaces zijn uitgewerkt, dat wil 
zeggen:: 1) de ingangsproducten en -diensten, 2) het resourcebeslag, 3) 
hett resultaat in meetbare termen (SLA) en 4) de wijze van rapporteren 
enn aansturen. 
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DF55 Goed opdrachtgeverschap 
Voorr een verantwoorde overdracht van IT-processen aan een andere organi-
satiee moet de uitbesteder in voldoende mate in staat zijn als opdrachtgever 
dee inbesteder - waar die processen naar toe gaan - aan te sturen (Willcocks 
enn Lacity, 1999; Beulen, 2000). Welk niveau van opdrachtgeverschap daar-
bijj  vereist is, hangt af van de mate van uitbesteding. Om dit te illustreren 
dientt figuur 4.8, die is afgeleid van figuur 3.2 en waarin de domeinen van 
IT-sourcingg met grijstinten waren aangegeven. 
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Figuu rr  4.8: Positionering van demand management in het generiek model voor 
informatiemanagementt van Maes 

Inn deze figuur kan men de volgende niveaus van uitbesteding en opdracht-
geverschapp onderscheiden: 

•• Als de uitbesteder alleen IT-operaties, bijvoorbeeld netwerk- en server-
beheer,, uitbesteedt, wordt het onderste knipje in de figuur geplaatst. 
Inn dat geval kan hij die operaties nog aansturen met de tactische ITIL-
processenn die hij zeil houdt, zoals change management en service level 
management. . 

•• Als hij ook de tactische ITIL-processen uitbesteedt, worden beide knipjes 
geplaatst.. In dat geval worden demand management en IT-beleicl de 
sleutelprocessenn voor goed opdrachtgeverschap. 

•• Als hij bovendien het IT-beleid uitbesteedt, wordt de hele IT-kolom 
inn het plaatje afgeknipt en worden zowel het informatiebeleid als het 
demandd management de sleutelprocessen voor het opdrachtgeverschap. 

•• Tol slot kan hij ook nog het operationele functioneel beheer uitbesteden; 
inn dat geval komen de interfaces nog dieper in de uitbestedende organisa
tiee te liggen en worden de eisen aan het demand management nog hoger. 
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Wanneerr tie IT-iunetic voorafgaand aan uitbesteding wordt ontvlochten 
inn een vraagzijde en een aanbodzijde, bliji t in de vraagzijde - die meestal 
wordtt gevormd door het demand management en het functioneel beheer 
-- slechts een klein deel van de resources achter, zodat die vraagzijde dan 
eenn forse hefboomwerking krijgt op de hele IT-dienstverlening. Volgens 
Barthelémyy (2001) kost het demand management inclusief functioneel be-
heerr gemiddeld 8% van de contractwaarde van de uilbesteding, waarbij hij 
aangeeftt dat ook hier een economy of scale geldt: kleine contracten kosten 
naarr verhouding meer aan demand management dan grote contracten. Bij 
oif-shoree sourcing zijn de kosten 25% hoger (Beulen, 2004) en moet de 
uitbestederr met gemiddeld 10% aansturingskosten rekenen. Een survey van 
Gartnerr bij 112 organisaties in de VS (2004) geeft 6% voor contracten met 
eenn waarde boven de miljoen dollar en 10% voor contracten beneden de 
miljoenn dollar. Cijfers uil de Nederlandse praktijk, zoals verzameld in tabel 
4.9,, Lieven eenzelfde verdeling, maar gemiddeld wel hogere kosten voor de 
aansturing.. Dit kan een indicatie zijn van de achterstand in volwassenheid 
diee Nederland op dit gebied nog heelt. 

Tabell  4.9: Verhoud ing tussen het aantal fte's bij de inbesteder en bij de ui tbesteder voor 
dee desbetref fende dienst na sourcing 
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Inn figuur 4.8 is het demand management reeds duidelijk gepositioneerd 
alss de brugfunctie op tactisch niveau tussen business en IT. Soms rekent 
menn ook het functioneel beheer (dat diezelfde rol vervult op operationeel 
niveau)) tot het demand management, maar in dit onderzoek wordt de enge 
definitiee gehanteerd. 
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Hett functioneel beheer omvat volgens het drievoudig model van Delen en 
Looijenn (1992) twee taakgebieden: 

•• i?ebruiksbeheer (het beheren van de relatie met de gebruikers); 
•• lunctioneel onderhoud (hel specificeren en accepteren van de functionali

teitt van IT-systemen). 

Mooijmann (2003) trekt deze tweedeling naar boven door in twee taakgebie
denn voor het demand management: 

•• sjebruikersmanapement (het bundelen van de vraat" van de uebruikers); 
•• leveranciersmanagement (contract- en SLA-management). 

Belangrijkk is dat de opdrachtgever alle vragen vanuit de organisatie laat af
stemmenn en bundelen, zodat het demand management het enige opdracht -
kanaalkanaal wordt naar de leverancier(s) en vice versa. Hiermee komt de demand 
managerr lussen de gebruikers en de externe dienstverlener te staan. Het is 
zaakk dat hij daarbij ook enige handelingsruimte voor zichzell overhoudt. 
Vaakk wordt dit bereikt door voor iedere dienst twee SLA's af te sluiten: een 
externextern SLA tussen de demand manager en de externe leverancier en een 
internintern SLA tussen de demand manager en de gebruikers. De ruimte ontslaat 
dann door aan de leverancier hogere eisen te stellen dan met de gebruikers 
zijnn overeengekomen, Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de demand 
managerr een sleutelrol speelt bij iedere outsourcing en dal er aan zo'n func
tionariss hoge inhoudelijke, managerial en contactuele eisen gesteld moeten 
worden.. Het gaat hier om een wezenlijk ander functieprofiel dan dat van 
eenn interne IT-manager, en die voormalig IT-manager is dan ook vaak niet 
dee meeste geschikte persoon om demand manager te worden. Bovendien 
blijktt uit recent onderzoek (Ho, Ang en Straub, 2003) dat een voormalig 
IT-managerr vaak moeite heeft om om te schakelen van een hiërarchische 
relatiee met zijn voormalige personeel naar een formele klant-leverancier
relatiee met diezelfde mensen. 

Belangg van de persoonlijke relaties 

Kernn en Willcocks (2002) geven het belang aan van een goede relatie tussen 
dee demand manager en de servicemanager, zijn evenknie bij de inbesteder. 
Ditt voorkomt onnodige escalaties en de inbesteder doet er verstandig aan 
eenn servicemana^er die niet <>oed met de demand manager overweg, kan, 
tijdigg te vervangen. Als er wel een goede chemie is tussen beide managers, 
iss het juist zaak van beide partijen om die managers zo lang mogelijk op 
diee plaats te handhaven. Wanneer ook taken op strategisch niveau worden 
uitbesteed,, wordt een vertrouwensrelatie tussen de directies van de uitbeste
derr en de inbesteder eveneens van doorslaggevend belang voor het succes 
vann de sourcing. 
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V o l w a s s e n h e i d s m o d e l l en n 

Bijj  de decisionfacior Ontvlechting is geponeerd dat sommige prob lemen 
outsourcebaarr worden door ze zorgvuldig ie ontvlechten. Problemen met 
dee aansturing van de dienstverlening werden daarbij expliciet uitgesloten. 
Outsourcingg betekent dan ook geenszins dat de uitbesteder van alle IT-
problemenn al komt. Hij hoelt zich inderdaad niet meer bezig te houden 
mett het management van personeel, hardware en soitware, maar daar staat 
tegenoverr dat hij een externe dienstverlener moet aansturen, waarmee de 
impactt van beslissingen vele malen groter wordt dan in een situatie waar in 
hijj  individuele medewerkers aanstuurt. Daarom is het voor outsourcing cru-
ciaall  dat het demand management een min imum aan volwassenheid heeft. 

Volwassenheidd van organisaties is meetbaar te maken met volwassen-
heidsmodel len.. In dat soort model len worden niveaus van volwassenheid 
bepaaldd aan de hand van criteria waaraan de processen voldoen. 

Hett oudste model voor de volwassenheid van IT-processen is het maturity 
stages'frameworkstages'framework (Nolan, 1979), dat de volgende stadia onderkent: 

1.. introductie; 
2.. groei; 
3.. beheersing; 
4.. technische integratie; 
5.. databeleid; 
6.. volwassenheid. 

Daarnaa volgde het C M M (Capabil i ty Matur i ty Model; Humphrey, 1989), 
datt vijf niveaus onderscheidt. Dit is een ambit ieus model: uit recente sta-
tistiekenn over honderden matur i ty assessments blijk t namelijk dat 9 0% van 
allee organisaties zich no« in de onderste twee levels bevinden. 

Tabell  4.10: Distributie van bedrijven over de CMM-levels (Capers Jones, 2000) 

CMM-leve ll  Aanta l organisatie s 

5. . 

4. . 

3. . 

optimizing g 

managed d 

defined d 

0,5% % 

1,5% % 

8% % 

2.. repeatable 1 5% 

1.. initial 75% 

Eenn volgende stap was de ontwikkel ing van meer gedilferentieerde mode l-
len,, waarbij de volwassenheid per proces wordt gemeten. Een goed voor-
beeldd hiervan is hel WCIT-groei fasemodel (Schahenaar e.a., 2000). 

Hett WCIT-oroeifasemodel maakt nader onderscheid tussen volwassenheid 
vann de aanbodzi jde en van de vraagzijde van de IT-functie en daarbin-
nenn weer van specifieke processen gebaseerd op de ITIL-indeling. De 
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boodschapp achter dit model is dat de volwassenheid van de vraagzijde en 
aanbodzijdee met elkaar in balans moeten zijn en dal geldt ook voor de 
afzonderlijkee processen binnen de vraag- en de aanbodzijde. Daarom is de 
geaggregeerdee volwassenheid bij dit model ook niet het gemiddelde van de 
scoress per proces, maar het minimum daarvan; de ketting is immers zo sterk 
alss de zwakste schakel. 

INK-model l 
Vanuitt de visie dat modern informatiebeleid en dus ook een sourcingstrate-
oiee zich op alle architectuurlaeen van een organisatie moet richten, wordt 
inn dit onderzoek een algemeen volwassenheidsmodel gehanteerd, namelijk 
hett model van het Instituut voor de Nederlandse Kwaliteit (INK; zie www. 
ink.nl).. Dit instituut is in 1991 opgericht op initiatief van het ministerie van 
Economischee zaken. Het INK-model (zie figuur 4.12) is rechtstreeks afge-
leidd van het EFQM-model (European Foundation for Quality Management) 
enn wordt in Nederland breed geaccepteerd, vooral binnen de overheid. 

ORGANISATIE E RESULTAAT T 

Figuu rr  4.12: Aandachtsgebieden van het INK-model 

Hett model brengt een nadere differentiatie van het kwaliteitsbegrip aan 
naarr vijl organisatieaandachtsgebieden en vier resultaataandachtsgebieden. 
Voorr ieder aandachtsgebied zijn er vragenlijsten en criteria om de kwaliteit 
vann dit gebied nader vast te stellen. Organisaties kunnen zich laten auditen 
doorr het INK. In dat geval wordt de kwaliteit per aandachtsgebied vastge-
steldd en vervolgens worden de scores per aandachtsgebied middels vaste 
gewichtsfactorenn opgeteld tot een totaalscore. De maximale score is 1000 
punten.. Als norm geldt dat men vanaf 450 punten in aanmerking komt 
voorr een INK-onderscheiding en vanaf 650 punten voor de INK-prijs. Een 
zwaktee van deze manier van scoren is dat een organisatie "onvoldoendes" 

http://ink.nl
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kann compenseren door op sterke aandachtsgebieden hoger te scoren, zodat 
liett evenwicht verstoord raakt. 

Hett INK-model meet de mate van volwassenheid van organisaties aan 
dee mate waarin zij hun eigen processen onder controle hebben en htm 
omgevingg kunnen controleren. Dit blijkt duidelijk uit de benaming en de 
logo'ss die het INK toekent aan de opeenvolgende ontwikkelfasen. Die fasen 
wordenn als volgt getypeerd (Schenkelaars, 2002): 

I.. Activiteitgeoriënteerd
Inn de eigen werksituatie streelt iedereen ernaar het werk zo goed mogelijk 
uitt te voeren. 

II .. Proces«eoriënteerd 

Hett primaire voortbrengingsproces wordt beheerst. De afzonderlijke pro-
cesstappenn zijn geïdentificeerd, en taken en verantwoordelijkheden liggen 
vast.. Processen worden verbeterd op basis van geconstateerde afwijkingen. 

III .. Systeemgeoriënteerd 

L-^ n n 
Err wordt op alle niveaus systematisch gewerkt aan verbetering van het 
bedrijff  als geheel. De Deming-cycle (Plan-Do-Check-Act; Deming, 1982) 
wordtt toegepast in primaire, ondersteunende en besturingsprocessen. 

IV .. Ketengeoriënteerd 

Err wordt samen met partners in de voortbrengingsketen gestreefd naar 
maximalee toegevoegde waarde. Per partner wordt bepaald wie het meest 
geschiktt is om een bepaalde taak uit te voeren. Besturingssystemen worden 
mett elkaar verbonden. 

V.. Excellerend 
Hett proces van continu verbeteren is in de organisatiestructuur en -cultuur 
verankerd.. De koers wordt regelmatig geijkt op basis van een langetermijn-
visiee en daarbij worden de bakens tijdig verzet om nieuwe activiteiten op te 
startenn en de organisatie daarvoor in te richten. 

Inn het begin van deze paragraaf is al aangegeven dat de vereiste volwassen-
heidd van de aansturing afhangt van het niveau van uilbesteding. Wellicht 
volstaatt niveau III , Systeemgeoriënteerd, nog voor uitbesteding van enkele 
operationelee IT-processen, zoals netwerk- of serverbeheer, maar voor het 
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uitbestedenn van complete IT-processen inclusiel het tactisch management 
daarvann is in termen van het INK-model minimaal niveau IV, Ketciigcoriëu-
teerd,teerd, vereist. Bij het INK model ligt de lat - zeker voor de hogere niveaus 
-- minstens zo hoog als bij het C M M - m o d e l. Wanneer men clan bedenkt 
datt 90°o van alle organisaties zich nog op level 1 of 2 van het C M M - m o d el 
bevindenn (Capers Jones, 2000), wordt wel duidelijk dat Goed opdrachttie-
verschapverschap een flinke horde is op de weg naar uitbesteding. Het is dan ook 
essentieell  dat uitbesteders eerst hun (IT) demand management op het juiste 
niveauu inrichten alvorens ze overgaan tot outsourcing. Hierbij is verder 
tee bedenken dat ontwikkel ing naar hogere volwassenheidsniveaus een 
ingrijpendd veranderingsproces is, waarbij men - zelfs als het management 
vann de organisatie er hoge prioriteit aan toekent - toch moet rekenen met 
minimaall  een jaar doorloopti jd per fase. 

Sing lee sourc ing of mu l t i p l e sou rc ing 

Eenn organisatie kan op twee manieren ui tbesteden: 

•• Bij single sourcing worden alle MSU' s uitbesteed aan één partij, waarbij 
dee uitbesteder het aan die partij overlaat om bepaalde kavels weer verder 
uitt te bes teden aan derde partijen, Zo'n partij heet een service-integrator. 
Dezee optie heeft het voordeel dat de uitbesteder alleen die éne partij 
hoeftt aan te sturen. Voor deze vorm van ui tbesteding kan INK-niveau III, 
Systeemgcoricnteerd,Systeemgcoricnteerd, voor de volwassenheid van de uitbesteder vo ldoende 
zijn. . 

•• Bij mult iple sourcing wordt iedere M S U uitbesteed aan de beste leve
rancierr voor die MSU [bcst-of-breed). Dit leidt tot een betere service op 
MSU-niveau ,, maar heeft het risico dat de verschillende leveranciers naar 
elkaarr gaan wijzen als er p rob lemen komen . Daarom doet deze manier 
eenn zwaarder beroep op de ontvlechtbaarheid en het opdrachtgeverschap 
vann de uitbesteder. Die moet dan eigenlijk al ervaring hebben op niveau 
IV,, Ketengcoriëntcerd, voordat hij begint aan deze vorm van uitbesteding. 

Cri ter i aa voor  g o ed opd rach tgeve rschap 

Doorr combinat ie van het WCIT-groeifasemodel en het INK-model komt 
menn tot de volgende criteria voor goed opdrachtgeverschap voor de uitbe
steder: : 
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Eenn uitbesteder is een goede opdrachtsever als: 
•• Hij zijn bedrijfsbeleid via zijn informatiebeleid heeft afgestemd op 

zijnn IT-beleid (Business-IT alignment). 
•• Hij een sourcingstrategie heeft als onderdeel van zijn IT-beleid. 
•• Hij in staat is middels werkafspraken en procedures een duidelijke 

afbakeningg te maken tussen de gebruiks- en aansturingstaken die hij 
zeill verricht en de operationele taken van de leverancier. 

•• Hij beschikt over een demand manager die operationele problemen 
zelfstandigg met de servicemanager van de leverancier kan oplossen. 

•• Hij rapportage- en overlegstructuren kan inrichten op strategisch, 
tactischh en operationeel niveau. 

•• Hij een escalatiemechanisme kan inrichten dal eventuele conflicten 
mett de leverancier beheersbaar houdt. 

•• Als de uitbesteder kiest voor multiple sourcing, moet hij bovendien 
voldoendee IT-kennis hebben om een goede afbakening van taken en 
verantwoordelijkhedenn te maken tussen de leveranciers die hij aan
stuurt. . 

DF66 Sourcingkennis 
Inn Nederland is in de afgelopen tien jaar met vallen en opstaan sourcing
kenniss en -ervaring opgebouwd. In het begin was het mode om een IT-
dienstverleningg volledig uit te besteden. Deze generatie uitbesteders ont
dektee daarna echter dat ze ook kerncompetenties hadden verloren en heelt 
vervolgenss alle vertrouwen in outsourcing verloren. Daarom zijn ze daarna 
weerr overgegaan tot grootschalige back-sourcing; zie bijvoorbeeld de case 
auto-importeurr in Hoofdstuk 7. Uiteindelijk zal de concurrentiedruk in de 
netwerksamenlevingg toch dwingen om opnieuw uit te besteden en daarmee 
komenn zij in een soort varkenscyclus terecht, zoals afgebeeld in de linker
helftt van de sourcingleercurve in figuur 4. f 3. 

1 1 
ftft  C; 

^ LL O. 

1 1 

uitbesteed d 

WfWf  Zelf doen 

^ ^ ^ ^^  Kern-competentie s 

Dynamischh evenwicht 

1995 5 2000 0 2005 5 2010 0 

Figuurr 4.13: De sourcingleercurve 
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Inmiddelss is zoveel sourcingervaring opgedaan, dat het mogelijk is om de 
juistee sourcingbesluiten te nemen en deze ook goed uit te voeren. Dit leidt 
langzamerhandd lot een toestand van dynamisch evenwicht, waarbij organi-
satiess hun kerncompetenties met een schil van potentiële kerncompetenties 
daaromheenn zeil houden en de meeste niet-kerncompetenties hebben 
uitbesteedd (zie ook hguur 4.7). Iedere keer als een contract afloopt, wordt 
dee business case vernieuwd, wat kan leiden tot verruiming of inkrimping 
vann de scope van een nieuwe uitbesteding, waarbij de grens tussen de uit-
bestedee en de niet-uitbestede processen kan verschuiven. Dit is aangegeven 
inn de rechterkant van figuur 4.13. Ook organisaties die nu nog een eerste 
sourcingg overwegen, hoeven niet meer in de valkuilen van de eerste genera-
tiee uitbesteders te lopen, dankzij de ervaring die inmiddels is opgedaan door 
hunn voorgangers. 

Sourcingervaringg is echter ongelijk verdeeld. Organisaties die voor het 
eerstt uitbesteden, hebben daar ipso facto geen ervaring mee, terwijl IT-
dienstverlenerss leven van inbesteding en daar juist veel ervaring mee heb-
ben.. Uitbestedende organisaties zijn dus voor hun eerste contracten vaak 
afhankelijkk van externe kennis. Ze zouden die kennis kunnen halen bij hun 
kandidaat-leverancier,, maar uitbesteden is niet hetzelfde als inbesteden en 
diee leverancier zal toch altijd het eerst naar zijn eigen belangen kijken. 

Daaromm is er een beroepsgroep ontstaan van onafhankelijke sourcingadvi-
seurs.. Deze adviseurs hebben vaak vele sourcingen begeleid vanuit het be-
langg van de uitbesteders. Via het intermediair van deze adviseurs profiteren 
uitbestederss van eikaars ervaringen en kunnen zij over de kennis beschikken 
diee nodig is om op voet van gelijkwaardigheid inbesteders te selecteren en 
mett hen te onderhandelen. Bij bijna alle cases van dit onderzoek waren dan 
ookk externe adviseurs betrokken. 

Zo'nn adviseur moet wel onderkennen dat er ook binnen de uitbestedende 
organisatiee verschillende belangen spelen en deze belangen goed wegen. 
Grossoo modo zijn de volgende stakeholders te onderkennen, ieder met hun 
eigenn belang: 

1.. De directie, die concurrentievoordeel zoekt. 
2.. De ondernemingsraad, die opkomt voor de belangen van het perso-

neel. . 
3.. De IT-manager. Deze neemt een sleutelrol in in het proces, maar een 

discussiee met een IT-manager over outsourcing heeft altijd iets van een 
discussiee met de kalkoen over de voorbereiding van het kerstdiner. De 
voormaligee IT-manager kan eigenlijke geen zuivere rol spelen als hij 
persoonlijkee belangen heelt. Dit geldt zowel wanneer hij zelf voorwerp 
iss van uitbesteding als wanneer hij bij de uitbesteder blijf t om demand 
managerr te worden. 

Criteri aa voor  sourcingkennis 

Samenvattendd zijn de criteria voor de benodigde sourcing kennis als volgt te 
formuleren: : 
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Dee uitbesteder en de inbesteder hebben voldoende sourcingkennis 
wanneerr zij beiden kennis en ervaring opgedaan mei eerdere sourcin-
genn en beschikken over alle competenties die nodig zijn om de hele 
breedtee van een sourcingproces al te dekken, zoals projectmanage-
ment,, iinancieel management, HR-management, IT-recht, arbeids-
recht,, IT-kennis, ITIL en ISPL. Voor zover zij die kennis, ervaring en 
competentiess niet zelf bezitten, hebben zij die ingehuurd. 



HOOFDSTUK K 5 5 
Controlfactore nn voo r sourcin g 

Inn het vurige hoofdstuk zijn zes decisioniactoren aangegeven die van 
invloedd zijn op de juiste sourcingbeslissing. De validatie vc\n deze factoren 
vindtt plaats in de eerste fase, Sourcingbesluit, van de sourcingcyclus (zie 
figuurr 4.2). Dit hoofdstuk beschrijft de tien controlfactoren die de uitbeste-
derr en de inbesteder moeten beheersen om succesvol te blijven tijdens het 
vervolgg van het sourcingproces. Deze controlfactoren zijn afgeleid van de 
decisioniactoren,, zoals label 5.1 laat zien. 

Tabell  5.1: Verband tussen decision- en controlfactoren 

Decisionfactore n n Controlfactore n n 

DF11 planmatige aanpak 

DF22 pos. business case voor uitbesteding 

DF33 pos. business case voor inbestedmg 

DF44 ontvlechtbaarheid van processen 

DF55 goed opdrachtgeverschap 

DF66 sourcmgkennis 

CF11 planmatige aanpak 

CF22 pos. business case voor uitbesteding 

CF33 pos. business case voor inbestedmg 

CF411 overdracht van personeel 

CF422 overdracht van middelen 

CF433 begeleiding van de gebruikers 

CF511 degelijk contract 

CF522 heldere financiële afspraken 

CF533 performance mgt 

CF66 kennisbehoud 

Vann een planmat ige aanpak van het gehele sourcingproces (DF1) wordt nu 
ingezoomdd op een planmat ige aanpak voor de fasen leveranciersselectie en 
cont rac tmanagementt (CF1). 

Tijdenss het hele verdere sourcingproces wordt bewaakt of de business cases 
voorr ui tbesteding (DF2) en inbestedino (DF3J worden waargemaakt (CF2 
enn CF3). 

Dee decisionfactor ontv lechtbaarheid (DF4) wordt nu opgevolgd door drie 
concretee controlfactoren: overdracht van personeel (CF41), overdracht van mid-
delendelen (CF42) en begeleiding van de acbruikers (CF43J. 

71 1 



722 Decision- en controlfactoren voor IT-sourcing 

Dee decisionfactor goed opdrachtgeverschap (DF5) wordt nu nader op-
gesplitstt in aanstur ing op juridische, financiële en inhoudeli jke aspecten 
(CF51,, respectievelijk CF52 en CF53}. 

Enn in plaats van kennis en ervaring met een eerste sourcing (DF6) treedt nu 

geleidelijkk het behoud van zoveel kennis als nodig is om later een lollovv-up-

sourcingg of een back-sourcing te kunnen doen (CF6). 

Hiernaa worden de controlfactoren afzonderlijk beschreven. 

CFF 1 Planmatige aanpak van het sourcingproces 
Al ss er een positief sourcingbesluit is genomen, kan de implementat ie 
daarvann beginnen met de selectie van een leverancier in de tweede fase van 

dee sourcingcyclus (zie figuur 4.1). 

Dee ISPL (Information Services Procurement Library; Franckson en Verhoef, 
1999)) geeft verdere structuur aan het leveranciersselectieproces met de 

stappen; ; 

1.. request for proposal; 
2.. response (= proposal); 
3.. supplier evaluation; 
4.. contract. 

Inn het kader van de sourcingcyclus zijn deze stappen nader uitgewerkt tot 

dee volgende lijst van activiteiten: 

1.. request for proposal: 
•• opstellen van een long list van potentiële leveranciers; 

•• opsturen van een Request for Information (RFI) naar deze leveran

ciers; ; 
•• selecteren van de beste leveranciers op een short list; 
•• opstellen van een Request for Proposal (RFP) met een bestek van de 

gewenstee dienstverlening; 
•• opsturen van dit RFP naar de leveranciers van de short list. 

2.. response 
3.. supplier evaluation: 

•• afleggen van referentiebezoeken aan de partijen met de beste offertes; 

•• selecteren van de meest geschikte leverancier. 

4.. contract: 

•• tekenen van een intentieverklaring met die leverancier; 

•• u i tonderhande len van contract en SLA. 

5.. transitie: 
•• overdragen van personeel en middelen; 
•• voorbereiden van de gebruikers op de n ieuwe situatie; 
•• inrichten performance managemen t . 

Inn deze tweede fase van het sourcingproces nemen de hoeveelheid werk 
enn het aantal bet rokken disciplines toe, zodat nu nog meer dan tijdens de 
beslui tvormingg geldt dat alle activiteiten tot een niveau van enkele mens 
wekenn gepland en bewaakt moe ten worden . 
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Naa de transitie wordt in de derde fase, contract management, de IT-dienstver-
leningg uitgevoerd door de inbesteder onder aansturing van de uitbesteder. 
Dee planning en besturing gaan nu over van een projeetsetting naar een 
stelsell  van werkafspraken tussen de lijnafdelingen van de uitbesteder en de 
inbesteder,, die middels maandeli jkse rapportages en reguliere overlegstruc-
turenn worden bewaakt. 

CF22 en CF3 Positieve business case voor uitbesteding en 
inbesteding g 

Eenn business case is niet alleen van belang voor het nemen van het juiste 
sourcingbesluit,, maar hij vormt daarna ook een belangrijk instrument om 
opp te sturen tijdens het verdere sourcingproces tot en met de contractma-
nagementfase.. Dit geldt zowel voor de business case voor uitbesteding als 
voorr de business case voor inbesteding. Daarom moeten de criteria voor 
dezee business cases als volgt worden aangevuld: 

__ ! 

Eenn business case voor ui tbesteding is positief als: 
•• er geen kerncompetent ies worden uitbesteed; 
•• de beoogde materiële en immater ië le baten van de uitbesteding 

vooraff zijn vastgesteld en die opwegen tegen de kosten en risico's 
vann de uitbesteding; 

•• tijdens het sourcingproces wordt gestuurd op deze business case. 

E E 
• • 

• • 

• • 

enn business case voor inbesteding is positief als: : 
dee in te besteden processen kerncompeten t ies zijn 
der; ; 

dee beoogde materiële en immater ië le baten 
aii zijn vastgesteld en die opwegen tegen de 
inbestedin»; ; 
tijdenss het sourcingproces wordt gestuurd o 

vann de 
kosten n 

)) deze 

voorr de inbeste-

inbestedintii voor-
enn risico's van de 

businesss case. 

CF411 Zorgvuldige overdracht van personeel 
Bijj een eerste uitbesteding wordt vrijwel altijd personeel overgedragen. In 
feitee worden dan drie groepen medewerkers rigoreus uit elkaar »etrokken: 

a.. de gebruikers van IT; 
b.. het IT-personeel dat achterblijft om die leverancier aan te sturen; 
c.. het IT-personeel dat overgaat naar de externe leverancier. 

Dee veranderingen voor de gebruikers worden hierna behande ld bij CF43; de 
n ieuwee rol voor het IT-personeel dat achterblijlt is al behandeld bij decision-
factorr goal opiliachtgcih'rschap. 
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Figuu rr  5.2: De scheiding tussen dr ie groepen personeel bij u i tbesteding 

Dezee paragraaf gaai in op de medewerkers die overgaan naar een externe 
leverancier.. Voor deze medewerkers is de impact het grootst. Zij krijgen 
namelijkk een nieuwe werkgever zonder dat ze daarom gevraagd hebben. 
Onderr Nederlands recht gebeurt dit middels een overdracht van onderneming 
off  overdracht van rechtswege. Die houdt in dat alle over te dragen (personele 
enn materiële) middelen worden ondergebracht in een apart onderdeel van 
dee onderneming (soms een BV) en dat dat onderdeel dan met alle rechten 
enn plichten die daaraan vast zitten wordt overgedragen aan de inbesteder. 
Eenn OR ol een vakbond kan wel voorwaarden stellen aan zo'n overdracht, 
maarr ze kunnen deze niet tegenhouden (Postma en Lugtigheid, 2003). In 
dee Angelsaksische landen gaat dit overigens heel anders. Daar worden de 
medewerkerss die de uitbesteder niet meer nodig heeft gewoon ontslagen en 
mogenn ze vervolgens opnieuw solliciteren bij de inbesteder. Dat wordt in 
diee cultuur als normaal beschouwd; op internationale sourcingcongressen 
verbazenn Engelsen of Amerikanen zich vaak over de ingewikkelde gang van 
zakenn in Nederland of Duitsland. 

Overdrachtt van personeel ligt altijd gevoelig en is daarom een kritische 
controlfactorr (Barthelémy, 2003). Deze controliactor is te ontbinden in de 
volgendee subfactoren, die hierna stuk voor stuk worden behandeld: 

a.. overdracht van kennis; 
b.. acceptatie door het personeel; 
c.. betrokkenheid van de ondernemingsraad; 
d.. communicatie; 
e.. overbrugging van cultuurverschillen; 
f.. integratie bij de inbesteder. 

a.. Overdracht van kennis 

Eenn positievere benaming voor personele middelen is human capital. Een 
uitbestederr kan de overdracht beschouwen als een mooie gelegenheid vc 
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hett "afstoten van overtollig personeel", maar dan realiseert hij zich niet dat 
dee kwaliteit van het personeel dat overgaat straks mede bepa lend is voor het 
success van de ui lbesteding. Het gaat dan ook niet aan om alleen de minder 
functionerendee medewerkers over te dragen. Het is juist van belang dal met 
ditt personeel zoveel kennis van de IT-infrastructuur en appl icat ies bij de 
inbestederr terechtkomt, dat hij de dienstverlening zonder haperen over kan 
nemen. . 

b.. Accepta t ie d o or  het pe rsoneel 

Outsourcingg kan voor het personeel zowel positieve als negatieve gevolgen 
hebben. . 

Dee negatieve gevolgen bevinden zich meestal in de sfeer van cle arbeids-
voorwaarden.. Best practice is om de waarde van de pr imaire en de secun-
dairee arbeidsvoorwaarden, die iedere medewerker heelt bij de uitbesteder, 
opp te tellen tot een brutototaal en dat totaal vervolgens weer te verdelen 
volgenss de secundaire en pr imaire arbeidsvoorwaarden van de inbesteder. 
Datt lijk t objectie!, maar het personeel kan dat anders beleven. En soms 
zitt een 100%-conversie er gewoon niet in. Met name pensioenregel ingen 
kunnenn in de papieren lopen en goudgerande arbeidsvoorwaarden zoals 
eenn goedkope hypotheek in het bankwezen zijn ook niet altijd converteer-
baar.. In zo'n geval is het beter dat de uitbesteder het verschil rechtstreeks 
aanvultt aan zijn vertrekkend personeel. Al s dat via de inbesteder zou lopen, 
komtt het personeel daar anders op een salarisniveau terecht dat scheve 
ogenn geelt bij hun n ieuwe collega's. Daarnaast blijk t dat medewerkers soms 
ergg gehecht zijn aan kleine dingen, zoals de gratis krant bij een uitgever of 
voedselpakkettenn van een kruidenier. Tot slot zijn veel mensen gebonden 
aann hun woonomgeving, zelfs zozeer dat een gedwongen verhuizing de 
grootstee oorzaak is van omgewenst vertrek van medewerkers. 

Aann de positieve kant van de balans staat dat IT-personeel in een IT-bedrijf 
meestall  betere carr ièrekansen en opleidingsmogel i jkheden krijgt dan in een 
bedrijff  waar IT slechts onders teunend was. 

Weerstandd is een natuurli jke reactie op elke verandering. Zonder het 
door lopenn van een weerstandscurve komen belangrijke verander ingen 
zelfss nooit tot stand. Veel managers veronderstellen dat verander ingen met 
mogelijkee voordelen zichzelf verkopen. Ze gaan ervan uit dat de duidelijk 
zichtbaree voordelen van de verandering door het personeel worden ingezien 
enn dat daardoor de acceptat ie van de verandering snel plaatsvindt. In de 
praktijkk blijk t echter vaak het tegendeel. In het a lgemeen reageren mede-
werkerss in het begin vooral op de negatieve gevolgen en realiseren ze zich 
pass later dat er ook voordelen aan de nieuwe werkgever verbonden zijn. De 
acceptatiee van de meeste veranderingen vindt meestal plaats in een teleur-
stellendd laag tempo. Voor een belangrijk deel komt dit door het feit dat niet 
iedereenn een verandering op hetzelfde moment accepteert. Rogers (1995) 
onderscheidtt de volgende categorieën op basis van het moment waarop 
menn een verandering accepteert: 
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1.. entrepreneurs ("innovators"); 
2.. vroege acceptanten ("early adopters"); 
3.. vroege meerderheid ("early majority"); 
4.. late meerderheid ("late majority"); 
5.. achterblijvers ("laggards"). 

Bijj  een grote verandering moet men rekening houden met al deze typen 
mensen.. Eventuele weerstanden kunnen op deze manier beter verklaard 
worden.. Door de benader ing van de mensen aan te passen en door soms 
mensenn ook even de tijd te gunnen kan een verandering succesvol geïmple-
menteerdd worden. 

c.. B e t r o k k e n h e id van de o n d e r n e m i n g s r a ad 

Volgenss de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet de Onderne-
mingsraadd (OR) de wensen van de werknemers ten aanzien van cie aan-
gekondigdee uitbesteding aan cie werkgever duidelijk maken. Het overleg 
mett de werkgever vindt plaats in de overlegvergadering. Daarbij wordt 
afgesprokenn wanneer en hoe de ondernemingsraad in bepaalde besluitvor-
mingg wordt betrokken. Voor werknemers is de OR een krachtig middel om 
actieff  betrokken te zijn bij de onderneming en invloed op het beleid uit te 
oefenen,, ook als het om uitbesteding gaat. De OR heeft namelijk bi jzondere 
bevoegdheden,, die invloed op het beleid van de werkgever mogelijk maken. 
Dee belangrijkste bevoegdheden zijn het recht op informatie, het adviesrecht en 
hett instemmingsrecht. Daarnaast heeft de OR de mogeli jkheid zelf init iat ieven 
tee nemen. Op deze manier hebben werknemers medezeggenschap in de 
onderneming. . 

Voorr de werkgever biedt het overleg met de OR de gelegenheid cie accepta-
tiee van de uitbesteding te vergroten en hel vertrouwen tussen management 
enn werknemers te versterken. 

Weigertt de werkgever een OR in te stellen, clan kan iedere werknemer, of 
eenn vakbond mei leden in de onderneming, cie desbetref iende bedrijfscom-
missiee om bemiddel ing vragen (artikel 37 Wet op de OR). Leidt dit niet tol 
hell  gewenste resultaat, cian kan een uitspraak van de kantonrechter worden 
gevraagd. . 

Rechtt  op informati e 

Dee werkgever heeft de plicht ongevraagd informatie te geven over beleids-
plannen,, dus ook over de beslissing om uit te besteden. Daarnaast moet de 
werkgeverr alle informatie geven waar de OR om vraagt. Dat wil zeggen: als 
dee OR die inlormatie nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. 

Beroepsmogeli jkheid d 

Wi ll  de werkgever cie informatie niet geven, öc\n kan de OR de beclrijtscom-
missiee vragen om te bemiddelen. 
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Adviesrecht t 

Dee werkgever moet de OR om advies vragen als hij een belangrijk besluit 
will  nemen, zoals het ui lbesteden van personeel. De werkgever moet een 
adviesaanvraagg schriftelijk aan de OR voorleggen. Hij moet dit tijdig doen, 
zodatt het advies van de OR nog van invloed kan zijn op het besluit. 

Beroepsmogel i jkheid d 

Dee OR kan het oneens zijn met de p lannen van de werkgever om uit te be-
steden.. De OR krijgt dan een maand de tijd om de zaak voor te leggen aan 
dee Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Die beoordeelt 
off  het besluit redelijk is. De Ondernemingskamer kan de werkgever ver-
pl ichtenn het besluit in te trekken of de gevolgen ervan ongedaan te maken. 

Instemmingsrecht t 

Dee werkgever moet aan de OR instemming vragen voor regelingen voor 
werkti jden,, vakantie, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen en 
regelss voor het aanstel len, bevorderen of ontslaan van medewerkers. 

Beroepsmogel i jkheden n 

Al ss de OR niet instemt met het besluit van uitbesteding, kan de werkgever 
dee bedri j fscommissie om bemiddel ing vragen. Heeft deze bemiddel ing geen 
resultaat,, dan kan de werkgever de kantonrechter toes temming vragen voor 
zijnn besluit. 

Dee kantonrechter geeft alleen toestemming als: 

•• de beslissing van de OR onredelijk is; 
•• de werkgever zijn besluit neemt vanwege zwaarwegende redenen. 

Dee werkgever kan de uitbesteding niet uitvoeren zonder de ins temming van 
dee OR ol de toes temming van de kantonrechter . 

Initiatiefrech t t 

Dee OR mag de werkgever op eigen initiatief voorstellen dovn ten aanzien 
vann de uitbesteding. Voordat de werkgever over het voorstel beslist, moet 
hijj mins tens één keer met de OR overleggen. Na dit overleg moet de werk
geverr zo snel mogelijk schriftelijk en gemotiveerd aan de OR meedelen ol 
hett voorstel wordt overgenomen. 

d.. C o m m u n i c a t ie 

Dee sleutel voor een succesvolle transitie van de IT-medewerkers naar de 
externee leverancier, is om open te zijn over wat er gaat gebeuren. Dat 
betekentt dat de redenen objectief en rationeel overgebracht worden, maar 
datt ook rekening gehouden wordt met de emot ies en gevoeligheden van 
dee medewerkers . Begeleiding in het hele proces is belangrijk. Er is eigenlijk 
geenn beste lijd om slecht nieuws te brengen, of n ieuws dat als zodanig 
wordtt gepercipieerd. Als de uitbesteder zijn personeel in een vroeg stadium 
betrekt,, ontstaat langdurige onzekerheid , zonder dat hij die kan wegnemen 
doorr nadere informatie te verschaffen. Onzekerhe id is voor de meeste 
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mensenn moordend en kan leiden tol ongewenste uitstroom van de beste 
medewerkers,, want die kunnen het gemakkelijkst een andere baan vinden. 
Alss de organisatie daarentegen tot het laatste moment wacht, krijgt het 
personeell  het gevoel dat alles achter hun rug om is bedisseld en kan er een 
vertrouwenscrisiss ontstaan. 

Eenn succesvol communicatieplan is toegespitst op alle mogelijk verschil-
lendee doelgroepen. De nadruk ligt dan op de voordelen voor de verschil-
lendee doeluroepen. Zodra de wijze van communicatie is vastgesteld, kan 
hett management beginnen de belangrijkste vragen van de medewerkers te 
behandelen,, zoals "Heb ik nog een baan?" "En voor hoe lang?" "Wat zijn 
dee arbeidsvoorwaarden en bonussen?" "Waar moet ik werken?" Daarna 
komenn de minder urgente vragen, zoals "Biedt de nieuwe werkgever kinder-
opvang?""  ot "Wat zijn de werktijden?" 

Naastt communicatie met de groep is het ook heel belangrijk dal er een 
vertrouwenspersoonn is voor een-op-een communicatie. De voormalige 
IT-managerr lijk t hiervoor de aangewezen persoon, maar zijn positie is altijd 
delicaat.. Als de IT-manager naar hel demand management gaat, komt hij 
tegenoverr zijn personeel te staan en als de IT-manager mee wordi uitbe-
steed,, komt hij tegenover zijn oude werkgever te staan. 

Bijj  het beantwoorden van de vragen moet het management te allen tijde 
eerlijkk zijn. Als er (nog) geen antwoorden zijn op vragen, moeten deze 
geparkeerdd worden totdat deze wel beantwoord kunnen worden. Een 
antwoordd verzinnen kan veel schade verrichten. 

Ookk dienen alle vragen serieus genomen te worden. Vragen als "Is er bij de 
nieuwee werkgever ook een casual friday?" kunnen voor het management 
onbelangrijkee vragen zijn, maar voor de medewerker juisi van groot belang. 

e.. Cultuurverschi l 
Mensenn zijn geen systemen die men kan verkopen aan een externe le-
verancier.. Het gedrag van mensen is vaak onvoorspelbaar en is daarom 
eenn onzekere factor in het uitbestedingsproces. Een van de risico's bij het 
uitbestedenn van personeel is het verschil tussen de organisatiecultuur van de 
uitbestederr en die van de inbesteder. Er zijn vele definities rond het begrip 
organisatiecultuurr (zie bijvoorbeeld Sanders en Neuijen, 1987). In de kern 
benadrukkenn ze allemaal dat het gaat om het doen, laten en denken van 
ori>anisaties.. Het vormt de identiteit van een organisatie en de mensen daar-
binnen.. Hofstede (1991) onderscheidt op basis van een groot onderzoek bij 
allee landenorganisaties van IBM vier dimensies van cultuurverschil: 

1.. Machtsafstand. De mate waarin minder machtige medewerkers van or-
ganisatiess aanvaarden dat de macht ongelijk verdeeld is. Amerikaanse, 
maarr ook Zuid-Europese organisaties kennen een veel grotere machts-
afsandd dan Nederlandse organisaties. 

2.. Collectivisme versus individualisme. Binnen de Noord-Atlantische samen-
levingg zijn de culturen allemaal zodanig individualistisch, dat deze 
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dimensiee weinig onderscheidend is. Aziatische culturen zijn veel col-
lectiever.. Dit kan een punt worden bij off-shore sourcing. 

3.. Vrouwelijke versus mannelijke cultuur. In een mannelijke cultuur zijn de 
sekserollenn gescheiden: mannen worden geacht assertief en hard 
iee zijn en gericht op succes; vrouwen horen bescheiden, teder en 
zorgzaamm te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan. In een 
vrouwelijkee cultuur overlappen de sekserollen elkaar veel meer. De 
Nederlandsee cultuur is vrouwelijker dan de Amerikaanse of de Zuid-
Europesee cultuur en daarbinnen is de overheid weer vrouwelijker dan 
bijvoorbeeldd de industrie. 

4.. Onzekerheidsmijding. De mate waarin medewerkers van organisaties 
zichh bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. Een ty-
pischee uiting hiervan zijn de Angelsaksische contraeten waarin men 
zichh tegen iedere eventualiteit wil indekken. In de scriptie van Horsten 
(1999)) wordt aangetoond dat een combinatie van onzekerheidsmijding 
enn mannelijke cultuur bij de uitbesteder kan leiden tot machogedrag, 
waarbijj  het management zich vastklampt aan de "harde factoren" zo-
alss een kostenbesparing. Door verwaarlozing van de zachte factoren 
neemtt dan de onzekerheid bij het personeel toe en is de vicieuze cirkel 
rond. . 

Inn de figuren 5.3 en 5.4 zijn de culturen van enkele branches en de grootste 
aanbiederss op de Nederlandse markt afgezet tegen de drie dimensies die er 
inn Nederland het meeste toe doen, namelijk machtsafstand, vrouwelijkheid 
enn onzekerheidsmijding (Delen en Horsten, 2004). 
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Lacityy constateerde al in 1993 dat cultuurverschillen tussen de uitbesteder 
enn inbesteder voor beide organisaties tot teleurstellingen kunnen leiden. 
Vaakk wordt met uitbesteding verzakelijking nagestreefd en dan is een zeker 
cultuurverschill  gewenst, maar bij te grote cultuurverschillen blijf t men zich 
tegenn elkaar afzetten (de zogeheten bloedgroepen) en wordt de gewenste 
synergiee niet of pas heel laat bereikt. Aan de hand van de vier dimensies 
vann Hofstede kan men verklaren waarom een all-American leverancier als 
EDSS prima past bij een international als de ABN-AMRO, maar veel minder 
bijj  de Nederlandse overheid. 

Ookk kleinere cultuurverschillen, zoals kleding, werktijden, manier van 
leidinggevenn en omgangsvormen kunnen een obstakel vormen bij het 
uitbestedenn van personeel. Het is dus van wezenlijk belang dat organisaties 
diee overgaan tot uitbesteding ook aandacht besteden aan intercultureel 
management.. De bedrijfsculturen moeten vooraf naast elkaar worden gezet, 
waarbijj  men bekijkt hoe de beste elementen van beide meegenomen kun-
nenn worden. Externe leveranciers hebben de neiging de eigen cultuur als 
dominantt te beschouwen: de overgenomen partij moet zich maar aanpas-
sen.. Daarmee doen ze zichzelf te kort; juist acceptatie moet het uitgangs-
puntt zijn bij de integratie van nieuwe medewerkers. 

f.. Integrati e bij  de inbesteder 
Naa de overdracht ligt het aan de inbesteder of de beoogde voordelen ook 
werkelijkk bereikt worden. De uitbesteder moet hem daar dan wel de ruimte 
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vooii  geven. Ai s ciie bijvoorbeeld eist dat het personeel de eerste drie jaar 
niett hoelt te verhuizen, beperkt hij de mogel i jkheden tot verbetering. Zoals 
dee Looll in 1996 al vaststelde, leidt ui tbesteding niet vanzelf tot verbeter-
ingen.. Wanneer dezelfde mensen met dezelfde middelen en vanaf dezelfde 
locatiee dezelfde klanten blijven bedienen, verandert er niets behalve dat 
dee uitbesteder in plaats van loonkosten nu met een veel ho»er extern 
tariett wordt geconfronteerd. Schaalvoordelen worden alleen bereikt als 
dee inbesteder al thans de backoffices van de overgenomen IT-aldeling op 
éénn locatie kan concentreren. En instroom van n ieuwe kennis wordt alleen 
bereiktt als het overgenomen personeel ook wordt uitgewisseld mei ander 
personeell  van de inbesteder. 

Criter i aa voor  e en zo rgvu ld ige overdracht van pe rsoneel 

Dee criteria zijn als volgt samen ie vatten: 

Overdrachtt van personeel is zorgvuldig wanneer er expliciet aandacht 
iss besteed aan: 
a.. overdracht van kennis; 
b.. acceptat ie door het personeel; 
c.. bet rokkenheid van de ondernemingsraad; 
d.. communicat ie; 
e.. overbruggen van cultuurverschil len; 
f.. integratie bij de inbesteder. 

CF422 Overdracht van middelen 
Dee mater iële bedrijfsmiddelen die bij IT-outsourcing kunnen worden 
overgedragen,, zijn de hardware (WAN, LAN , servers, pe's), de software 
(systeemsohware,, applicaties), licenties en soms de huisvesting van een 1T-
afdeling.. Door deze middelen aan de externe dienstverlener over te draoen, 
steltt de uitbesteder hem in staat deze te standaardiseren en te intet>reren in 
dee eiüen IT-infrasiructuur en daardoor kan de leverancier arote efficiency-
voordelenn behalen in de operaties. 

Daarr staat tegenover dat het verhuizen van middelen naar een andere 
omgeving,, waar ze worden ingepast in een andere IT-architectuur, ook een 
aanzienlijkk risico met zich meebrengt. Daarom worden deze middelen toch 
vaakk door de uitbesteder in eigendom gehouden. Bijkomend voordeel is 
datt de uitbesteder dan ook gemakkelijker kan overstappen naar een andere 
leverancierr ( lol low-upsourcing), want de oude leverancier hoeft dan geen 
middelenn over te dragen aan de nieuwe leverancier. Hier moet de uitbeste-
derr dus een bewuste afweging maken tussen efficiency (optimaliseren op 
dee termijn van één contractperiode) en flexibilitei t (het openhouden van de 
optiee op lol low-upsourcing naar andere leveranciers op langere termijn). 
Daaromm is bijvoorbeeld de overheid, die vanwege de Europese reuelüevinü 
verplichtt is om telkens opn ieuw openbaar aan te besteden, heel terughou-
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dendd met het overdragen van hardware en software. Wat de uitbesteder in 
iederr geval zelf moet houden, is de contentlaag, oftewel de bedrijfsspeci-
fiekefieke applicaties en de gegevens. 

Criteriu mm voor  de overdracht van middelen 

Voorr overdracht van IT-middelen geldt het volgende criterium: 

Err is sprake van overdracht wanneer de IT-middelen door de uitbeste-
derr zijn overgedragen aan de inbesteder oi waneer de inbesteder eigen 
middelenn heelt ingezet voor de dienstverlening. 

CF433 Goede begeleiding van de gebruikers 
Bijj  outsourcing komen de gebruikers op grotere afstand te staan van de 
IT-dienstverlenerr en vice versa. Prioriteiten die voor de eigen IT-afdeling 
vanzelfsprekendd waren, bijvoorbeeld ondersteuning van kritische projecten 
opp locatie van een bouwbedrijf (zie de case Hollandsche Beton Groep in 
Hoofdstukk 7), of die de gebruikers desnoods zeil afdwongen, maken dan 
plaatss voor de formele afspraken zoals ze in een SLA staan. Dit geelt aan 
datt het essentieel is om de gebruikers te belrekken bij het opstellen van dat 
SLA,, maar ook dat ze zich vooraf bewust moeten zijn van hun processen en 
dee kritische afhankelijkheden van IT-voorziening daarbinnen (zie de con-
trolfactorr Performance management, hierna). Natuurlijk heeft alles zijn prijs en 
moetenn individuele gebruikers ook begrijpen dat zij de service krijgen waar 
hunn organisatie voor betaalt. Wat hierbij goed helpt, is om de gebruikers 
viaa doorbelasting direct te confronteren mei de kosten van hun wensen. 
Kortom,, alles draait hier om een goed verwachtingenmanagement en het 
iss de taak van de demand manager (zie Hoofdstuk 4) om dit nog tijdens de 
onderhandelingenn goed in te richten. Als de uitbesteder hierin tekortschiet, 
ontstaatt de zogeheten gevarendriehoek (zie figuur 5.5). 
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Figuu rr  5.5: De gevarendriehoek van verwachtingen 
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Inn zo'n situatie ontvangen de gebruiker̂  een mindere dienstverlening dan zij 
verwachten,, omdat zij niet weten wat de opdrachtgever met de dienstver-
lenerr heeft afgesproken. Vervolgens gaat men dan wijzen naar de externe 
dienstverlenerr en kan de sleer zodanio achteruit *iaan, dat het succes van de 
uitbestedingg onherstelbaar beschadigd raakt. 

Criteriu mm voor  een goede begeleiding van de gebruikers 

Samenvattendd geldt het volgende criterium: 

Dee veranderingen voor de gebruikers zijn goed begeleid wanneer de 
nieuwee werkwijze en het nieuwe SLA helder aan hen zijn gecommuni-
ceerd,, zodat zij weten wat zij wel en niet mogen verwachten. 

CFF 51 Een degelijk contract 
Henn sourcingcontract moet enerzijds zekerheid bieden en anderzijds flexi-
biliteitt (Willcocks en Lacity, 1999; Beulen, 2003). Het contract is geldig 
gedurendee de looptijd van de sourcingovereenkomst en idealiter blijf t 
hett gedurende die periode in de kast liggen. Als het goed gaat, worden 
dee meeste artikelen nooit toegepast en hoeft het contract ook niet meer 
veranderdd of "opengebroken" te worden. Men kan het zien als een soort 
"huwelijksee voorwaarden", die bij een goed huwelijk in het nachtkastje 
blijvenn liggen, maar die wel bepaalde spelregels bieden om op terug te 
vallenn als er problemen komen of als de omstandigheden ingrijpend veran-
deren.. Mochten die problemen zich toch voordoen, dan is het zaak om te 
voorkomenn dat die snel escaleren naar een juridische procedure. Daarom 
iss het verstandig in het contract al procedures op te nemen voor mediation 
off  arbitrage door onalhankelijke experts in wie men vertrouwen heeft, voor 
hett geval men er met elkaar niet uitkomt. Men is immers sterk van elkaar 
afhankelijkk en moet snel samen verder. In zo'n situatie heeft geen van beide 
partijenn belang bij een juridische procedure met kostbare advocaten en 
imagoschade,, want procedures voor de rechtbank kunnen zich soms jaren 
voortslepenn voordat er een uitspraak komt. De belangrijkste aandachtspun-
tenn voor IT-sourcinycontracten zijn: 

a.. aansprakelijkheid; 
b.. flexibilitei t in dienstverlening; 
c.. flexibilitei t in volume en looptijd; 
d.. exit-clausule. 

Hiernaa worden al deze punten nader beschreven. Daarna wordt nog apart 
ingegaann op een andere juridisch punt dat de uiterste zorgvuldigheid vereist 
bijj  uitbestedingen door overheidinstanties, namelijk de Europese aanbeste-
dingsprocedure. . 
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a.. Aansp rake l i j khe i d 

Eenn sourcin^contract bevat vrijwel altijd artikelen over aansprakeli jkheid. 
Al ss men hier niets regelt, kan een leverancier de aansprakel i jkheid voor een 
slechtee dienstverlening bijvoorbeeld alwijzen, omdat er gebreken zonden 
zijnn in de hardware en sohware die hij van de u i tbestedende organisatie 
heeltt overgenomen. Met is dan ook redelijk dat de leverancier een bepaalde 
periodee (bijvoorbeeld drie maanden) krijgt om die middelen te accepteren, 
maarr dat hij zich daarna niet meer mag beroepen op gebreken daarin. 
Anderzijdss zijn er grenzen ^an aansprakeli jkheid. Zo is gevolgschade (bij-
voorbeeldd winstderving door onderbreking van de dienstverlening) onder 
Neder landss ol ander cont inentaal recht vrijwel nooit hard te maken en blijf t 
dee aansprakeli jkheid voor directe schade meestal beperkt tot het maximaal 
verzekerbaree bedrag per gebeurtenis (een paar miljoen euro). 

b.. F lex ib i l i te i t i n d iens tve r len ing: het SLA 

Hett onveranderbare karakter van een contract betekent dat de contract-
structuurr zeil vo ldoende flexibilitei t moet bieden om voorzienbare ontwik-
kelingenn op ie vangen (Wil lcocks en Lacity, 1999) en dat kunnen er in de 
dynamiekk van de moderne samenleving heel wat zijn. Hierbij kan in de 
eerstee plaats gedacht worden aan veranderingen in de soorten dienstverle-
ningenn en het servicelevel van die dienstverlening. Omdat het moeilijk is 
omm cie behoefte aan en cle mogel i jkheden van IT-dienstverlening zo'n vij l 
jaarr vooruit te voorspellen, moet de uitbesteder ant ic iperen op flinke veran-
deringenn gedurende de looptijd van het contract. Daarom is het best prac-
ticee om de speeiiieatie van de dienstverlening in een apart document op te 
nemen,, het zogeheten Service Level Agreement (SLA), dat als aanhangsel aan 
hett contract is gekoppeld, maar dat periodiek volgens bepaalde spelregels 
doorr beide partijen kan worden aangepast. Soms is het contract niet meer 
dann een raamcontract, waar gedurende de looptijd meerdere SLA's onder 
gehangenn worden. 

c.. F lex ib i l i t e i t i n v o l u me en loopt i j d 

Nett zo min als toekomstiue IT-oniwikkelingen is ook de toekomst van een 
organisatiee zeil meerdere jaren vooruit te voorspel len. De organisatie kan 
uroeien,, hij kan kr impen, hij kan worden overgenomen, enzovoort. Daarom 
iss het belangrijk dat het contract voorziet in het meegroeien of kr impen met 
dee ui tbestedende organisatie ol in overdracht van de IT-dienstverlening, 
wanneerr de organisatie wordt overgenomen. Daar staat tegenover dat de 
leverancierr moet investeren in de inrichting van de dienstverlening voor een 
nieuwee klant. Al s men vervolgens verwacht dat de leverancier deze inves-
teringg aischrijlt over de looptijd van het contract, zal hij ook garanties eisen 
voorr de looptijd en het volume van de dienstverlening. Anders gezegd, dit 
soortt flexibilitei t heeft zijn prijs en beide partijen doen er goed aan zich dit 
vooraff  te realiseren. De laatste jaren ziet men steeds meer flexibele contrac-
tenn met een looptijd van vele jaren, maar die ieder jaar tegen een bepaalde 
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prijss mo(»en worden opgezegd. In het a lgemeen is die opzegboete na het 
eerstee jaar het hoogste en wordt deze steeds lager voor de volgende jaren. 
Ookk volumeclausules, zoals het reehi om de dienstverlening jaarlijks met 
30°oo te mogen inkr impen oi uitbreiden, inclusief marginale prijzen voor 
iederee 5°<o meer ol minder volume, worden langzamerhand gebruikelijk. Al s 
dee uitbesteder niet op dit soort ontwikkel ingen anticipeert, kan hij bijvoor-
beeldd verzeild raken in het scenario van de scheepswerf (zie Hoofdstuk 
7),, die voor 4000 werkplekken moest blijven betalen terwijl er na diverse 
inkr impingenn feitelijk nog maar 2000 over waren. 

d.. Ex i t - c lausu le 

Al ss de uitbesteder de opties open wil houden om ooit naar een andere 
leverancierr over te stappen, is het essentieel om vooraf vast te leugen dat de 
eerstee leverancier meewerkt aan overdracht van de dienstverlening en de 
daarbijj  behorende kennis aan een andere leverancier bij mogelijke follow-
upsourcingg (Barthelemy, 2001; Helen en Beulen, 2003). Ditzelfde is mu taus 
mutandiss even belanorijk voor baek-sourciny. 

Europeess aanbesteden 
Binnenn de Europese Unie zijn alle centrale overheden en andere (semi-) 
overheidsorganisatiess verplicht om dienstverleningen boven de 1 54.014 
respectievelijkk 236.945 euro openbaar aan te besteden volgens vaste reu,els 
(pei ldatumm 2004/2005). Voor de nutssector ligt die grens op 473.890 euro. 
Gezienn de looptijd van meerdere jaren valt outsourcing haast altijd boven 
dezee grens. 

Dee richtlij n van de EU onderscheidt drie procedures: 

•• De openbare aanbesteding kent slechts één ronde; dit impliceert dat de 
aanbestederr in ecu keer om ollcrtes vraagt. Dit is de snelste variant als hij 
vooraff precies weet en kan specificeren welke diensten men verwacht . 

•• De zogeheten niet-openbare aanbesteding kent twee ronden. In de eerste 
rondee vraagt de aanbesteder informatie op en kan hij aan de hand van 
selectiecriteriaa het aantal leveranciers terugbrengen ten een short list. 
Daarnaa kan hij op basis van de verworven inzichten uit de eerste ronde 
hett bestek maken en een ot ler ieaanvraag indienen. Deze variant kost 
meerr tijd, maar geeft ook meer mogel i jkheden om onderweg nou bij te 
sturen. . 

•• De openbare aanbesteding niet onderhandeling staat toe dat de aanbesteder 
naa ontvangst van de offertes in onderhande l ing gaat met de laatste twee 
partijen.. Hier mag het uiteindelijk contract dus nog enigszins alwijken 
vann het bestek. Deze variant is alleen toegestaan in de nutssector. 

Europesee aanbesteding brengt twee grote risico's met zich mee: 

1.. De regelgeving is zodanig dat de aanbes teder de selectiecriteria en de 
gewenstee dienstverlening inclusief servicelevels in hoge mate vooral 
moett specificeren. Als hij hier nog veranderinuen in aanbrengt nadat 
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eenn partij eenmaal geselecteerd is, zou hij namelijk partijen algewezen 
hebbenn voor een andere opdracht dan die uiteindelijk gegund wordt. 
Diee partijen kunnen dan claimen en een nieuwe aanbesteding afdwin-
gen. . 

2.. De aanbesteder kan uitkomen op een leverancier of een dienstverle-
ningg die hij niet gewild had. Er zijn vaak leveranciers die laag inschrij-
ven,, bijvoorbeeld om een stuk "markt te kopen", en als de andere 
criteriaa dan niet scherp genoeg zijn om ze al te wijzen, raakt men tot 
zo'nn leverancier veroordeeld. Uiteraard zal deze leverancier tijdens de 
uitvoeringg proberen uit de kosten te komen en zeker niet meer leveren 
dann expliciet in de aanvraag gespecificeerd was. De volgende con-
trolfactor,, Heldere financiële ajsprakcn, gaat hier nader op in. 

Naastt deze risico's kost Europese aanbesteding ook veel tijd (gemiddeld een 
halff  jaar doorlooptijd) en geld. Er zijn gevallen bekend waarin de som van 
dee aanbestedingskosten van alle aanbieders groter was dan het totale bedrag 
datt werd aanbesteed. Maar openbaar aanbesteden heeft ook twee grote 
voordelen: : 

1.. De uitbesteder wordt gedwongen vooral intern al te stemmen wat voor 
soortt leverancier en welke dienstverlening hij precies nodig heelt. Als 
dee uitbesteder de dienstverlening goed specificeert, krijgt hij ook de 
bestee aanbieding die de markt kan leveren. 

2.. Bij afloop van het contract wordt de uitbesteder gedwongen zich te 
herbezinnenn op de uitbesteding. Hoofdstuk 6 gaat hier verder op in. 

Gezienn deze voordelen is het jammer dat het bedrijfsleven nog zo weinig 
openn aanbesteedt. "Golfbaandeals" en andere "single-bid" uitbestedingen 
diee daar nog voorkomen (zie de cases auto-importeur, overslagbedrijf, 
scheepswerf,, textielfabriek en vrachtwagenfabriek in Hooldstuk 7) zijn een 
sterkee indicatie voor het mislukken van een uitbesteding. 

Criteri aa voor  een degelijk contract 

Voorr een degelijk contract gelden samenvattend de volgende criteria: 

In n eenn degel ij 
geregeld: : 
a. . 
b. . 
c. . 
d. . 

aansprakel l 
flexibilitei t t 
flexibilitei t t 
exit-clausu u 

<< contract 

jkheid; ; 

zijn n min imaa a 

enn dienstverlening; 
inn volume 
Ie. . 

en n loopt t jd; ; 

11 de vo o gende e aanc c ac c i lspunten n 

CFF 5 2 Heldere financiële afspraken 
Err bestaat een groot verschil tussen het inkopen van producten en het 
aangaann van een sourcingrelatie. Bij een inkoop probeert men de producten 
voorr de laagste prijs te krijgen, mits de kwaliteit vaststaat, maar bij outsour-
cingg wordt men langdurig van elkaar afhankelijk. Als een leverancier dan 
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niett uil de kosten komt, is hij vaak gedwongen zijn inzet te beperken, wat 
tenn koste van het servieelevel gaat, of gaat hij al zijn creativiteit r ichten op 
hett identificeren van meerwerk. In zo'n situatie wordt alles wat niet let-
terlijkk in het SLA en het contract is opgenomen apart in rekening gebracht. 
Ziee voor een voorbeeld de case Centrale Financien Instellingen in Hoofdstuk 7. 
Volgenss Gartner (2003a) bedraagt het meerwerk gemiddeld al 50% boven op 
dee originele contractwaarde. Een deel hiervan bestaat uit n ieuwe diensten 
waarr de uitbesteder om vraagt, maar daarnaast bestaat ook een vrij groot 
deell  uit zaken die niet duidelijk genoeg in de dienstencatalogus stonden. 

Dergelijkee situaties kunnen gemakkelijk ontstaan wanneer kostenbespar ing 
hett enige motief is om te outsourcen (Willcocks en Lacity, 1999). Zo zijn 
veell  IT-aldelingen voor tgekomen uit de boekhoudingen van organisaties 
enn die rapporteren nog aan de financiële directeur. Dit leidt juist in tijden 
vann economische recessie tot een te eenzijdige aanstur ing op kosten. Al s de 
pri jsonderhandel ingg wordt overgelaten aan een afdeling Inkoop, wordt dit 
effectt nog versterkt. 

Eenn transparante kostpri jsberekening is van groot belang voor een goede 
sourcingrelatiee (Lacity en Willcocks, 1998). Een goede manier is om het 
principee van Activit y Based Costing (ABC) toe te passen op de IT-dienst-
verlening.. Al s de ui tbestede dienstverlening is opgeknipt in een aantal 
atomicc sourceable units (ASU's; zie Hoofdstuk 4), dan kan men per ASU 
berekenenn hoeveel middelen en mensuren er nodig zijn om een eenheid-
productt op te leveren (Lugtigheid en Wesselman, 2003). Al s de helpdesk 
bijvoorbeeldd een ASU is, berekent de inbesteder het aantal normuren voor 
eenn bepaalde soort call met een bepaalde opslag voor de tools, huisvesting, 
enzovoort.. Op deze manier wordt elke discussie over de rekening bij voor-
baatt kortgesloten. Deze manier is bovendien flexibel als de uitbesteder het 
zoo kan organiseren dat hij een kleiner aantal calls bij de helpdesk plaatst; 
dann wordt hij ook be loond met een lagere rekening. Een fraai voorbeeld van 
dezee werkwijze geeft de case Telfort in Hoofdstuk 7. 

Cr i ter iu mm voor  he lde re f inanc ië le a fspraken 

Samenvattendd geldt het volgende criterium: 

Financiëlee afspraken zijn helder als alle tarieven voor zowel de uitbe-
stederr als de inbesteder transparant en eenduidig zijn. 

CF55 3 Performance management 
Dee Looff stelt in zijn dissertatie (1996) dat "uitbesteden alleen verantwoord is 
wanneerwanneer de eisen aan de activiteiten tevoren gedetailleerd kunnen worden en nakoming 
vanvan deze eisen genieten en afgedwongen kan worden". Hiermee geeft hij een 
belangrijkee controlfactor aan, namelijk het kunnen specificeren, meten en 
sturenn op de performance van de IT-dienstverlener. Dit complex van taken 
wordtt meestal samengevat met de term performance management. 
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Balancedd scorecard 

Eenn geschikt en algemeen aanvaard raamwerk voor dit performance ma-
nagementt is de balanced scorecard (BSC) van Kaplan en Norton (1992). 
Eenn systeem van BSC's zorgt ervoor dat een (demand-)manager in één 
oogopslagg inzicht heelt in de kwaliteit van zijn dienstverlening en weet 
waarr hij eventueel moet bijsturen. Elke balanced scorecard is opgebouwd 
uitt vier perspectieven: het financieel perspectiel, het klantperspectief, het 
interneprocessenperspectieff  en het groei- en leerperspectief. In figuur 5.0 is 
zijnn die perspectieven ingevuld voor een uitbestede IT-dienstverlening. 

Financiee ll  perspectie f 

Hoee aantrel i elijl is 
dee IT-organisatie ooi 
dee gehele organisatie? 

ff \ 
Klantperspectie f f 

Hoee wordt de I iliteil 
.. an de IT-dienstverlening 
doorr de klanten er. aren ? 

rr \ 
Intern ee processe n perspectie f 

ffectieff en efficient 
zijnn de processen 
vann de IT-organis 

' ' 

\ \ 

Groei -- en'leérsperspectie f 

Iss de IT-organisatie 
.'' "jm te /ernieuwen 

enn ti  : ' 

\ \ 

/ / 

Figuu rr  5.6: Balance d scorecar d (Kapla n en Norton , 1992), ingevul d voo r 

IT-dienstverlenin g g 

Balancedd scorecards worden op alle niveaus ingevuld, van strategisch tot 
operationeell  (zie de balanced scorecard-piramide in figuur 5.7). Op het 
hoogstee niveau staat de sourcingstrategie, die uiteraard zelf weer is afgeleid 
vann de doelstellingen van de organisatie. Deze sourcingstrategie is (als 
hett goed is) in de business case al vertaald naar Kritische Succes Factoren 
(KSF'en).. Om deze KSF'en meetbaar te maken worden er vervolgens Kern 
Prestatie-Indicatorenn (KPI's) gedefinieerd die aangeven in welke mate de 
KSF'enn worden gerealiseerd. Als de uitbesteder aan al deze KPI's ook een 
normm toevoegt, ontstaat het SLA (Service Level Agreement). 

Omm tijdig inzicht te verkrijgen in de prestaties van de IT-dienstverlener 
iss het noodzakelijk dat er periodiek over de verschillende KPI's worden 
gerapporteerd.. Voor de meeste KPI's is een meetfrequentie van een maand 
noodzakelijkk om voldoende inzicht te krijgen in de trends. Hiertoe moet in 
dee eerste plaats een meetinstrumentarium worden geïmplementeerd. Deze 
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Missie e 
Visie e 

..•ouicing g 
Strategie e 

Kritisch ee Succes Factoren 

KemPerformancee Indicatoren 

busmesss case 
voorr outsourcing 

++ nonnen -^ SLA 

balancedd Scorecard Rapportage 

Figuu rr  5.7: De balance d scorecard-piramid e 

metingenn zijn input voor de maandelijkse servicelevelrapportage, die in een 
aantall slagen verdicht wordt tot de toplevel scorecard die op één A4'tje (het 
"dashboard")) aangeeft hoe de dienstverlening zich ontwikkelt. 

Hierr volgen twee voorbeelden van de vertaling van strategie naar KPI's: 

SourangSourang strategie: 

Kostenbesparingg op de standaard IT-dienst-
verlening g 

SourcingSourcing strategie: 

Kwaliteitsverbeteringg in IT-ondersteuning van de 
business s 

KSF'en: KSF'en: 

 kostenminimalisatie 

 levering van diensten conform afspraak 

KSF'en: KSF'en: 

 klanttevredenheid 

 innovatie 

KPI's: KPI's: 

 % kosten meerwerk t.o.v. standaarddienst-
verlening. . 

 % geleverd conform SLA-normen 

Metingen Metingen 

 de gespecificeerde factuur 

 het servicelevelrapport 

KPI's: KPI's: 

 tevredenheid eindgebruikers 

 time to market van nieuwe applicaties 

 aantal gesignaleerde potentiële besparingen 

Metingen: Metingen: 

 enguête bij de eindgebruikers (steekproef) 

 doorlooptijd projecten t/m implementatie 

Doorr de KPI's van de dienstverlening via de BSC-piramide te bepalen, 
wordtt het verband tussen prestaties van de leverancier en het behalen 
vann de businessdoelstellingen van de uitbestedende organisatie zichtbaar. 
Daarmeee is de BSC dus een belangrijk hulpmiddel voor het borgen van de 
businessalignmentt van een (uitbestede) dienstverlening. De organisatie kan 
dee leverancier hierdoor effectief aansturen op het bereiken van een zo groot 
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mogelijkee bijdrage aan het behalen van de businessdoelstellingen. Voor 
zowell  de klant als de leverancier is helder welke kritieke succesfactoren 
moetenn worden bereikt en op welke indicatoren er wordt gestuurd. 

Omm lijn te brengen in de aansturing, moet de uitbesteder niet te veel KSF'en 
enn KPI's kiezen. Een goede richtlijn is drie KPI's per perspectief van de 
balancedd scorecard. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven. 

Financiee ll  perspectie f 

Totalee losten pei dienst 

oo 1 osten mei 

II osten pei werkplel 

Klantperspectie f f 

Geleverdd conform SLA normen 

Tevredenheidd eindgebruikers 

Kwaliteitsverbetering g 
dienstverleningg conform plan 

Intern ee processe n perspectie f 

%% geëscaleerde incidenten 

%% systemen conform 
standaard d 

Snelheidd oplossingen 

Groei -- en leerperspectie f 

aartall innovatieve oplossingen 

Timee to marl et nieuw applicaties 

Aantall gesignaleerde besparingen 

Figuu rr  5.8: Voorbeelde n van KPI's voo r IT-sourcin g 

Escalatiee en sancties 
Eenn volgende vraae is hoe de uitbesteder een leverancier kan bijsturen. 
Klassiekk zijn de boetes voor het niet halen van de SLA-normen. Zo'n regime 
iss echter van nature negatie! en kan leiden tot de "calculerende leverancier", 
diee de boetes afweegt tegen de kosten van een betere performance. Als de 
uitbestederr boetes oplegt, moeten die ook zo hoog zijn dat ze werkelijk 
effectt hebben. Het is bijvoorbeeld aan te bevelen boetes te verhogen als cle 
dienstverleningg meerdere perioden achtereen onder het afgesproken niveau 
blijft . . 

Meerr stimulerend is een bonus-malussysteem dat zowel boetes voor un-
derperformancee als bonussen voor overperformance omvat. Bonussen en 
malussenn worden clan per periode met elkaar gesaldeerd en afgerekend. 
Zo'nn systeem heet ook wel een credit points regime. Een praktisch probleem is 
hierbijj  dat de uitbesteder niet vooraf weet wat de dienstverlening gaat kos-
ten;; dit speelt bijvoorbeeld bij overheidsinstellingen die met vaste budgetten 
moetenn werken. En cle uitbesteder moet natuurlijk heel goed bedenken 
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welkee KPI's zo vitaal zijn voor de organisatie dat hij er meer voor over heelt 
dann vooral is gecaleuleerd. 

Bovenstaandee sancties zijn allemaal financieel van aard. Organisatorische 
sanctiess kunnen echter veel doeltrelfender zijn. Als voorbeeld dient het 
reuimee van de "step-in riohts". Dit werkt als volm. Als de leverancier uedu-

CrCr 11 l Cr C Ë - 1 

rendee een bepaalde periode achterblijft op de afgesproken performance, 
moett hij een vergaderingvan zijn managementteam beleggen, waarop in 
aanwezigheidd van de opdrachtgever wordt besproken hoe men dit in de 
volgendee periode gaat voorkomen. Als de dienstverlening in de tweede 
periodee dan nog steeds onder de maat blijft , moet de leverancier iemand 
vann de opdrachtgever opnemen in zijn managementteam en is diegene 
bevoegdd om middelen en mensen van de leverancier toe te wijzen aan de 
dienstverleningg voor zijn eigen organisatie. Dit regime is bijvoorbeeld met 
success toegepast in de casus KPMG Consulting (zie Hooldstuk 7). 

Criteri aa voor  performancemanagement 

Samenvattendd gelden voor een goed performancemanagement de volgende 
criteria: : 

Performancemanagementt is adequaat wanneer: 
•• er KPI's voor de dienstverlening zijn opgesteld die aansluiten op de 

doelstellingenn van de organisatie; 
•• er SLA's zijn opgesteld die aansluiten op de KPI's en er afspraken 

zijnn gemaakt over rapportage ten opzichte van de normen die in de 
SLA'ss staan; 

•• eventuele bonus- of malusregimes aansluiten op de SLA's. 

CF66 Kennisbehoud 
Tott aan de eerste migratie naar een inbestecler heeft een organisatie de facto 
dee kennis om zijn eigen IT-dienstverlening te verzorgen. Tijdens de leveran
ciersselectiee en de migratie bouwt een uitbesteder bovendien de kennis op 
diee nodig is om een leverancier aan te sturen. Daarna wordt het belangrijk 
beidee vormen van kennis gedurende de hele contractmanagement fase te 
behoudenn (Willcocks en Lacity, 1999). Als een uitbesteder namelijk zoveel 
kenniss heeft verloren dat hij niet meer in staat is de emen IT-dienstverleninu 
uitt het niets op te bouwen, verliest hij de optie van back-sourcinti, oftewel 
dee kans om uitbesteding als zodanig terug te draaien. Als hij daarboven ook 
dee kennis en kunde verliest om een andere leverancier aan te sturen, vervalt 
vervolgenss de optie van follow-upsourcing en wordt de uitbesteder definitie! 
afhankelijkk van die ene leverancier (in het Engels heet dit lock in). 

Directt na een uitbesteding hebben de meeste organisaties nos_> wel vol-
doendee kennis om te kunnen back-sourcen ol follow-upsourcen, maar als 
zijj niet bewust investeren in het behoud van die kennis, oaat dat vermogen 



922 Decision- en controlfactoren voor IT-sourcing 

snell  achteruit. Andere belangrijke control factoren in dit verband zijn een 
contractt dat voorziet in overdracht van kennis door de gekozen leverancier 
(ziee CF51) en een scherp pei'lormcmcoiiuiui^cDk'iU (CF53). Hierna wordt in 
Hoofdstukk 6 verdere ingezoomd op fol low-upsourcing en back-sourcing. 

Cr i te r iu mm voor  k e n n i s b e h o ud 

Eenn uitbesteder wordt pas echt afhankelijk van een bepaalde leverancier 
alss hij niet meer zelfstandig naar een andere leverancier kan overstappen. 
Daaromm zijn voor kennisbehoud de volgende criteria te hanteren: 

Err is sprake van kennisbehoud als de uitbesteder nog voldoende ken-
nis,, ervaring en competent ies heeft om: 
•• zellstandig te kunnen iol low-upsourcen naar een ander leverancier; 
•• (met externe hulp) te kunnen baek-soureen. 



HOOFDSTUK K 6 6 
Factore nn voo r follow-upsourcin g en 
back-sourcin g g 

6.11 Positionering follow-upsourcing en back-sourcing 
Dee opties voor follow-upsourcing ol back-sourcing doen zich voor zodra 
hett eerste contract afloopt oi wordt opengebroken. Dan komt cie uitbesteder 
terugg bij iase 1 van de sourcingcyclus en kan hij op basis van een nieuwe 
businesss case een nieuwe keuze maken. 

Weerr in 

transitie e 

Eigenn IT-
dienst--

verlening g 

3. . 
Contract t 

managemer r 

Figuurr 6.1: De World Class IT-sourcingcyclus (Delen e.a., 2000) 

Aylottt en Law hebben in 1997 bij 123 organisaties in Groot-Brittannië waar 
hett sourcingcontract zijn einde naderde, onderzocht welke optie men op 
datt moment overwoog. Deze organisaties waren gelijk verdeeld over alle 
branchess van overheid tot bedrijfsleven. De uitkomsten staan in de eerste 
tweee kolommen van tabel 6.2. 
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Tabell  6.2: Opties die men overweegt bij afloop contract 

Opti ee na afloo p contrac t 
(Aylotte nn Law, 1997) 

% % %% van de 
bepaald e e 

optie s s 

%% per vervolgopti e 

contractvernieuwingg met dezelfde 
leverancier r 

openn tender -* contractvernieuwing 

openn tender -> follow-upsourcing 

openn tender met uitsluiting van de 
huidigee leverancier -^ follow-upsour-
cing g 

back-sourcmg g 

nogg niet bepaald 

29% % 

33% % 

3% % 

1% % 

24% % 

38% % 

22% % 

60% % 

contractvernieuwing g 

22% % 

4% % 

26% % 

follow-upsourcing g 

14c c 14% % 
back-sourcmg g 

Totaal l 100% % 100% % 100% % 

•• De optie om door te gaan met dezelfde leverancier betekent een kortslui
tingg van de sourcingeyclus (direct van fase 1 naar fase 3). Deze optie heelt 
hett voordeel dat men geen nieuwe leveranciersselectie hoeft uit te voe
ren,, maar het nadeel is dat men niet weet ol er geen andere leverancier is 
diee nog beter zou voldoen. Deze optie is voor EG-overheidsorganisaties 
uitgesloten,, omda t zij altijd opn ieuw moe ten aanbes teden . 

•• De optie om opn ieuw een leverancier ie selecteren kan tot een andere 
leverancier,, dus tot follow-upsourcing, leiden, maar kan ook resulteren 
inn vernieuwing van het contract met dezelfde leverancier. Als daarbij ook 
dee scope wordt uitgebreid, is er sprake van een mengvorm van follow-up
sourcingg (c.c]. contractvernieuwing) met n ieuwe outsourcing. 

•• De optie van aanbesteding mei uitsluiting van de huidige leverancier kan 
alleenn maar tot follow-upsourcing leiden. 

•• Een opvallend hoou percentage (11%) overwoog de diensiverleninL" weer 
inn eigen huis terug te halen (bcick-sourcino). In dat geval gaat de uitbeste
derr over naar fase 4 van de sourcingeyclus en wordt de IT-dienstverlening 
weerr belegd bij een (opnieuw op te richten?) interne IT-afdeling. 

Inn de derde kolom van de tabel zijn de 24°o organisaties die hun keuze nog 
niett bepaald hadden , weggehaald en zijn de percentages opnieuw berekend 
voorr de omanisai ies die hun keuze wel bepaald hadden . Dil leidi lot hofere 
percentagess per optie. Daarbij is het ervaringsgegeven gehanteerd dal on
geveerr de helft van de organisaties die opn ieuw een leverancier selecteren 
(43/22 = afgerond 22°o) uiteindelijk met de huidige leverancier doorgaat en 
datt de andere helft (dus ook 22°o) follow-upsourcing doet naar een andere 
leverancier. . 

Tott sloi is in de vierde kolom doorgerekend hoeveel contracten uiteindelijk 
leidenn tol vernieuwing c.q. lol low-upsourcing ol back-sourcing. Figuur 6.3 
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geeftt een overzicht het gebruik van al deze opties. In deze figuur is ook de 
categoriee uitbestedingen toegevoegd die bewust peen vervols krijgen (deze 
categoriee was door Aylott en Law niet onderkend). Uit zijn de uitbestedin-
genn van zogeheten dying systems, die een uitbesteder aan een leverancier 
geeftt voor de resterende levensduur, teneinde de middelen en kennis van de 
eigenn organisatie vrij te maken voor de ontwikkeling van nieuwe informatie-
systemen.. Paradoxaal genoeg duren contracten voor dying systems soms 
langerr dan die voor "live systems" en kunnen zij zelfs alsnog tot follow-up-
sourcingg leiden. Zoals Strassman in 1995 al opmerkte: "Software is another 
wordd for immortality". De case Nationale Nederlanden in Hoofdstuk 7 geeft 
eenn goed voorbeeld van het uitbesteden van zo'n dying system. 

Figuu rr  6.3: Gebruik van opties na afloop sourcingcontract 

6.22 Factoren voor follow-upsourcing 
Inn de praktijk wordt de scope bij follow-upsourcing vaak uitgebreid, zodat 
dann sprake is van een mengvorm van nieuwe outsourcing voor de proces-
senn die dan voor het eerst worden uitbesteed en follow-upsourcing voor de 
processenn die al eerder waren uitbesteed. In zo'n situatie zijn zowel de cleci-
sionfactorenn voor een eerste sourcing als de factoren voor follow-upsourcing 
vann toepassing. Bij een zuivere follow-upsourcing blijf t de scope gelijk aan 
diee van de vorige sourcing en spelen alleen de onderstaande factoren voor 
follow-upsourcingg een rol. Deze follow-upfactoren zijn decisionfactoren; 
zijj  dienen namelijk om de juiste vervolgbeslissing te nemen, maar omdat ze 
wordenn geëvalueerd vanuit een bestaande sourcingsituatie, sluiten ze qua 
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indelingg aan op de controlfactoren voor de lopende sourein», zoals aange-
gevenn in tabel 6.4. 

Tabell  6.4: Relatie tussen de factoren voor fo l low-upsourc ing en de cont ro l fac to ren voor 
eenn eerste sourcing 

Lopend ee sourcin g Follow-upsourcin g g 

CF11 planmatige aanpak 

CF22 business case uitbesteding 

CF33 business case inbesteding 

CF411 overdracht van personeel 

CF422 overdracht van middelen 

CF433 begeleiden gebruikers 

CFB11 degelijk contract 

CF522 financiële afspraken 

CF533 performance mgt 

CF66 kennisbehoud 

FF11 planmatige aanpak follow-upsourcing 

FF22 business case voor follow-upsourcing bij de 
uitbesteder r 

FF33 business case voor follow-upsourcing bij de 
mbesteder r 

FF422 overdracht van middelen 

FF511 degelijk contract 

FF522 financiële afspraken 

FF533 performance mgt 

FF66 kennisbehoud 

Vaa ii de factoren CF41 overdracht van personeel en CF43 begeleiding iwncie gebrui-
kerskers zijn geen fol low-upiactoren afgeleid, omdat die bij een zuivere follow-
upsourcingg niet meer aan de orde zijn. Hierna worden de follow-upfactoren 
afzonderlijkk besproken. 

FF11 P l a n m a t i ge a a n p ak van de f o l l o w - u p s o u r c i ng 

Dee opt imale aanpak voor lol low-upsourcing komt sterk overeen met die 
voorr een eerste sourcing. In fase 1 vdn de sourcingcyclus (zie figuur 6.1) 
wordenn de business cases voor fol low-upsourcing geëvalueerd voor de 
uitbestederr en de inbesteder. Vervolgens wordt in fase 2 de beste leverancier 
geselecteerd,, op de dezelfde wijze als voor een eerste sourcing (zie Hoofd-
stukk 5, factor CF1). 

FF22 Pos i t i eve b u s i n e ss case voor  f o l l o w - u p s o u r c i ng voor  de 

u i tbes teder r 

Dee business case bij afloop van een sourcingcontract is op te bouwen in drie 
stappen: : 

•• Opn ieuw valideren van de oorspronkelijke business case voor uitbeste
dingg (DF2). Dit kan leiden tot een aanpassing van de scope van de sour
cingg als de kerncompeten t ies verschoven zijn. In ernstige gevallen kan 
blijkenn dat de business case voor uitbesteding niet (meer) valide is. In die 
situatiee kan een business case voor back-sourciiiLt onts taan. 
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•• Vernieuwen van de marktverkenning. Als de markt inmiddels meer kan 
biedenn dan bij de vorige (out)-sourcing, kan dit leiden tot een verruiming 
vann de scope van de SOUR ing. 

•• Afwegen van de kosten van migratie naar een andere leverancier tegen de 
verwachtee voordelen van die andere leverancier ten opzichte van de hui
digee leverancier. De uitbesteder kan deze alweging op voorhand maken 
oll pas nadat hij aanbiedingen van andere leveranciers heeh opgevraagd. 

FF33 Positieve business case voor  fol low-upsourcing voor  de 

inbesteder r 

Bijj tollovv-upsourcing neemt de leverancier in het algemeen geen personeel 
overr en zijn de zaken in het algemeen beter op orde dan bij een eerste 
sourcing.. Daarom komt een business case voor inbesteding bij follow-up-
sourcintii ^makkelijker rond dan bij een eerste sourcing. 

FF422 Overdracht van middelen 

Alss de uitbesteder de hardware en software bij de eerste sourcing aan 
eenn inbesteder heelt overgedragen, moet hij die hardware en soltware nu 
miorerenn naar de nieuwe leverancier. Maar hij kan de verantwoordelijkheid 
hiervoorr neerleggen bij de nieuwe leverancier. In extreme gevallen komt 
hett voor dat de bestaande leverancier niet wil meewerken aan overdracht 
aann een nieuwe leverancier en daar contractueel ook niet toe gedwongen 
kann worden. In zo'n geval moet de uitbesteder die middelen eerst zelf 
terugnemenn en daarna opnieuw uitbesteden aan de nieuwe leverancier. In 
zo'nn situatie is follow-upsourcing alleen mogelijk via de omweg van back-
sourcingg en nieuwe outsourcing. 

FF511 Een degelijk contract 

Hett bestaande contract kan nu worden geëvalueerd en zo nodig verbeterd. 

FF55 2 Heldere financiële afspraken 

Dee bestaande financiële afspraken kunnen nu worden geëvalueerd en zo 
nodiyy verbeterd. 

FFF 5 3 Performancemanagement 

Hett performancemanagement over de afgelopen contractperiode kan nu 
wordenn geëvalueerd en verbeterd. 

FF66 kennisbehoud 

Voorr follow-upsourcino is oeen andere kennis nodiu dan voor een eerste 
sourciny. . 
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6.33 Factoren voor back-sourcing 
Back-sourcingg is minder eenvoudig dan tol low-upsourcing. De back-sour-
cingfactorenn zijn net als de lol low-uptactoren deeisionfactoren; zij d ienen 
immerss om de juiste baek-sourcebesl issing te nemen. Maar omdat ze 
wordenn geëvalueerd vanuit een bestaande sourcingsituatie, sluiten ze qua 
indelingg aan op de controlfactoren voor de lopende sourcing, zoals aange-
gevenn in tabel 6.5. 

Tabell  6.5: Relatie tussen de factoren voor back-sourcing en de controlfactoren voor een 
eerstee sourcing 

Lopend ee sourcin g Back-sourcin g g 

CF11 planmatige aanpak 

CF22 business case voor uitbesteding 

CF33 business case voor inbestedmg 

CF411 overdracht van personeel 

CF422 overdracht van middelen 

CF433 begeleiden gebruikers 

CF511 degelijk contract 

CF522 financiële afspraken 

CF533 performance mgt 

CF66 kennisbehoud 

BF11 planmatige aanpak van de back-sourcinc 

BF22 business case voor back-sourcing 

BF411 werving van personeel 

BF422 verwerving van middelen 

BF433 begeleiding gebruikers 

Vann de volgende controlfactoren zijn geen back-sourcefactoren afgeleid: 

•• BF3 business case voor inbesteding; 
•• BF51 een degelijk contract; 
•• BF52 heldere financiële afspraken; 
•• BF53 per fo rmancemanagement ; 
•• BF6 kennisbehoud. 

Dee uitbesteder hoeft namelijk geen marktparti j meer te zoeken en aan te 
sturen.. Maar het is toch de moei te waard om aandacht te blijven geven aan 
dezee factoren, omdat hij daa rmee de optie openhoud t om later opn i euw uit 
tee bes teden. En het is ook aan te bevelen de teruggekeerde IT-dienstvcrle-
ningg even zakelijk te blijven aansturen als toen deze nog door een externe 
leverancierr werd verleend. 

Hiernaa worden cl e factoren voor back-sourcin» afzonderlijk besproken. 

BF11 P l a n m a t i ge a a n p ak van h et back -sou rc ingp roces 

Alss een business case uitwijst dat back-sourcing cfe beste optie is, gaat de 
uitbestederr over naar de linkertak van de sourcingcvclus (zie figuur 6.1) 
mett de vierde fase, ivccr in huis nemen, Hoe dit gebeurt, han<>t sterk at van het 
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soortt business case. Postma (2003) maakt voor back-sourcino onderscheid 
tussenn een intrinsieke en een extrinsieke business case. Bij een intrinsieke 
businesss case erkent de uitbesteder achtera! dal hij iets lout gedaan heeft, 
bijvoorbeeldd het per ongeluk uitbesteden van een kerncompetentie of een 
contractt dat niet flexibel genoeg was. Bij een extrinsieke business case zijn 
err meer legitieme redenen voor back-sourcing; dat is bijvoorbeeld het geval 
wanneerr de uitbesteder wordt overgenomen door een andere organisatie, 
diee ervoor heeft gekozen al zijn IT-dienstverlening zelf te verzorgen. Zo'n 
situatiee levert dan een extrinsieke business case op. In Hoofdstuk 7 zijn 
voorbeeldenn te vinden van beide soorten business cases, namelijk de auto-
importeurr en de seheepswerl voor een intrinsieke business case en KPMG 
Consultingg voor een extrinsieke business case. 

Back-sourcingg wegens een extrinsieke business case lijk t sterk op follow-
upsourcing,, maar dan naar een bestaande nieuwe leverancier in huis. Bij 
back-sourcingg wegens een intrinsieke business case moet de uitbesteder 
dee eigen IT-afdeling vaak weer van de grond af opnieuw opbouwen. In dat 
gevall  moet hij de volgende activiteiten inplannen: 

•• ontwerpen organisatie IT-afdeling; 
•• opstellen functieprofielen; 
•• selecteren en werven van personeel; 
•• ontwerpen en implementeren IT-architectuur; 
•• verwerven van automatiseringsmiddelen; 
•• voorbereiden gebruikers op de nieuwe situatie; 
•• transitie; 
•• overname van de dienstverlening. 

Bijj beide soorten business case wordt in fase 5 de IT-dienstverlening op
nieuww uitgevoerd door een interne IT-aldeling. Periodiek kan de organisatie 
dandan onderzoeken ol er wellicht een hernieuwde business case voor uitbe
stedingg is. 

BF22 Positieve business case voor  back-sourcing 

Err is pas een business case voor back-sourcing als de voordelen van het 
weerr in huis nemen van de IT-dienstverlening de kosten overtreffen van het 
opnieuww opbouwen van zo'n dienstverlening. 

BF411 werven van personeel 

BF422 verwerven van IT-middelen 

Watt back-sourcing bij een intrinsieke business case zo moeilijk maakt, is 
datt de uitbesteder uit het niets weer een eiuen IT-afdelinti moet opbouwen. 
Hijj moet een nieuwe IT-organisatie ontwerpen, functieprofielen opstellen 
enn personeel werven. Dat laatste kan in een overspannen arbeidsmarkt een 
groott probleem zijn. Voor de middelen moet hij opnieuw een architectuur 
ontwerpenn die past bij de bedrijfsprocessen en waarop hij de content (ap-
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plicaüess en gegevens) kan overzetten, dit alles natuurlijk zonder de eoniinu-
iteitt van de dienstverlening te onderbreken. 

BF433 begeleiding van de gebruikers 

Bijj  een intrinsieke business case komt de dienstverlening weer dichter bij 
dee gebruikers te staan en moeten nieuwe procedures worden afgestemd. Bij 
eenn extrinsieke business case verandert er voor de gebruikers nog minder 
dann bij een iollow-upsourcing en is deze (actor niet van toepassing. 

BF66 kennisbehoud 

Voorwaardee voor back-soureing is dat de oorspronkelijke uitbesteder nog 
steedss voldoende kennis heeft om een greeniield IT-aldeling op te zetten. 
Naarmatee de eerste outsourcing langer geleden is, is de kans kleiner dat hij 
ditt zelf nog kan en dan moet hij daarvoor externe expertise betrekken. 
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HOOFDSTUKK / 

Decision -- en controlfactore n 
inn de praktijk : een casestudi e 

7.11 Onderzoeksmethode 
Inn de vorige drie hoofdstukken zijn tien (aetoren geponeerd die volgens mij 
vann invloed zijn op het succes van een sourcing. Dit hooldstuk beschrijlt het 
veldonderzoekk dat is uitgevoerd om de invloed van die factoren te toetsen 
aann de praktijk. 

Hierbijj  is de casestudiemethode toegepast, die uitvoerig is beschreven 
doorr Yin (1989). De casestud iemethode maakt het mogelijk een eigentijds 
verschijnsel,, zoals sourcing, te onderzoeken in de natuurlijke situatie van 
organisatiess die de laatste tien jaren zo'n sourcing hebben uitgevoerd. Het 
betreftt hier een exploratieve studie naar de invloed van de individuele 
sourcinpfactorenn op het slagen of falen van de sourcinu als ueheel. 

t?? I t1 Ir 1 ÏP 

D o m e inn van het o n d e r z o e k: a c h t t i en N e d e r l a n d se cases 

Inn deze studie is gekozen voor een middelgroot aantal cases (achtt ien) met 
beperktee diepgang uit de Neder landse praktijk. Een aantal van achtt ien 
casess levert een redelijke hoeveelheid meetpun ten op voor de sourcing-
lactoren.. De studie is beperkt tot Neder land om met dit aantal cases toch 
eenn bepaalde dichtheid te bereiken: in totaal is voor bijna 2 miljard euro aan 
contractwaardee onderzocht, terwijl in Neder land jaarlijks voor 4,2 miljard 
aann n ieuwe contracten wordt afgesloten (zie bijlage B). Een andere reden 
omm voor Neder land te kiezen, is dat, er in vergelijking met Groot-Bri t tan-
nié'' en de Verenigde Staten, nog weinig over is gepubliceerd, terwijl er toch 
grotee verschillen blijken te bestaan tussen sourcing in verschil lende landen 
enn culturen (Apte e.a., 1997). Binnen de gekozen begrenzing is gestreeld 
naarr een veelzijdige samenstel l ing van grote en kleine contracten waarin 
allee soorten sourcing (IT-outsourcing, fol low-upsourcing en back-sourcing 
evenalss sourcing van telefonie en Business Process Outsourcing) aan bod 
komen.. Ten slotte is deze keuze ook door de pragmatiek bepaald. Ik heb 
diee cases onderzocht waar ik zelf als adviseur een rol heb gespeeld of waar 
ikk via collega-adviseurs een gemakkeli jke introductie kon krijgen. Een extra 
voordeell  van deze benader ing was dat sommige cases over een langere 
periode,, tot tien jaar toe, £>evolt>d konden worden. 

103 3 
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Dee onderzoekseenheid is telkens de laatste sourcingcyclus van iedere 
organisatie,, maar geplaatst in de context van eerdere sourcingen en de 
geschiedeniss van de organisatie als geheel. 

Tabell  7.1 geelt een overzicht van de omvang en de meest onderscheidende 
karakteristiekenn van alle cases. De cases zijn gesorteerd naar branche; eerst 
komenn de cases uil de overheid, dan die uit de dienstverlening en ten slotte 
diee uil handel en industrie. Binnen elke branche is gesorteerd op allabet. 

Wijz ee van onderzoek 
Dee gegevens zijn afkomstig uil de ervaringen die ik samen met mijn (ex-) 
collega'ss in de sourcingadviespraktijken van KPMG Consulting en VKA 
hebb opgedaan. Voor de meeste cases is extra informatie verzameld mid-
delss diepte-interviews met de verantwoordelijken voor uitbesteding bij de 
uitbestedendee organisaties. Over de helft van de cases is door mijzelf of 
doorr anderen al eerder gepubliceerd, voor de andere helft geeft deze publi-
catiee de primeur. De beschrijvingen van alle cases waarin de naam van de 
uitbestedendee organisatie vernield is, zijn door die uitbesteders gereviewed. 
Voorr het publiceren van die cases is van de genoemde organisaties toeslem-
mingg gevraagd en gekregen. Verder zijn alle cases die door mijn collega's 
zijnn aangereikt ook nog eens gereviewed door die collega's. Tabel 7.2 geeft 
perr case nader aan hoe de informatie is verkregen. 
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Tabell 7.1: Overzicht van de onderzochte cases 

Looptij dd (jr ) x Contractwaard e Bijzonderhede n 
jaaromze tt  (1000 €) default is IT-outsourang van één 
(10000 €) kavel 

Casee (uitbesteder) 

Overhei d d 

Centralee Financien Inst 

Gemeentee Den Haag 

OT2000 0 

Universiteitt Utrecht 

Ministeriee van V&W 

Zakelijk e e 
dienstverlenin g g 

BTT en Telfort 

KPMGG Consulting 

KPNN Werkplekdiensten 

Nationale-Nederlanden n 

Telfort t 

TPGPost t 

Younglife e 

Hande ll  en industri e 

Auto-importeur r 

Hollandschee Beton Groep 

Overslagbedrijf f 

Scheepswerf f 

Textielfabriek k 

Vrachtwagenfabriek k 

Totaal l 

5 xx 1.500 

10x2 .000 0 

6 xx 185.000 

55 x 8.000 

5xx 50.000 

55 x 7.200 

55 x - 1 0 fte 

6 x 3 5 . 0 0 0 0 

55 x 40 fte 

5 x 2 0 . 0 0 0 0 

2 xx 1.000 

55 x 4 0 

55 x - 1 5 fte 

33 x -5 .000 

0 x 0 0 

100 x 50 fte 

55 x 16 fte 

22 x 8 fte 

7.500 0 

20.000 0 

1.110.000 0 

40.000 0 

250.000 0 

36.000 0 

-3.200 0 

210.000 0 

12.800 0 

100.000 0 

2.000 0 

200 0 

-- 4.800 

-15.000 0 

0 0 

32.000 0 

5.120 0 

1.024 4 

-- 1.850.000 

follow-upsourcing g 

follow-upsourcing g 

raamcontractt telefonie 

outsourcing g 

follow-upsourcing g 

outsourcing g 

near-shoree outsourcing 

outsourcingg 5SC 

dyingg system 

BPO O 

Greenfield-outsourcing g 

enn back-sourcing 

externn demand-management 
voorr MKB 

back-sourcing g 

outsourcing g 

sourcingg die niet doorging 

back-sourcing g 

outsourcing g 

back-sourctng g 

Tabell 7.2: Overzicht van alle cases met de wijze waarop de informatie is verkregen 

11 Voor een fte externe dienstver lening w o r d t 1600 uur gerekend x € 40 = € 64.000. 
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Case e Wijz ee waaro p is informati e is verkrege n Eerder ee publicati e 

Overhei d d 

Centralee Financiën 
Instellingenn (Cfi) 

Gemeentee Den Haag 

OverheidsTelefoniee 2000 

Universiteitt Utrecht 

Ministeriee van Verkeer 
enn Waterstaat (V&W) 

Zakelijk ee dienst -
verlenin g g 

BTT en Telfort 

KPMGG Consulting 

KPNN Werkplekdiensten 

Nationale-Nederlanden n 

Telfort t 

TPGPost t 

Younglife e 

Hande ll  en Industri e 

Auto-importeur r 

Hollandschee Beton 
Groep p 

Overslagbedrijf f 

Scheepswerf f 

Textielfabriek k 

Vrachtwagenfabriek k 

Interviewss met projectmanager outsourcing van 
Cfii en zijn adviseur. 

Ikk was adviseur van twee opeenvolgende sour-
cingen. . 

Intervieww met de externe projectmanager 
outsourcing g 

Interviewss met: 

 de OR van het computercentrum; 

 de transitiemanager van Capgemini; 

 de CIO van de universiteit. 

Intervieww met V&W. 

Ikk was adviseur in het eerste contractjaar, 
daarnaa interviews met BT en Telfort. 

Ikk was adviseur bij deze sourcing. 

Intervieww met de OR van KPN-WD. 

Interviewss met NN en LogicaCMG. 

Intervieww met Telfort. 

Intervieww met de CIO van TPGPost. 

Intervieww met de externe outsourcmgmanager 
vann Younglife. 

Ikk was adviseur bij deze sourcing. 

Intervieww met de IT-manager van HBG. 

Intervieww met de externe projectleider oustour-
cmg. . 

ntervieww met de externe projectleider sourcing. 

ikk was adviseur bij deze sourcing. 

Ikk was auditor op de dienstverlening door de 
leverancier. . 

geen n 

Delenn en Beulen, 
7003 3 

IT-nieuwss binnen-
land,, 1998 

Sanders,, 2000 

vann der Helm, 2002 

geen n 

Delen,, 2003 

Geurts,, v.d. Zee, 
Delen,, Postma en 
Videier,, 2001 

geen n 

geen n 

geen n 

Delenn en Luijendijk, 
1999 9 

geen n 

geen n 

Postma,, 2003 

Delen,, Verhaar en 
Wesselman,, 2000 

geen n 
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St ram ien n 

Omm de cases zo objectiel mogelijk mei elkaar ie kunnen vergelijken is 
iederee case onderzocht en beschreven volgens hetzelfde vaste stramien. Dit 
stramienn bestaat uit vijf onderdelen: 

1.. Karakteristieken vc\n de uitbestedende organisatie. 
2.2. Het sourcingproces met de WCIT-soureingcyclus als referentiekader (zie 

Hoofdstukk 4). Daarbinnen wordt de volgende fasebenaming gehan-
teerd: : 
2.11 voorgeschiedenis (shared services, eerste outsourcing, enzovoort); 
2.22 beslui tvorming (besluit outsourcing, besluit lol low-upsourcing, 

enzovoort); ; 
2.33 leveranciersselectie; 
2.44 transitie; 
2.55 contractmanagement; 
2.66 contractvernieuwing, fol low-upsourcing til back-sourcing. 

3.. Toetsing van de decision- en control- c.q. foUoiu-itpfactoren van de sourcing. 
Dee factoren worden geanalyseerd voor de laatste sourcing, dus niet voor 
sourcingenn uit de voorgeschiedenis. Hierbij geldt het moment van het 
sourcingbesluitt als peildatum voor de decisionfactoren en het moment 
vann overdracht van verantwoordel i jkheden aan de leverancier als peil-
datumm voor de controlfactoren. Latere ontwikkel ingen tijdens de loop-
tij dd van het contract zijn aangegeven met een pijltje, bijvoorbeeld: J^*N 
betekentt dat bij het sourcingbesluit aan de criteria werd voldaan, maar 
laterr in de contractperiode niet meer. De analyse of aan de criteria is 
voldaann kan voor iedere factor tot de volgende vier waarden leiden: 

J:: aan de criteria is voldaan. 
N:: aan de criteria is niet voldaan, 
nvt:: de factor was niet van toepassing voor deze case. 
blanco:: de factor kon voor deze case niet meer achterhaald worden. 

Dee lactoren van deze laatste categorie zijn om ruimte te 
besparenn weggelaten in de tabel len bij de cases. 

Omm de interpretatie zo eenduidig mogelijk te maken zijn in tabel 7.3 
voorr iedere factor de criteria uil de Hooldstukken 4 en 5 waaraan vol-
daann moet worden, samengevat. 

4.. Sameiuhüting 
Eenn uitspraak over slagen of falen van de case en de belangrijkste oor-
zaakk daarvan. Zoals al aangegeven in Hoofdstuk 4 is een case: 
•• geslaagd wanneer zowel de uitbesteder als de inbesteder er zoveel 

voordelenn van ondervindt, dat ze e rmee door willen gaan; 
•• mislukt wanneer hij niet tot stand is gekomen of is teruggedraaid mid

delss back-sourcing met een intrinsieke oorzaak, omdat hij voor een 
vann de partijen nadelig uitpakte; 

•• gedeeltelijk geslaagd wanneer één partij er zoveel voordelen van heelt, 
datt zij e rmee door wil gaan, maar hij voor de andere partij geen 
voordelenn heeft. 
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Tabell  7.3: Criteria voor het voldoen aan de individuele decision-, control- en follow-upfac-
toren.. Decisionfactoren zijn vetgedrukt; de daarvan afgeleide control- en follow-upfacto-
renn zijn dun gedrukt. 

Decision-/control-/fol -- Criteriu m 
low-upfacto r r 

UM/CFI / I - I -- i planmatig e 
aanpak k 

DF2/CF2/FF22 busines s 
casee voor  uitbestedin g 

DF3/CF3/FF33 busine s case 
voo rr  inbestedin g 

DF44 ontvlechtbaarhei d 
vann processe n 

CF411 zorgvuldige over-
drachtt van personeel 

CF42/FF422 overdracht van 
middelen n 

CF433 begeleiding van de 
gebruikers s 

 ti' is een pian yernaa<i waarin ue ICOCM van u^ juun.myv.jk.iuj 
tee herkennen zijn, en we! tot op het niveau van activiteiten van 
enkelee mensweken en met een duidelijke toewijzing van verant-
woordelijkheden. . 

 Dit plan is tijdens het sourcmgproces gebruikt om op te sturen. 

 Er worden geen kerncompetenties uitbesteed. 

 De beoogde materiële en immateriële baten van de uitbesteding 
zijnn vooraf vastgesteld en die wegen op tegen de kosten en 
risico'ss van de uitbesteding. 

 Tijdens het sourcingproces wordt gestuurd op deze business 
case. . 

 De in te besteden processen zijn kerncompetenties van de mbe-
steder. . 

 De beoogde materiële en immateriële baten van de inbesteding 
zijnn vooraf vastgesteld en die wegen op tegen de kosten en 
risico'ss van de inbesteding. 

 Tijdens het sourcingproces wordt gestuurd op deze business 
case. . 

 De architectuur van de processen en de IT-middelen is in kaart 
gebrachtt tot minimaal het niveau van de marketing sourceable 
units. . 

 Van deze units zijn alle interfaces uitgewerkt, d.w.z. 1) de in-
gangsproductenn en -diensten, 2) het resourcebeslag, 3) het re-
sultaatt in meetbare termen (SLA) en 4) de wijze van rapporteren 
enn aansturen. 

Overdrachtt van personeel is zorgvuldig als expliciet aandacht is 
besteedd aan: 

a.. overdracht van kennis; 

b.. acceptatie door het personeel; 

c.. betrokkenheid van de ondernemingsraad; 

d.. communicatie, 

e.. overbruggen van cultuurverschillen, 

f.. integratie bij de mbesteder. 

Dee middelen zijn aan de mbesteder overgedragen of de mbesteder 
heeftt eigen middelen ingezet voor de dienstverlening 

Dee nieuwe werkwijze en het nieuwe SLA zijn helder gecommuni-
ceerdd aan de gebruikers, zodat ZIJ weten wat zij wel en niet mogen 
verwachten. . 

http://juun.myv.jk.iuj
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Decision-/control-/fol --
low-upfacto r r 

Criteriu m m 

DF55 goe d opdracht -
geverscha p p 

CF51/FF511 degelijk con-
tract t 

CF52/FF522 heldere financi-
ëlee afspraken 

CF53/FF533 performance 
rngt t 

DF66 sourcingkenni s 

CF6/FF66 kennisbehoud 

Dee uitbesteder: 

 heeft zijn bedrijfsbeleid via informatiebeleid afgestemd op zijn 
IT-beleidd (Busmess-IT alignment), 

 hanteert een sourcingstrategie als onderdeel van zijn IT-beleid, 

 is in staat om middels werkafspraken en procedures een dui-
delijkee afbakening te maken tussen de gebruiks- en aanstu-
ringstakenn die hij zelf verricht en de operationele taken van de 
mbesteder; ; 

 beschikt over een demand-manager die operationele problemen 
zelfstandigg met de servicemanager van de leverancier kan oplos-
sen, , 

 kan rapportage- en overlegstructuren inrichten op strategisch, 
tactischh en operatoneel niveau; 

 kan een escalatiemechanisme inrichten dat eventuele conflicten 
mett de mbesteder beheersbaar houdt; 

 moet bovendien voldoende IT-kennis hebben om een goede 
afbakeningg van taken en verantwoordelijkheden te maken tus-
senn de inbesteders die hij aanstuurt als de uitbesteder kiest voor 
multi-sourcing. . 

Inn het contract zijn minimaal de volgende aandachtspunten gere-
geld: : 
a.. aansprakelijkheid; 
b.. flexibiliteit in dienstverlening; 
c.. flexibiliteit in volume en looptijd; 
d.. exit-clausuie 

Allee tarieven zijn transparant en eenduidig voor zowel de uitbeste-
derr als de mbesteder, 

 Er zijn KPI's opgesteld voor de informatievoorziening die aanslui-
tenn op de doelstellingen van de organisatie 

 Er zijn SLA's opgesteld die aansluiten op de KPI's en er zijn af-
sprakenn over rapportage t a v de normen die daarin staan. 

 Eventuele bonus- of malusregimes sluiten aan op de SLA's. 

Dee uitbesteder en de mbesteder hebben beiden kennis en ervaring 
opgedaann met eerdere sourcingen en beschikken over alle compe-
tentiess die nodig zijn om de hele breedte van een sourcingproces 
aff te dekken, zoals projectmanagement, financieel management, 
HR-management,, IT-recht, arbeidsrecht, IT-kennis, ITIL, ISPL, enzo-
voortt Voor zover ZIJ die kennis, ervaring en competenties niet zeif 
bezitten,, hebben ZIJ die ingehuurd 

Dee uitbesteder heeft nog voldoende kennis, ervaring en competen-
tiess om zelfstandig te kunnen follow-up sourcen naar een ander 
leverancierr en om met externe hulp te kunnen back-sourcen. 
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5.. Toetsing van de factoren voor back-sourcing 
Indienn na afloop van een sourdnucvdus is üeback-sourced, worden de 
factorenn voor back-sourcing nog eens apart geanalyseerd op dezelfde 
wijzee als de factoren voor een eerste sourcing of een iollow-upsour-
ciny,.. De criteria voor de back-sourceiactoren staan in tabel 7.4. 

Tabell  7.4: Criteria voor het voldoen aan de factoren voor back-sourcing 

Back-sourcefacto r r Criteriu m m 

BF11 planmatig e 
aanpak k 

BF22 busines s case voo r 
back-sourcin g g 

BF411 wervin g van 
personee l l 

BF422 verwervin g van 
middele n n 

BF433 begeleidin g 
gebruiker s s 

BF6 6 

Dee back-sourcing verloopt volgens een vooraf bepaalde fasering. 

Err is vooraf een business case voor back-sourcing opgesteld en deze 
casee is positief. 

Dee uitbesteder is in staat om adequaat personeel te werven, te selec-
terenn en op te leiden. 

Dee uitbesteder is in staat om de vereiste IT-middelen aan te schaffen 
enn te implementeren. 

Dee nieuwe werkwijze en het nieuwe SLA zijn helder gecommuni-
ceerdd aan de gebruikers, zodat zij weten wat zij wel en niet mogen 
verwachten. . 

Dee uitbesteder heeft nog voldoende kennis om zelfstandig een back-
sourcingg uit te voeren. 

7.22 Cases uit de overheid 

Centralee Financiën Instel l ingen 

1.. De uitbestedende organisatie 

Centralee Financiën Instellingen (Cfi) is een agentschap van het minis-
teriee van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Cfi verzorgt met 500 
medewerkerss de bekostiging van de scholen voor het basis- en voort-
gezett onderwijs. Dit betreft zowel de middelen (huisvesting, leermid-
delen,, elektra) als de salarissen van het onderwijzend personeel. 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis: eerste outsourcing 
Hett ministerie van Onderwijs had in 1998 de helpdesk, het KA-, 
server-- en LAN-beheer en de DBA-voor-exploitatie (de DB A's voor 
systeemontwikkelingg waren bij het ministerie gebleven) voor vijf jaar 
uitbesteedd aan leverancier A. Daar hoorde toen ook de IT-afdelinu van 
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Chh bij. In ei e loop van de contractperiode was Cfi er al toe overgenaan 
zijnn Heel van het contract zelfstandig te managen, los van hot ministe-
rie.. Voor dit deel had A 23 he ingezet. In 2002, een jaar vóórdat het 
contractt afliep, is deze uilbesteding geëvalueerd. Daarbij bleek dat de 
outsourcingg op zichzelf een juiste beslissing was geweest, maar dat aan 
dee uitvoering nog veel te verbeteren viel. Het belangrijkste knelpunt 
wass dat het demand-management onvoldoende uit de verf was (geko-
men,, ook niet toen Cfi de uitbesteder zelf ging aansturen. Aanvanke-
lij kk was het contract "all in", maar omdat A niet uit de kosten kwam 
enn door de vorm van hel contract niet gestimuleerd werd om bepaalde 
zakenn snel op te pakken, was afgesproken dal voor die zaken extra be-
taaldd zou worden. Vanaf dat moment werden allerlei gewone diensten, 
zoalss hel verhuizen van een werkplek of het aansluiten van een thuis-
werkplekk gefactureerd als meerwerk. Gevolg was niet alleen dat het 
ministeriee en Cfï alsnog een hogere prijs betaalden, maar vooral dat 
costt management niet meer mogelijk was, omdat een grote hoeveel-
heidd meerwerk verspreid over allerlei losse posten werd gefactureerd 
aann tal van instanties binnen het ministerie en Cri. 
Eenn ander probleem was dat de DBA-functie-voor-exploitatie met 0,2 
ftee te klein was om continuïteit te bieden aan Cfi. 

2.22 Besluit follow-upsourcing 
Uitt de evaluatie bleek dat er een duidelijke business case was om op-
nieuww uit te besteden. De IT-diensten waren geen kerncompetentie 
(mett uitzondering van applicatieontwikkeling en -onderhoud) en Cfi 
wildee graag profiteren van state-of-the-art-kennis van de IT-branche, 
bijvoorbeeldd voor het ontwikkelen van web-based toepassingen. 
Hett uitbesteedbare pakket werd gereduceerd tot KA, servers en LAN 
(dee exploitatie-DBA werd eruit gehaald). Dit pakket werd gesplitst in 
eenn kavel beheeractiviteiten, die tegen een vaste prijs per werkplek en 
apartee prijzen voor changes werd aangeboden, en een kavel voor inno-
vatie,, waarbinnen de inbesteder telkens projecten mocht aanbieden op 
basiss van een offerte per project. 

2.33 Leveranciersselectie 
Hett uitbesteedbare pakket, zoals hierboven vastgesteld, werd gespe-
cificeerdd in een bestek met SLA en Europees aanbesteed. Op basis van 
dee vooraf opgestelde selectiecriteria kwam daarbij leverancier B als 
bestee uit de bus. Hel basisbedrag kwam de helft lager uit dan bij de 
vorigee uitbesteding Hierna werci een contract uemaakt met een bonUS-
malusregeling,, die onder andere was gebaseerd op klanttevredenheid. 
Inn diezelfde periode is ook het demand-management professioneel 
ingericht,, waarbij voor iedere functie een taakbeschrijving is gemaakt. 
Hiervoorr was ongeveer 1,4 fte nodig, exclusief een aantal fte voor 
functioneell  beheer aan de kant van de gebruikers. 
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2.44 Transiti e 
Hett contract met A licp at op 1 juli 2003, maar onulat die datum 
driee maanden voor de verhuizing van het kerndepartement naar een 
nieuwee locatie (de Hoftoren in den Haag) viel, is dat contract eerst nog 
meii  drie maanden verlengd. Cf'i is niet meeverhuisd, maar achterge-
blevenn in Zoetermeer. De transitie zeil is zorgvuldig gepland en daarna 
Liiadd verlopen. A heen zowel voor als na de iransit ieoatum proiessio-
neell  meegewerkt aan de noodzakeli jke kennisoverdracht. 

2.55 Contractmanagement 
Inn de eerste maanden is regelmatig een boete opgelegd aan de leve-
rancierr wegens beschikbaarheidsproblemen, maar daarna kon hiervoor 
elkee maand een bonus worden toegekend. 
Inn juli 2004, driekwart jaar na de transitie, bleek dat de leverancier 
heii  werk met 10 tot 14 lie aankon en dat de beoogde besparing op de 
basisdienstverleningg nog iets hoger u i tkwam dan verwacht. Maar de 
ürootsiee vooruituan» is dat er nu veel minder mcerwerk is en dal dit 
veell  strakker kan worden aangestuurd. Tijdens de transitie was al een 
nulmet ingg gedaan van de klanttevredenheid, die ui tkwam op een 7. 
Inn september 2004 wordt een n ieuwe k lant tevredenheidsmet ing uitge-
voerd.. Een goed cijfer geeft dan recht op een bonus voor de leveran-
cier. . 

3.. Analyse van de fol low-upfactoren 

FF11 planmatig e 
aanpa k k 

FF22 busines s case 
voo rr  fol low-up -
sourcin gg uitbeste -
der r 

FF33 busine s case 
voo rr  fol low-up -
sourcin gg inbestede r 

FF422 overdrach t 
vann middele n 

FF511 degelij k con -
trac t t 

Follow-upfactore n n 

Medee door de verplichting om Europees aan te be-
stedenn is systematisch gewerkt volgens een standaard-
fasering. . 

Hett ging om gewone operationele IT-dienstverlenmg 
waarvoorr concurrerende aanbiedingen te verkrijgen 
waren:: de nieuwe inbesteder was de helft goedkoper 
dann de bestaande inbesteder en de migratie was te 
overzien n 

Dee inbesteder kwam met het nieuwe contract ruim uit 

dee kosten. 

BIJJ de follow-upsourcmg werd opnieuw vastgesteld dat 
Cfii de middelen beter zelf in eigendom kon houden 
Daaromm zijn de middelen ook toen niet overgedragen 

Dee eerste inbesteder was contractueel verplicht mee te 
werkenn aan overdracht van de dienstverlening aan een 
volgendee partij. In het nieuwe contract zijn de gebreke'" 
vanvan het oude contract verholpen en daarna is het nog 
eenss gereviewed door het NIC (Nederlands Inkoop Cen-
trum.) ) 

Voldaa n n 
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Follow-up ff  actore n Voldaa n n 

FF522 heldere  finan -
ciël ee afsprake n 

FF533 performanc e 
mgt t 

FF66 kennisbehou d 

Voorr het standaatddienstenpakket is een vast tarief per 
dienstt afgesproken. Voor extra opdrachten is een vast 
uurtarieff afgesproken en doet de leverancier vooraf 
offerte. . 

Hett demand-management is bij de follow-upsourcing 
opp basis van de opgedane ervaring opnieuw en beter 
ingericht.. BIJ de follow-upsourcing werd in plaats van 
"partnership"" een SLA gebaseerd op KPI's en een bo-
nus-malusregimee ingevoerd. 

Cfii had veel kennis, ervaring en competenties behou-
den,den, maar moest daarnaast ook externe expertise inzet-
tenn om de IT-dienstverlening opnieuw uit te besteden 
aann een andere partij 

4.. Samenvatt ing 

Dee selectieve follow-upsourcing van de IT-dienstverlening van Cfi was in alle opzichten Geslaagd 
eenn succes. Dit gold zowel ten opzichte van de strategische motieven (kerncompeten-
tiee en innovatie), de tactische motieven (betere aansturing) als de operationele motie-
venn (kostenbesparing). Daarom willen beide partijen ermee doorgaan. 

G e m e e n tee D en H a ag 

1.. De uitbestedende organisatie 

Dee gemeente Den Haag bestaat uit dert ien diensten, die ieder hun 
eigenn automat iser ing hebben geregeld. Voor de communicat ie tussen 
dee diensten is een WA N aangelegd ciat HAAGnei heet en dat wordt 
beheerdd door de afdeling HAAGnet Beheer, die onderdeel ui tmaakt 
vann de Facilitaire Dienst (de FAD). 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 

Eerstee outsourcing 
Dee gemeente Den Haag heelt al een lange geschiedenis met soureint>. 
Inn 1993 werd de Gemeentel i jke Dienst Informatievoorziening (GDI) 
verzelfstandigd.. Twee jaar later was het beheer van HAAGnet daaruit 
weggehaaldd en overgedragen aan een externe leverancier (leverancier 
A) .. Deze leverancier werd vanat dat moment aangestuurd door de 
afdelingg HAAGnet Beheer. HAAGnet Beheer stelde toen al (we schrij-
venn 1995) een contract op met SLA en maakte afspraken over mede-
werkingg aan een eventuele transitie en het aanleggen van een over-
draehtsdossier,, zodat er vanaf dat moment sprake was van outsourcing. 
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Tweedee contract (follow-upsourcing) 
Toenn dit contract in 1998 afliep, besteedde de gemeente HAAGnet 
opnieuww aan en daarbij viel de keuze op een andere leverancier, le-
verancierr B, omdat die de helft goedkoper was. Dit betekent dat de 
dienstverleningg door leverancier A moest worden overgedragen aan 
B.. HAAGnet was op dat moment nog niet volledig ontvlochten uit de 
anderee dienstverlening, die A destijds van de GDI had overgenomen, 
zodatt de overdracht van de infrastructuur tegenviel. 
Dee transitie werd pas in november, twee maanden voordat het contract 
afliep,, ingezet en het overdrachtsdossier was niet echt op orde. Gege-
venn de complexe situatie van HAAGnet was de tijd toen te kort om 
allee kennis over te nemen. Daarom bleet de oude leverancier in januari 
19999 nog standby voor vragen, maar achteraf gezien was ook dat niet 
afdoende.. Uiteindelijk heeft B het eerste half jaar van 1999 moeten be-
stedenn om de dienstverlening weer op het oude niveau te stabiliseren. 

1993 3 1998 8 

Manaaenn & 
zelf f 

uitvoeren n 

Demandd organisatie 

IT-dienstverlenerr  A 

2003 3 

IT-dienstverlenerr  C 

JlT-cüenstverlenerB B 

Figuu rr  7.5: Fol low-upsourc ingen bij de gemeente Den Haag 

Alss niet vooraf was bepaald dat leverancier A zou meewerken aan een 
overdrachtt van kennis, was de transitie die nu al moeizaam verliep 
haastt onmogelijk geweest. 

2.22 Besluit follow-upsourcing (tweede keer) 
Inn 2003 liep het vijfjarige contract met B ook al. Dit was aanleiding 
voorr een integrale evaluatie, die eind 2002 plaatsvond. Op dat mo-
mentt had HAAGnet nog steeds een gefragmenteerd maar mondig ge-
bruikersveld,, dat bestond uit alle 13 diensten van de gemeente, terwijl 
hett beheer almaar complexer was geworden. Uit de evaluatie bleek 
datt B het SLA weliswaar haalde, maar dat sommige gebruikers toch 
niett tevreden waren. Bij één van de diensten sprak men zelfs over weer 
back-sourcen.. Een belangrijke klacht was dat de site-manager van le-
verancierr B te vaak was vervangen. Bovendien leefde er veel onduide-
lijkheid,, omdat het contract niet "end-to-end" was: de afdeling HAAG-
nett Beheer was alleen verantwoordelijk voor liet WAN; de diensten 
beheerdenn hun eigen LAN's. Op die LAN's draaide een grote diversiteit 
aann hardware en software, die het beheer moeilijk maakte. 
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Uiteindelijkk kwam de gemeente voor de volgende keuze te staan: 
•• Back-sourcen, terug naar do Facilitaire Dienst, maar die zou het dan 

weerr willen beleggen hij een van de andere diensten, en dat was op 
datt moment geen optie. 

•• Opnieuw outsourcen, maar clan zouden de gemeentelijke diensten 
well scherpere aansluitvoorwaarden voor hard- en softwareversies 
moetenn accepteren en een groeipad naar end-to-end service willen 
betreden. . 

Dee diensten besloten HAAGnet opnieuw uit te besteden en accepteer
denn bovenstaande voorwaarden, zodat de kans op succes nu een stuk 
groterr werd. 

2.33 Leveranciersselectie (derde keer) 
Daarnaa werd een bestek opgesteld dat voorbeeldig was op het aebieel 

II r C I C ? 

vann flexibiliteit: 
•• Het contract kreeg een looptijd van tien jaar, maar kon elk jaar wor

denn opgezegd, waarbij de leveranciers de opzegboete voor jaar 1 tot 
enn met 10 mochten opgeven. 

•• Er werd een prijs gevraagd voor 5 500 werkplekken plus een meer/ 
minderprijss voor elke schijf van 500 werkplekken meer of minder. 

•• Er werden aparte prijzen gevraagd voor vier verschillende servicele-
velss (A, B, C en D), waarbij B het huidige servicelevel was, en C het 
servicelevell dat de gebruikers bij de evaluatie als gewenst hadden 
aangegeven. . 

Ondankss het gewaagde karakter van dit bestek is er toch door vijf leve
rancierss op geboden, waarbij de laagste biedingen 30% lager uitvielen 
dann het contract dat toen nog liep met leverancier B. Uiteindelijk is 
hett contract opnieuw naar leverancier B gegaan, maar nu dus voor 
30%% minder clan de vijl jaar daarvoor en met alle flexibiliteit die in het 
bestekk was geëist. 
2.44 Transiti e (derde keer) 
Hoewell de dienstverlening bij dezelfde leverancier bleef, was er toch 
sprakee van een zekere transitie omdat er een nieuwe servicemanager 
kwamm (met continuïteitsgarantie) en omdat de helpdesk, die eerst re
motee was, nu on-site werd gebracht. 

2.55 Contractmanagement (derde contract) 
Inn het eerste kwartaal van het nieuwe contract in 2004 is de bestaande 
dienstverleningg ongestoord doorgegaan. De leverancier had het recht 
omm de prijs voor servicelevel C in rekening te brengen, maar krijgt 
vooralsnogg betaald voor level B, omdat hij niet kan aantonen dat level 
CC wordt gehaald. Intussen is de FAD vanaf 2003 bezig om de LAN's 
enn de KA-omgevingen van een aantal diensten te centraliseren in een 
Sharedd Service Center (FAD-A geheten), zodat de FAD straks, gezien 
vanuitt de diensten, end-to-end service gaat verlenen (deels uitbesteed 
enn deels via dat SSC). De servicemanager is ondanks alle afspraken 
tochh vervangen, maar dit was overmacht, want hij vertrok bij leveran
cierr B. 
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3.. Toetsing van de follow-upfactoren 

Follow-upfactore n n Voldaa n n 

FF11 planmatig e aan-
pak k 

FF22 busines s case 
voo rr  follow-upsour -
cin gg uitbestede r 

Dee tweede follow-upsourcing is mede vanuit de eerder opge-
danee ervaring en de eisen voor Europese aanbesteding zeer 
planmatigg aangepakt. 

FF33 busines s case 
voorvoor  follow-upsour -
cin gg inbestede r 

FF422 overdrach t van 
middele n n 

Dee Facilitaire Dienst van de gemeente heeft tweemaal aan-
getoondd dat follow-upsourcing e.g. doorgaan met dezelfde 
leverancierr te prefereren was boven zelf doen. De bestaande 
inbestederr bleek goedkoper te zijn dan de andere inschrijvers 
enn dan het vorige contract. 
Dee procedure van openbare aanbesteding dwong de gebrui-
kerss bij de diensten tot een herbezinning. Hierdoor konden 
afsprakenn worden gemaakt over aansluitvoorwaarden en een 
migratiepadd naar end-to-end outsourcing. 

Dee leverancier (B) kon deze dienstverlening ondanks de la-
geree prijs winstgevend draaien, 

HAAGnett Beheer hield de hardware bij de tweede follow-up-
sourcingg opnieuw in eigendom, om geen belemmering voor 
komendee follow-upsourcmgen te creëren. 

FF511 degelij k contrac t De contracten van HAAGnet liepen altijd voorop in de 
ontwikkeling.. Het laatste follow-upsourcmgcontract is een 
schoolvoorbeeldd van flexibiliteit. 

FF522 financiël e af-
sprake n n 

FF533 performance -
managemen t t 

FF66 kennisbehou d 

Err zijn heldere tarieven en boetes voor alle diensten, uitge-
splitstt naar vier serviceniveaus. 

Dee afdeling HAAGnet Beheer heeft zijn leveranciers vanaf 
hett begin proactief gemanaged en gehouden aan een SLA 
enn daardoor altijd het initiatief behouden. 

Dee gemeente bleek bij herhaling in staat een follow-upsour-
cingg door te voeren met slechts zeer beperkte externe onder-
steuning. . 

4.. Samenvatting 

Dezee casus was een succes: voor de derde keer werd vrijwillig gekozen om de sourcing Geslaac 
voortt te zetten. Dat kwam doordat werd voldaan aan alle criteria voor de decisionfac-
toren.. Er zijn nog wei problemen met de demarcatie van het WAN, dat is uitbesteed, 
enn de LAN's, die nog niet zijn uitbesteed. Maar op andere gebieden, zoals contract-
managementt en het aansturen van leveranciers, is de gemeente een schoolvoorbeeld 
vann flexibel uitbesteden 
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Overhe idsTe ie fon iee 2 0 00 

1.. De uitbestedende organisatie 

Dee Neder landse overheid bestond in 1996 uit 13 depar tementen, 12 
provincies,, ongeveer 500 gemeenten en aantal kleinere organisaties. 
Dezee organisaties namen op dat moment allemaal telefoniediensten af 
vann monopol ist KPN. 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Naa de liberalisatie van de teleloniemarkt verkende de Rijksoverheid 
inn 1996 de mogeli jkheid om al haar telefoniediensten uit te besteden 

!!  aan een beperkt aantal leveranciers. Hiertoe werd door drie depar te-
ii  meuten, de VN G en de SVB het samenwerkingsverband ON21 (Over-

heidsNetwerkk 21e eeuw) opgericht onder coördinatie van het ministe-
rierie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Van daaruit 
werdd een programma OT2000 (Overheidstelefonie 2000) gestart. 

2.22 Sourcingbesluit 
Inn 1997 wees een business case uit dal alleen op de KPN-rekening al 
eenn besparing van 10% mogelijk was, maar dat in totaal 18% kosten-
bespar ingg haalbaar was. Vervolgens werd in maart 1998 als aan loop 
naarr aanbesteding een consultatiedocument opgesteld, waarin een be-
hoeftemodell  en de as-is situatie (o.a. de aantal len telefoontikken) wer-
denn geïnventariseerd. Daarin werd voorgesteld dat er drie categorieën 
aanbestederss zouden zijn: a) de aewbestcders: ministeries en provincies; 
zijj  brengen hun telefonie exclusief onder bij de te kiezen leveranciers, 
b)) de medeaanbesteders: de gemeenten; zij brengen al hun n ieuwe con-
tractenn exclusief onder bij die leveranciers en c) derden: kleine over-
heidsorganisaties;; zij mogen op basis van vrijwillighei d meedoen voor 
dienstenn die beneden de aanbesiedingsdrempel vallen. Dit voorstel is 
doorr de ministerraad overgenomen. 

2.33 Leveranciersselectie 
Voorr het opstellen van het bestek werd een groot project opgetuigd 
vann ongeveer 35 medewerkers. Daarbij is gekozen voor het consen-

,, susmodel, waarbij de aanbestedingsprocedure in overleg met de 13 
depar tementenn werd uitgewerkt. Dit impl iceerde wel een langere 

!!  doorloopti jd, zodat het bestek pas in maart 1999 uit kon gaan. Het 
'' gehele project was gebaseerd op een business case, waarbij het project ! 

zichzelff  kon terugverdienen door opeenten te heffen op de af te sluiten j 
II  contracten. Maar vanwege de administrat ieve romps lomp is hiervan | 
II  afgezien en heeft BZK zelf alle kosten genomen. j 

Hett bestek bestond uit drie kavels. Voor iedere kavel werd medio j 
19999 met twee leveranciers een Mante lOvereenkomst Dienstverlening j 
(MOD)) afgesloten, zoals het volgende staatje aangeeft. ! 
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Kavel l 

Vastee teletonie 
Mobielee telefonie 
Vastee telelonie naar bijzondere 
bestemmingenn (bijvoorbeeld 
internationaall  verkeer) 

Leverancierr 1 

KPN N 
Vodalone e 
Versaa tel 

Leverancierr 2 

Orange e 
Orange e 
Orange e 

1 1 
2.44 Transiti e 
All ee aangesloten partijen konden Individuele Overeenkomsten Dienst-
verleningg (lOD's) afsluiten met de gekozen leveranciers, onder de 
desbetreffendee MOD's. De migraties die daarna volgden, duurden in 
totaall  een jaar en vielen duurder uit dan gedacht. Dit kwam doordat 
partijenn bij de selectie tussen de twee kandidaten van de mantel de 
aanbestedingg nog eens dunnetjes over gingen doen. Maar verder ver-
liepp alles zonder grote problemen. 

2.55 Contractmanagement 
Naa de transitie viel de telefonie voor 1 50.000 ambtenaren bij 200 or-
ganisatiess onder de nieuwe contracten met een totale omzet van 185 
miljoenn gulden (tweemaal zoveel als de ondergrens van de business 
case).. Op die contracten werd een gemiddelde besparing behaald van 
20%.. Het beheer van de contracten werd ondergebracht bij de ICTU 
(dee ICT Uitvoeringsorganisatie, een onderdeel van BZK). 

2.66 Contractverlenging 
Inn februari 2003 is de dienstverlening geëvalueerd. Het resultaat daar-
vann was aanleiding om alle contracten te verlenn,en tol 26 juni 2006. 

3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Follow-up ff  actore n Voldaa n n 

FF11 planmatig e aanpak 

FF22 busines s case voo r fol -
low-upsourcin gg uitbestede r 

FF33 busines s case voo r fol -
low-upsourcin gg inbestede r 

FF422 overdrach t van mid -
delen n 

FF433 begeleidin g van de ge-
bruiker s s 

Dee uitbesteding is zeer planmatig verlopen, mede 
doorr de verplichting om Europees aan te besteden. 

Dee business case gaf een grote kostenbesparing aan, 
enn die is er in de meeste gevallen ook uitgekomen. 
Alss gevolg van de liberalisering van de telefoniemarkt 
warenn er voor alle kavels meerdere gekwalificeerde 
aanbieders s 

Dee contracten waren winstgevend voor de inbeste-
ders. . 

Dee telefooncentrales werden uit principe niet overge-
dragen. . 

Voorr de eindgebruikers is weinig veranderd. nvt t 
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Follow-up ff  actore n Voldaa n n 

FF511 degelij k contrac t 

FF522 financiël e afsprake n 

FF66 kennisbehou d 

BZKK had vanuit zijn yrote ervaring met 
(inkoop)contractenn een sluitende MantelOvereen-
komstt (MOD) afgesloten. Helaas werd voor de lOD's 
eenn deel van de MOD-procedure weer herhaald. 

Dee financiële afspraken in de MOD waren helder. 

OT20000 bleek uitstekend in staat om voor de over-
heidd een follow-upsourcing uit te voeren. 

4.. Samenvatt ing 

Dezee case is een schoolvoorbeeld van een zeer grote en degelijk uitgevoerde uitbeste- Geslaagd 
dingg van de rijksoverheid. Aan alle criteria voor de relevante follow-upfactoren werd 
voldaan.. Toch zou BZK een volgende keer minder verder willen gaan in het zoeken van 
consensuss en bijvoorbeeld ophouden bij een gemeenschappelijk bestek. Hiermee had 
veell doorlooptijd en dubbel werk bespaard kunnen worden. 

Univers i te i tt  U t recht 

1.. De uitbestedende organisatie 

Dee Universiteit Utrecht had in de jaren zestig een rekencentrum opge-
richt:: het Academisch ComputerCent rum Utrecht (ACCU). De klan-
tenn waren de lacuheiten en diensten van de universiteit. Tot 1991 was 
hett een kostencentrum, daarna werd een doorbelast inu insjevoerd naar 
dee faculteiten, waarbij het ACCU zijn eigen broek op moest houden. 
Inn 1998 telde het ACCU 120 medewerkers. 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Hett ACCU had zichzelf in de jaren negentig onvo ldoende "verkocht" 
aann het College van Bestuur. Daarom dacht het CvB dat het goedkoper 
moestt kunnen. 

2.22 Sourcingbesluit 

2.33 Leveranciers -selectie 
Eenn naburige IT-clienstenleverancier had twee ex-ACCU'ers in dienst 
genomenn en heeft op hun suggestie eind 1997 de secretaris van de 
universiteitt benaderd. In februari 1998 was men het er in principe over 
eenss om het ACCU per mei 1998 over te dragen aan die leverancier. 

Reactiee van het personeel 
Inn februari werd hel voornemen officieel gecommuniceerd aan de 
Dienstraadd (een soort onderdeelscommissie van de OR), die daarop 
zijnn achterban heeft geraadpleegd. Daarbij bleek uit een anon ieme en-
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quotee dat een grote meerderheid van het personeel het niet zag zitten, 
,, en wel om de volgende redenen: 

1.. de overi^ang van een universitaire naar een co>n>neiïick cultuur, met 
dee verwacht ing dat het straks meer om geld zou gaan dan om kwa-
liteit ; ; 

2.. verlies van de informele omgang met hun "collega's" bij de facultei-
ten; ; 

3.. verlies van bepaalde arbeidsvoorwaarden (ATV, betaald ouder-
schapsverlof,, ABP-pensioen); 

4.. de verwachting, te worden ui tgeknepen met 60-urige werkweken 
e.d.; ; 

5.. de normale weerstand tegen verandering. 
Daaropp besloot de Dienstraad om hier niet aan mee te werken. Ver-
volgenss ontstond veel discussie over een vermeende toezegging van 
hett College van Bestuur dat de uitbesteding niet door zou gaan als het 
personeell  tegen bleef en verscheen er in juli een artikel in de pers. De 
verhoudingg ontwikkelde zich tot een prestigestrijd tussen enerzijds de 
secretariss van de universiteit en de directeur van het ACCU en ander-
zijdss het personeel, waar de Abva Kabo-leden dreigden met acties. 
Dee leverancier mobil iseerde zijn eigen werknemers die aan het ACCU-
personeell  kwamen vertellen hoe leuk het was om bij hem te werken. 
Dann werd bijvoorbeeld verteld dat je bij de leverancier boodschappen 
konn doen via internet, zodat je niet voor 18.00 uur naar de winkel 
hoefde,, terwijl de ACCU'ers allang van alles via internet deden, behal-
vee boodschappen (omdat ze haast nooit na 18.00 uur thu iskwamen). 

Onderhandel ingg met personeel 
Omdatt de Dienstraad outsourcing niet kon tegenhouden, schakelden 
zee de Abva Kabo in, die voor hen de volgende resultaten met leveran-
cierr heeft u i tonderhandeld: 

1.. Het personeel kwam in een stichting, zodat ze hun ABP-pensioen 
kondenn behouden. 

2.. Oudere werknemers konden vervroegd gepensioneerd worden. 
3.. All e 50-plussers kregen een terugkeergarantie. Een aantal van hen 

heeftt hier gebruik van gemaakt en is weer teruggekeerd in dienst 
bijj  de universiteit. 

4.. Werkoarant ie, dat wil zeggen dat de leverancier n iemand zou ont-
slaann in de eerste drie jaar. 

Bijj  herhal ingen van de enquête nam het aantal tegenstanders iets al, 
maarr bleef de meerderheid tegen outsourcing. Intussen hadden de eer-
stee mensen ontslag gent imen. 

2.44 Transiti e 
Al ss oevolu van de onderhandel ingen raakte de overdracht een jaar 
vertraagdd tot 1 april 1999. Uiteindelijk werd afgesproken dat de leve-
rancierr het ACCU gratis mocht overnemen, inclusiel personeel, hard-
waree en software, met als argument dat ze flink moesten investeren in 
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heropleidingg van het personeel. Dit argument werd door het personeel 
opgevatt als 'adding insult to injuiy". Na de overdracht kregen de mede-
werkerss een gevoel dat er naar de faculteiten toe niets meer kon. Het 
eerstee jaar bleel liet verloop hoog, zodat uiteindelijk tientallen mensen 
hett ACCU verlieten; dit waren vooral de seniore mensen bij wie de 
kenniss zat. Na anderhalf jaar wist de pers te melden dat 60 van de 120 
mensenn waren vertrokken (Sanders, 2000). Er zijn ook twee mensen 
naarr de nieuw aangestelde CIO van de universiteit gegaan; kennelijk 
wass een knip tussen vraag- en aanbodfunctie niet op voorhand voor-
zien.. Maar in het algemeen is de transitie zonder grote schokken ver-
lopen. . 

2.55 Contractmanagement 
Dee CIO heeft is begonnen met een "Strategisch plan ICT" op te stellen 
vann drie fasen voor de hele eerste outsourcingperiode en heeft dit ook 
zoo uitgevoerd. 
Inn de eerste fase, van 1999-2000, is de overgang gemaakt van voor-
lopigee SLA's op basis van de servicelevels die het ACCU haalde naar 
definitievee SLA's en daaraan gekoppelde tarieven. 
Inn de tweede fase, van 2001-2002, is een nulmeting gedaan op kwali-
teitt en kosten door een extern bureau, is de dienstencatalogus "gekan-
teld""  van een technische naar een meer klantgerichte structuur en zijn 
dee diensten verder uitgerold naar medewerkers op de faculteiten en 
studenten. . 
Inn de derde fase, van 2003-2004, zijn de applicatieservers verkocht aan 
Capgeminii  en zijn de laatste ex-ACCU-medewerkers verhuisd naar de 
gebouwenn van Capgemini. In die periode zijn het volume van de dien-
stenn en daarmee ook de kosten verder teruggelopen tot 70% van de 
beginwaardee door actief te sturen op de vraag. 

2.66 Vervolgsourcing 
Hett vijfjarige contract met Capgemini is nog met een jaar verlengd, 
maarr loopt op 1 januari 2006 af. Daarom zal er in 2005 een Europese 
aanbestedingg plaatsvinden voor de voortzetting van de IT-dienstver-
leningg aan de UU. Daarbij staat nu al vast dat alle medewerkers bij 
Capgeminii  blijven, ook als de dienstverlening wordt overgedragen aan 
eenn andere partij. 

3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n voor  eerst e sourcin g Voldaa n 

DF11 planmatig e aanpak De leveranciersselectie viei samen met het sourcing- N 
besluit.. Het traject met personeel werd pas beter in-
geplandd toen bleek dat dat noodzakelijk was. 
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Decision -- en controlfactore n voo r eerst e sourcin g Voldaa n 

DF22 positiev e busines s case 
voo rr  uitbestedin g 

DF33 positiev e busines s case 
voo rr  inbestedin g 

Internee administratieve IT-dienstverlenmg was geen 
kerncompetentiee van een universiteit, maar wel een 
commodityy die door de markt goedkoper geleverd 
konn worden. 

businesss case onneste!d die zelfs 

DF44 ontvlechtbaarhei d 

CF411 overdracht van personeel 

bijj "overname van het ACCU voor niets" winstge-
vendd was. Op deze business case is gedurende de 
helee looptijd gestuurd. Daarbij bleef de business case 
positief,, hoewel het volume aan diensten tegenviel en 
zichh geen andere universiteiten bij Capgemmi hebben 
gemeld. . 

Hett ACCU was vóór de uitbesteding al een nagenoeg 
zelfstandigee eenheid binnen de Universiteit, die een-
voudigg te ontvlechten was. 

Err was veel cultuurverschil tussen de uitbesteder en 
dee inbesteder, maar er ontstond ook een open com-
municatiee via de OR. Door onderhandelingen werden 
dee overgangs- en arbeidsvoorwaarden voor een deel 
vann het personeel acceptabel gemaakt. Dit heeft een 
jaarr extra tijd gekost en een ander deel van het perso-
neell is voor en na de uitbesteding vertrokken. Natuur-
lijkk was dit niet de bedoeling, maar het had ook voor-
delen,, namelijk een snellere integratie met personeel 
vann Capgemmi en instroom van kennis van buiten. 

Dee meeste middelen zijn direct bij het begin al kos-
telooss overgedragen aan Capgemmi, daarna zijn in 
20033 ook de applicatieservers aan Capgemmi ver-
kocht. . 

Dee kosten voor de faculteiten werden zo hoog, dat ZIJ 
hunn afname hebben geminimaliseerd en heel veel zelf 
zijnn blijven doen 

Hett CvB van de universiteit benoemde tijdens het 
process een demand-manager die samen met de in-
bestederr de aansturing heeft ingericht. 

Err is begonnen met een vaste prijs. Na een jaar zijn de 
tarievenn gekoppeld aan de SLA's 

CF533 performancemanagement Er is begonnen met voorlopige SLA's op basis van de 
servicelevelss die het ACCU haalde In het eerste jaar 
zijnn definitieve SLA's opgesteld. Vervolgens is de dien-
stencataloguss "gekanteld" van een technische naar 
eenn meer klantgerichte structuur. 

CF422 overdracht van middelen 

CF433 begeleiding van de ge-
bruikers s 

DF55 goe d opdrachtgever -
scha p p 

CF522 financiële afspraken 

DF66 sourcingkenni s Hett was voor beide partijen de eerste keer dat ze 
zoietss groots deden en met zoveel overdracht van 
personeel. . 

J J 
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Decision -- en controlfactore n voor  eerst e sourcin g Voldaa n 

CF66 keniiisbehoud De UU acht zich in staat tot tollow-upsourcing en J 
bereidtt zich voor op een Europese aanbesteding in 
2005. . 

4.. Samenvatting 

Dee uitbesteding voldeed aan de criteria van de meeste dectsionfactoren en was strate- Geslaagd 
gischh juist, maar het initiatief ging uit van de inbesteder en het was voor beide partijen 
dee eerste keer dat ze zoiets groots deden. De uitbesteding is er doorgedrukt zonder 
rekeningg te houden met het eigen IT-personeel en de gebruikers. In de jaren daarna is 
tochh steeds meer succes bereikt door een actief demand-management vanuit de UU 
enn een volwassen samenwerking met Capgemini. Nu het contract bijna is uitgediend, 
steltt de directeur IT van de UU tevreden vast dat "de kwaliteit van de centrale IT-
dienstverleningg voor het CvB is verbeterd, terwijl de kosten substantieel zijn verlaagd" 
(Sanders,, 2004). Capgemini heeft bekend gemaakt alles te zullen doen om ook het 
volgendee contract in de wacht te slepen, Aan de andere zijde van de balans staat dat 
dee faculteiten veel dingen zelf zijn blijven doen. De andere universiteiten van Neder-
landd zijn zodanig geschrokken van het verloop van deze outsourcing, dat ze allemaal 
tott op de dag van vandaag hun IT-diensten in huis hebben gehouden. 

Ministeri ee van Verkeer  en Waterstaat 

1.. De uitbestedende organisatie 

Hett ministerie van Verkeer en Waterstaat telt inclusief Rijkswater-
staatt (RWS) circa 15.000 gebruikers, verspreid over een vele grote en 
kleinee locaties in het hele land. Deze maken allemaal gebruik van het 
V&WNet,, dat onder andere bestaat uil een WAN, internetaansluitin-
gen,, hosiint» e-mailvoorzieningen en aansluitingen van telewerkplek-
ken. . 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 

Sharedd services 
V& WW had een Shared Service Center voor IT opgericht, dat na priva-
tiseringg in het begin van de jaren negentig onder de naam ICIM zeli-
standigg op de IT-markt opereerde. ICIM leverde onder meer landelijke 
netwerkfaciliteitenn aan V&W . 

Eerstee outsourcing 
Rondd 1993 is ICIM overgenomen door een grote marktpartij. De leve-
ringg van de netwerkfaciliteiten is ook door deze marktpartij overgeno-
men. . 
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2.22 Besluit follow-upsourcing 
Omdatt het contract voor het netwerk in 1998 zou aflopen, moesten 
V& WW en RWS zich bezinnen op de volgende opties: 1. follow-upsour-
cingg naar een andere organisatie binnen de Rijksoverheid, bijvoorbeeld 
dee Defensie Telematica Organisatie (DTO); 2. overstappen op de open-
baree inlrastructuur; 3. opnieuw uitbesteden als één totaalpakket; 4. 
verkavelenn en uitbesteden aan verschillende leveranciers. Daarbij werd 
weloverwogenn gekozen voor optie 3, met name vanwege het innova-
tiepotentieell  en het lagere kostenniveau dat werd verwacht van de ex-
ternee markt. Tegelijk wenste men de sturing op resultaat(verplichting) 
tee versterken, dus dienstverlening op basis van functioneel beschreven 
dienstenn met SLA's. 

2.33 Leveranciersselectie 
V& WW koos voor de variant van de niet-openbare aanbesteding; dat 
iss de variant waarbij men eerst een RFI uitzendt en vervolgens een 
RFPP met bestek (dienstencatalogus en SLA). Op dat moment had de 
marktt zich georganiseerd in twee serieuze "samenwerkingsverbanden". 
Anderee geïnteresseerde partijen hadden afgehaakt, omdat ze cfe aan-
bestedingsproceduree te zwaar vonden en het gevraagde totaalpakket te 
omvangrijk.. Het selectieproces tussen de twee "combinaties" was zeer 
objectieff  en aan strenge regels gebonden. Er was een beoordelingsmo-
dell  opgesteld en dat model was vooraf getoetst door TNO. Bovendien 
werdd ook nog eens door een accountant getoetst of het model in de 
praktijkk goed werd toegepast. Elk onderdeel van de aanbieding werd 
doorr ten minste twee V&W-medewerkers beoordeeld, alle afwijkingen 
vann de gestelde eisen geregistreerd en daarna volgde zo nodig nog con-
tra-experiisee door een derde medewerker. De opdracht werd gegund 
aann de economisch meest voordelige aanbieder. Dit was een samen-
werkingsverbandd van een telecomprovider en een IT-dienstverlener dat 
speciaall  voor V& W was opgericht. 

2.44 Transiti e 
Omdatt gegund werd aan een nieuwe inbesteder, was een transitie 
nodig.. Deze transitie bleek in alle opzichten uitermate complex. De 
inbestederr kwam moeilijk uit de startblokken omdat hij de omgeving 
niett kende. 
Hett departement worstelde met een gewijzigde vorm van aansturing, 
waarbijj  de nadruk meer was komen te liggen op geboden functionali-
teitt dan op technische oplossing. 
Daarr kwam nog bij dat de nieuwe leverancier niet van de optie ge-
bruikk wilde maken om de IT-middelen van de oude leverancier over te 
nemen.. De negen maanden die voor de migratie waren uitgetrokken, 
werdenn dan ook ruim overschreden. De extra kosten die daarbij door 
dee leverancier werden gemaakt, konden contractueel niet zonder meer 
aann het departement worden doorberekend, omdat de transitiekostcn 
niett apart in rekening werden gebracht, maar onderdeel uitmaakten 
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vann tie contractueel vastgelegde integrale tarieven vuur de dienstverle-
ning.. Behalve de leverancier kreeg ook het departement te maken met 
hogeree kosten, onder meer omdat door de vertraging langer gebruik-
gemaaktt moest worden van het oude {voor de bulk van de dienstverle-
ningg duurdere) contract. 

2.55 Contractmanagement 
Hett SLA-denken was nieuw voor die tijd, zowel voor het ministerie als 
voorr de marktpartij, wat aanvankelijk tot veel aansturingsproblemen 
leidde.. Daar kwam bij dat sleutel functionarissen die de aanbesteding 
haddenn begeleid, tijdens en na de transitie vertrokken omdat hel de-
mand-managementt onvoldoende uitdagend was, waardoor essentiële 
kenniss verloren ging. Bovendien vond bij V& W tegelijk met het nieu-
wee contract een grote verschuiving plaats van centrale naar decentrale 
financiering.. Dit betekende dat de gebruikers voortaan moesten beta-
lenn voor de dienstverlening, wat de appreciatie van de dienstverlening 
niett ten goede kwam. De ongunstige appreciatie zorgde ervoor dat de 
afnamee onder de verwachting bleef. Verder ging aanvankelijk alle aan-
dachtt uit naar de oplossing van het millenniumprobleem. De oplossing 
vann dit probleem voor de netwerkvoorzieningen was door het minis-
teriee "mee uitbesteed". De relatie kwam onder druk te staan, maar na 
dee feiten op een rij te hebben gezet, hebben beide partijen gebruikge-
maaktt van de ingebouwde mogelijkheid om na de eerste fase het con-
tractt met drie jaar te verlengen. Daarbij ontstond wel discussie, omdat 
dee leverancier stelde dat de omzet de eerste jaren van het contract niet 
groott genoeg was geweest om de (transitie)kosten te dekken. Er was 
echterr geen afnamegarantie afgesproken en het departement had juist 
verwachtt dat de tarieven gedurende de contractperiode zouden dalen 
conformm marktontwikkelingen. Het contract omvatte een afspraak over 
arbitragee bij geschillen en op basis van deze clausule werd het geschil 
doorr een externe arbiter beslecht. 

2.66 Follow-upsourcing 
Hett huidige contract loopt in 2005 af en daarom moest het departe-
mentt de dienstverlening conform de regelgeving opnieuw aanbeste-
den.. Om de continuïteit van de netwerkvoorzieninaen te kunnen ua-
randerenn is in 2003 de voorbereiding voor het nieuwe netwerk gestart. 
Intussenn heeft de markt zich verder ontwikkeld en gespecialiseerd, 
zodatt het voordelig werd om de dienstverlening te ontvlechten volgens 
dee lagen van het OSI-model en per laag apart aan te besteden. Hier-
bijj  werden de looptijden afgestemd op de levensduur van de objecten 
(voorr bekabeling langer dan voor routers, enzovoort). Tevens werd de 
scopee gewijzigd: aan de ene kant werd de scope ingeperkt tot pure 
datatransmissievoorzieningenn (geen hosting meer) en aan de andere 
kantt werd de scope uitgebreid zodat het nieuwe netwerk behalve voor 
dee kantoorautomatisering ook voor de primaire processen gebruikt 
kann worden (hoogwatermeting, videobewaking van de snelweg, enzo-
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voort).. De backbone is inmiddels in delen gegund aan twee concurre-
rendee partijen. De levering van de overige lagen zal (naar verwachting) 
ookk aan meerdere leveranciers worden gegund. Het gunnen per kavel 
betekentt wel dat V& W meerdere leveranciers tegelijk moet gaan aan-
sturen,, wat een zwaarder beroep doet op het opdrachtgeverschap en 
dee continuïteit van het demand-management. 

3.. Toetsing van de follow-upfactoren 

Follow-upfactore n n Voldaa n n 

FF11 planmatig e aan-
pak k 

FF22 busines s case 
voo rr  follow-upsour -
cingg uitbestede r 

FF33 business case voor 
follow-upsourcmg g 
inbesteder r 

FF422 overdracht van 
middelen n 

FF511 degelijk contract 

FF522 financiële 
afspraken n 

FF533 performance-
management t 

FF66 kennisbehou d 

Dee uitbesteding is mede dankzij de regels voor Europese aan-
bestedingg zeer planmatig uitgevoerd. 

Dee business case lag vooral in de wens om toegang te krijgen 
tott het innovatiepotentieel van de markt, daarnaast lag ook 
eenn kostenbesparing in het verschiet. Door V&WNet opnieuw 
uitt te besteden kon V&W sturen op functionaliteit zonder bij-
voorbeeldd het jaar 2000-probleem op te moeten lossen. 

Dee aanbestedingsprocedure had tot zo'n scherpe aanbieding 
geleid,, dat de inbesteder zijn tekorten probeerde af te wen-
telenn op de uitbesteder (het bekende deglubitor-nsk; zie Ver-
hoef,, 2004). 

Dee leverancier wilde bij de eerste follow-upsourcmg de be-
staande,, naar tevredenheid functionerende IT-middelen niet 
overnemenn (onder andere in verband met de af te geven mil-
lenniumgarantie). . 

Dankzijj de ervaring met de eerste outsourcing was vrijwel 
allee problematiek die zich in de praktijk heeft voorgedaan, 
voorzienn en meegenomen in de contractvorming. Zo voorzag 
hett contract in arbitrage van geschillen. Dankzij deze clausule 
konn een geschil over de rekening worden opgelost. Ook me-
dewerkingg bij exit en overdracht aan andere leveranciers was 
contractueell vastgelegd. 

Err ontstond verschil van mening over de ontwikkeling van de 
tarievenn en de dekking van de transitiekosten. 

Doorr verloop en verlies aan kennis bij beide partijen en onwen-
nigheidd met het sturen op SLA's van beide kanten kwam het 
performancemanagementt pas na jaren op gang. Bij de eerste 
follow-upsourcmgg bleek het erg moeilijk de decentrale IT-aan-
stuurderss binnen het departement op een lijn te krijgen. 

V&WW bleek bij herhaling in staat een follow-upsourcmg door 
tee voeren. 

N-J J 



Decision -- en controlfactore n in de praktijk : een casestudi e 127 

4.. Samenvatting 

Dee follow-upsourcing in 1998 was strategisch volkomen juist: aan alle Geslaagd 
criteriaa van de decisionfactoren was voldaan en hij was uitstekend voor-
bereidd door een Shared Service Center te vormen dat al aan een externe 
leverancierr was overgedragen. Toch viel de eerste follow-upsourcing aan-
vankelijkk tegen, vanwege een groot verloop onder sleutelpersonen, waar-
doorr essentiële kennis verloren ging en doordat er te veel veranderingen 
tegelijkk werden doorgevoerd: een nieuw gevormde leverancier, sturing op 
functionaliteitt in plaats van op techniek, versterking van resultaatverplich-
tingg en een gewijzigde doorbelasting. 

7.33 Cases uit de zakelijke dienstverlening 

Britis hh Telecom NL en Telfor t 

1.. De uitbestedende organisatie 

Britishh Telecom NL (BT) en Telfort hadden eind jaren negentig een 
jointt venture gevormd om de Nederlandse markt te voorzien van vaste 
enn mobiele telefonie. 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Err was geen voorgeschiedenis; het besluit tot uitbesteding werd plotse-
lingg genomen. 

2.22 Sourcingbesluit 

2.33 Leveranciersselectie 
Inn 2000 besloten BT en Telfort hun gezamenlijke IT-dienstverlening 
uitt te besteden aan Capgemini, zonder andere partijen te vragen. Dit 
gebeurdee tegen de achtergrond van het einde van de e-hype en het 
belangrijkstee argument was om nog vóór de sluiting van het boekjaar, 
datt eindigde op 31-3-2001, een financiële injectie te kunnen boeken 
enn zo de jaarcijfers op pijl te houden. Daarnaast rekende Price Water-
housee Coopers een besparing van 20% voor op de operationele kosten 
vanaff  het tweede contractjaar. Telfort voerde de onderhandelingen na-
menss beide uitbesteders en werd na de ondertekening in februari 2001 
contracthouder.. Op dat moment was er slechts een "voorlopig" SLA, 
zonderr meetbare prestatieverplichtingen. De kosten van het contract 
werdenn voor 5 5% doorbelast aan BT en voor 45% aan Telfort. 

2.44 Transiti e 
Vanwegee de korte voorbereidingstijd werden de 88 medewerkers en de 
operationelee activiteiten as-is overgenomen door Capgemini. Hierdoor 
werdd de continuïteit gewaarborgd, maar de besparing door integratie 
binnenn Capgemini werd vooruitgeschoven. 
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2.55 Contractmanagement 

Dee eerste twee jaren 
Dee tweede helft van 2001 en geheel 2002 zijn besteed aan het vast-
stellenn van een definitief SLA en het verder uitonderhandelen van een 
afschrijvingsmethodiekk voor de middelen die waren overgedragen aan 
^apge e i l .. l i l 1̂4 H „ |_/ G i 1\J VJ. C _1VU.. \JKJ 1\ \_AC»1 VAV». 11 I IN. *_ll _ 
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ringg werd behaald, laat staan dat de voorgerekende 20% eruit kwam. 
Bijj  nalezing bleek dat het contract op dit gebied een inspanningsver-
plichtingg voorschreef aan Capgemini en geen resultaatverplichting. 

Splitsingg tussen Telfort en BT 
Inn oktober 2002 werd de samenwerking tussen BT en Telfort beëindigd 
enn in 2003 werd Telfort overgenomen door Greenfield Capital Investors. 
Ditt betekende dat ook de uitbestedingsrelatie met Capgemini moest 
wordenn ontvlochten, maar zoiets was niet op voorhand voorzien. Bij de 
splitsingg van het contract in maart 2003 werd de kostenverdeling tussen 
BTT en Telfort opnieuw vastgesteld op 38:62 (was daarvóór 55:45). Bij 
diee splitsing werden de afspraken met BT en Telfort opnieuw vastgelegd 
inn de volgende reeks van documenten: Outsourcing Agreement, Split-
singsdocument,, SLA versie 1.3, een Quality Improvement Side Letter 
(QISL)) en een Corporate Agreement voor de UNIX-servers die aan het 
Telfort-netwerkk hingen en die nog door beide partijen werden geshared. 
Inn 2004 wordt deze laatste shared service ontvlochten, want het nieuwe 
moederbedrijff  van Telfort doet ook aan vaste telefonie en is daarmee 
eenn directe concurrent van BT. Hierna sloegen beide uitbesteders ge-
scheidenn wegen in: BT begon de outsourcing af te bouwen, terwijl Tel-
fortt juist ging voor verbetering van de sourcingrelatie met Capgemini. 

Outsourcing g 
Agreement t 

Capgemini-BT T 

Splitsings--
document t 

Capgemini-BT T 

SLAA v1.3 
Capgemini-BT T 

QISL L 
Capgemini-BT T 

Outsourcing g 
Agreement t 
Capgemini--

Telfort t 

Splitsings--
document t 

Capgemini--
Telfort t 

SLAv1.3 3 
Capgemini--

Telfort t 

QISL L 
Capgemini--

Telfort t 

Corporate e 
Agreement t 

UNIX-servers s 

Figuu rr  7.6: Structuur van overeenkomsten na splitsing tussen BT en Telfort 
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Inrichtin gg demand-management BT 
Naa de splitsing kon BT voor liet eerst zelfstandig afspraken maken met 
Capgeminii  en toen bleek dat Capgemini BT daarvoor nooit als klant 
hadd gezien. BT richtte nu een eigen demand-management in, maar dat 
bleeff  met 0,5 fte onderbemand (Telfort zette voor hetzelfde demand-
managementt 8 fte in). Vanaf dat moment verbeterde de relatie met 
enn de performance van Capgemini. In 2004 is een nieuw SLA afge-
sprokenn dat meer was toegespitst op BT. De gebruikers van BT bleven 
echterr ontevreden, want de kosten werden niet aan hun afdelingen 
doorbelast,, zodat ze ongeremd verwachtingen konden stellen aan cle 
dienstverlening. . 

2.6aa Back-sourcing door  BT 
Intussenn wordt de dienstverlening van Capgemini langzaam afge-
bouwdd van 7,2 miljoen euro in 2002 via 5,4 miljoen euro in 2003 tot 
3,22 miljoen euro in 2004. Dit kan omdat het contract tot 30% ver-
anderingg in het volume per jaar toestaat. Wanneer het contract met 
Capgeminii  in 2006 afloopt, zal de resterende dienstverlening volledig 
wordenn overgenomen door het moederbedrijf van BT in Engeland. Op 
datt moment zal Capgemini de automatiseringsmiddelen teruggeven 
aann BT op basis van de boekwaarde die ze dan hebben. 

2.6bb Contractvernieuwing door  Telfort 
Naa de splitsing heeft Telfort samen met de nieuwe site-manager van 
Capgeminii  een transparante kostencalculatie opgezet voor de dienst-
verlening.. Hierbij werden de kosten van alle diensten op een inzichte-
lijk ee manier met behulp van Activity Based Costing (ABC) herleid uit 
dee kostendragers van Capgemini en daarmee gekoppeld aan het af-
genomenn volume (zie figuur 7.7). Hiermee werd een grote eerste stap 
gezett op weg naar een partnershiprelatie. 

Assetss Capgemini 

srsoneell Capgemini 

3d-partycontracten n 

Toewijzing g 
vann kosten 

(ABC) ) 

Kostenn dienst 1 

Kostenn dienst 2 

Kostenn dienst n 

Figuu rr  7.7: Transparantie van de kosten per dienst voor Telfort 

3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n Voldaan n 

DF11 planmatig e aan- De uitbesteding is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen, N 
pakk  waarbij de fasen besluitvorming en leveranciersselectie door 

elkaarr liepen. 
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Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

DF22 busines s case 
voo rr  uitbestedin g 

DF33 busines s case 
voo rr  inbestedin g 

DF44 ontvlechtbaar -
heid d 

CF411 overdracht van 
personeel l 

CF422 overdracht van 
middelen n 

IT-dienstverleningg was geen kerncompetentie en kon door de 
marktt goedkoper geleverd worden. Maar in de business case 
overheerstee het kortetermijnbelang van een kapitaalsinjectie 
zodanigg dat de andere factoren niet zorgvuldig zijn afgewo-
gen.. Er waren ongetwijfeld meer partijen die de gevraagde 
dienstenn konden bieden. BT en Telfort hebben zich onnodig 
afhankelijkk gemaakt van één leverancier. 

Capgeminii kon zowel in de eerste fase van inspanningsver-
plichtingg als in de tweede fase van kostentransparantie met 
Telfortt goed verdienen aan dit contract. 

Dee IT-dienstverlenmg werd in zijn geheel overgedragen en 
wass goed ontvlochten. BIJ de niet-voorziene splitsing tussen 
BTT en Telfort moest later wel de dienstverlening aan die twee 
organisatiess worden ontvlochten. 

Dee overdracht van 88 fte personeel is zonder problemen 
verlopen.. Dit komt onder andere doordat ze zich nog bijna 
allemaall op de oorspronkelijke locatie bevinden. 

Dee middelen zijn overgedragen aan Capgemini, maar er is 
afgesprokenn dat BT en Telfort ze ook weer terug mogen ne-
men. . 

CF433 begeleiding van de De gebruikers van BT stelden wel eisen aan de dienstverle-
gebruikerss ning, maar waren zich niet bewust van de kosten omdat die 

niett aan hen werden doorbelast. 

DF55 goed opdracht -
geverscha p p 

CF511 degelijk contract 

CF522 financiële afspra-
ken n 

CF533 performancema-
nagement t 

Inn de eerste twee contractjaren was er alleen een onvolwas-
senn demand-management vanuit Telfort en geen demand-
managementt vanuit BT. Daarna is de situatie bij beide uit-
bestederss verbeterd. 

Hett oorspronkelijke contract hield voor Capgemini geen ver-
plichtingg in om de kostenbesparing van de business case te 
realiserenn en het was niet flexibel in die zin dat een eventuele 
splitsingg tussen BT en Telfort niet was voorzien. BIJ de her-
structureringg na de splitsing werd het contract veel flexibeler. 

Capgeminii is contractueel verplicht mee te werken aan over-
drachtt van de dienstverlening aan een volgende partij. 

Hett oorspronkelijke contract was zo onduidelijk dat meer N-
dann een jaar nodig is geweest om bijvoorbeeld een afschrijf-
methodiekk overeen te komen. 

Err is anderhalf jaar nodig geweest om een tastbaar SLA af 
tee sluiten. Inmiddels is met Telfort een zeer transparant SLA 
afgesproken.. Toen BT in 2003 alsnog zijn eigen deel van 
dee dienstverlening ging sturen, wierp dit direct resultaten 
af,, maar het performancemanagement van BT bleef onder-
bemand. . 

N^J J 

N^J J 

N^J J 
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Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

DF66 sourcingkenni s 

CF66 kennisbehoud 

BII en lelfort hadden te weinig ervaring om de IT-sourcing 
zelff in dit tempo uit te voeren. 

BTT bouwt de uitbesteding geleidelijk af. Het moederbedrijf 
vann BT heeft voldoende kennis en ervaring om de IT-dienst-
verlenmgg van BT-NL over te nemen. 

Telfortt zou ook kunnen back-sourcen of follow-upsourcen, 
maarr kiest daar niet voor, omdat ZIJ voordelen ziet in voort-
zettingg van de relatie met Capgemim 

4.. Samenvatting 

Inn deze case is op grond van een opportunistische business case met grote haast Geslaagd voor 
uitbesteed.. In feite is de uitbesteder daarna twee jaar bezig geweest om alsnog een Telfort en 
behoorlijkee aansturing in te richten. Het is haast een wonder dat dit gelukt is en dat mislukt voor 
bijj Telfort zelfs stappen richting partnership zijn gezet. Dit laatste is in belangrijke British Tele-
matee te danken aan de goede chemie tussen de huidige servicemanager van Cap- com 
geminii en het demand-management van Telfort. Anderzijds is BT als klant door Cap-
gemimm altijd zo verwaarloosd, dat dit op de achtergrond zeker heeft meegespeeld 
bijj de beslissing van BT om weer te back-sourcen. 

5.. Toetsing van de back-sourcefactoren 

Back-sourcefactore n n Voldaa n n 

BF11 planmatig e 
aanpak k 

BF22 busines s case 
voorvoor  back-sourcin g 

BF411 wervin g van 
personee l l 

BF422 verwervin g van 
middele n n 

BF66 kennisbehou d 

Hett moederbedrijf van BT heeft voldoende kennis en erva-
ringg om de overname van de IT-dienstverlening van BT-NL 
planmatigg aan te pakken 

BTT is typisch voorbeeld van een valide extrinsieke business 
casee voor back-sourcing. 

Niett van toepassing, omdat het moederbedrijf van BT vol-
doendee deskundig personeel heeft 

Niett van toepassing, omdat de middelen van het moeder-
bedrijff van BT worden ingezet. 

Hett moederbedrijf van BT heeft voldoende kennis en erva-
ringg om de IT-dienstverlening van BT-NL over te nemen. 

nvt t 

nvt t 
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KPM GG Consulting 

1.. De uitbestedende organisatie 

KPMGG Consulting is in 2001 wereldwijd ontvlochten uit KPMG Assu-
rance,, omdat men zich na het boekhoudschandaal bij de Enron reali-
seerdee dat de advies- en accountantspraktijken van KPMG wettelijk en 
ethischh niet meer verenigbaar waren. Daarbij ontstond een aantal lan-
delijkee adviespraktijken. Vervolgens zijn nieuwe partners gezocht voor 
KPMGG Consulting. Voor een aantal Europese praktijken, zoals die van 
Engeland,, Frankrijk en Nederland, werd dat Atos. 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Dee landelijke praktijken hadden ieder hun eigen IT-voorziening gere-
geld,, waarbij er grote onderlinge verschillen waren. 

2.22 Sourcingbesluit 
Inn 2000 besloten alle praktijken van KPMG in Europa hun IT-help-
deskss te centraliseren en als een geheel uit te besteden aan Compaq. 
Hierbijj  ging het om de helpdesks voor zo'n 10.000 werkplekken, 
waarvann 3000 in Nederland. De motivatie voor de uitbesteding lag in 
centralisatiee en schaalvoordelen die tot kostenreductie moesten leiden. 
Daarbijj  werd vastgesteld dat de IT-helpdesk geen kerncompetentie was 
vann KPMG. 

2.33 Leveranciersselectie 
Inn het bedrijfsleven kan men leveranciers soms selecteren via het 
pragmatischee "Leverancier A tenzij"-principe. Daarom is vanuit goede 
bestaandee contacten aan Compaq gevraagd om een voorstel uit te 
brengen.. Dit voorstel is door middel van benchmarking getoetst aan 
marktconlormiteitt en daarna zijn enkele referenties bezocht. Omdat 
beidee toetsingen positief uitvielen, kon men overoe^aan tot contracton-
derhandelingen. . 
Inn Nederland was vooruitlopend op de verzellstandiging van KPMG 
Consultingg al een nieuw SLA en een contract opgesteld met de IT-ai-
delingg die bij KPMG Assurance zou blijven. Dank zij dit SLA werd een 
ongekendee transparantie bereikt, waar voorheen allerlei vage klachten 
enn ontevredenheid bestonden. 

2.44 Transiti e 
Dee helpdesk voor alle landen is ondergebracht bij het European Call 
Centerr van Compaq in Dublin. Voor elk land zijn mensen geworven 
diee de taal van de klant spraken en bereid waren in Ierland te gaan 
werken. . 
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2.55 Contractmanagement 
Inn deze casus werden in plaats van financiële sancties de zogeheten 
"stepp in rights" afgesproken. Dat betekent dat KPMG zelf de beno-
digdee resources van Compaq mocht toewijzen als de performance van 
Compaqq tekort zou schieten, (zie Hoofdstuk 5 bij CF5 3 performance-
management). management). 
Dee helpdesk in Ierland heelt drie jaar gedraaid en de gebruikers waren 
tevredenn over de vlotte en effectieve wijze waarop hun meldingen wer-
denn algehandeld. Wanneer een gebruiker het nummer van de help-
deskk belde, werd in Dublin herkend uit welk land het gesprek kwam 
enn werd die gebruiker automatisch in de landstaal te woord gestaan. 
Opp deze manier merkten de gebruikers niet eens dat zij vanuit Ier-
landd bediend werden. Op alle kantoren van KPMG is een kleine local 
support-aldelingg achtergebleven die op aanwijzing van de helpdesk 
zoo nodig fysieke handelingen aait de pe's kan verrichten, kortom een 
schitterendd voorbeeld van near-shore sourcing. 

2.66 Back-sourcing 
Inn 2002 is KPMG Consulting NL overgenomen door Atos. Als gevolg 
daarvann is de helpdesk en alle andere IT-dienstverlening van KPMG 
Consultingg per 1-1-2004 overgedragen aan het nieuwe zusterbedrijf 
Atoss Origin. Dit is een typisch voorbeeld van een extrinsieke business 
casee voor back-sourcing zoals behandeld in paragraaf 6.3. 

2.77 Off-shore sourcing 
Hett deel van de helpdesk dat bij Compaq bleef, is begin 2004 ver-
plaatstt van Ierland naar India (dus van near-shore naar off-shore). Dit 
wass ongetwijfeld nog goedkoper voor de inbesteder, maar de service-
belevingg is achteruitgegaan, doordat de gebruikers nu al hun proble-
menn in het Engels moeten uitleggen. Dit had onder andere een drasti-
schee daling van het aantal calls tot gevolg. 

3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decisionfactore nn Voldaa n 

DF11 planmatig e aanpak De WCIT-sourcingcyclus die ook bij KPMG was ont- J 
wikkeld,, is expliciet toegepast tot op het niveau van 
activiteiten.. Elke twee weken werd een projectmee-
tingg gehouden om op de voortgang te sturen. 

DF22 busines s case voo r Een interne helpdesk voor het eigen personeel is geen J 
uitbestedin gg  kerncompetentie, maar wel een commodity waarvoor 

uitstekendee marktpartijen te vinden waren. 

DF33 busines s case voo r 
inbestedin g g 

Dee inbesteder kon goed verdienen aan het contract J 
doorr al het werk near-shore te concentreren. 
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Decisionfactore n n Voldaa n n 

DF44 ontvlechtbaarhei d 

CF411 overdracht van personeel 

Inn Nederland werd door de splitsing tussen KPMG 
Consultingg en KPMG Assurance automatisch ook een 
ontvlechtingg bereikt tussen de gebruikers bij KPMG 
Consultingg en de helpdesk die toen nog bij KPMG 
Assurancee zat. 

Err is geen personeel overgedragen, omdat KPMG zijn 
personeell wilde inzetten voor andere taken. 

CF422 overdracht van middelen Er zijn geen middelen overgedragen. 

CF433 begeleiding van de 
gebruikers s 

DF55 goe d opdrachtgever -
scha p p 

CF511 degelijk contract 

CF522 financiële afspraken 

CF533 performancemanagement 

DF66 sourcingkenni s 

CF66 kennisbehoud 

Dee introductie van de nieuwe helpdesk is begeleid 
mett een promotieactie: alle gebruikers kregen een 
gadgett met het nieuwe telefoonnummer en de pro-
cedure.. De betrouwbaarheid van de service is vooruit-
gegaan. . 

Dee meeste andenorganisaties, waaronder Nederland, 
warenn in staat hun eigen IT-afdelingen aan te sturen. 

Err is een goed contract afgesloten met step-in-nghts 
alss escalatiemechanisme. 

Dee financiële afspraken en tarieven waren helder en 
effectief. . 

KPMGG Consulting NL had bij de afsplitsing van KPMG 
Assurancee al ervaring opgedaan met het aansturen 
vann een externe partij. Er is een SLA en een Service 
Rapportagee afgesproken en het SLA werd gehaald. 

KPMGG had voldoende kennis om de uitbesteding naar 
Compaqq goed uit te voeren. 

Atoss Origin had voldoende kennis en ervaring om de 
!T-dienstverleningg aan KPMG Consulting NL weer over 
tee nemen. 

nvt t 

N N 

J J 

4.. Samenvatting 

Vann de twee doelstellingen van deze uitbesteding is de centralisatie bereikt, maar 
kostenreductiee is er voor de praktijken met veel gebruikers zoals die in Nederland niet 
uitgekomen.. Wel is de pnjs-prestatieverhoudmg verbeterd en zijn de beheersbaarheid 
enn flexibiliteit enorm vooruitgegaan. Deze successen zijn bereikt omdat alle vijf de deer 
sionfactorenn vooraf gevalideerd zijn en het performancemanagement als controlfactor 
iss onderkend en beheersbaar gemaakt. Bovendien zijn de opties voor vervolg zodanig 
openn gehouden, dat daarna zelfs een back-souremg kon worden uitgevoerd. 

Geslaagd d 
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5.. Toetsing van de back-sourcefactoren 

Back-sourceff actoren Voldaan n 

BF11 planmatige aanpak Atoss Origin heeft de overname van de IT-dienstverle-
ningg vooraf gepland en volgens dat plan uitgevoerd. 

BF22 business case voor back- KPMG Consulting is een typisch voorbeeld van een 
sourcingg valide extrinsieke business case voor back-sourcing. 

BF411 werving van personeel Niet van toepassing, omdat Atos Origin voldoende 
deskundigg personeel had. 

BF422 verwerving van mid-
delen n 

BF66 kennisbehoud 

Niett van toepassing, omdat de middelen van het moe-
derbedrijff van Atos Origin werden ingezet. 

Atoss Origin had voldoende kennis en ervaring om de 
IT-dienstverleningg aan KPMG Consulting-NL weer over 
tee nemen. 

KP NN Werkplekdiensten 

1.. De uitbestedende organisatie 

nvt t 

nvt t 

KPNN is het private telecombedri ji dat rond 1995 is voortgekomen uit 
dee PTT. In 1996 is de Neder landse te lecommarkt geliberaliseerd, zo-
datt KPN vanaf die tijd concurrent ie ondervindt van andere aanbieders; 
ditt geldt vooral voor de mobiele telefoniemarkt. Na de overname van 
Questt en de aankoop van een UMTS-l iceni ie was KPN in 2002 in een 
schuldencrisiss terecht gekomen, die inmiddels dankzij het alstoten van 
allerleii  n ie t -kerncompetent ieonderdelen weer voor een goed deel is 
opgelost. . 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 

Sharedd services 
KPNN had zijn interne IT-dienstverleninu in de jaren neüentiti al <>econ-
centreerdd in drie Shared Service Centra: KPN Datacenter, KPN Werk-
plekDienstenn en KPN Softwarehuis. 

2.22 Sourcingbesluit 
Rondd 2000 begon KPN om strategische redenen met het ui tbesteden 
vanvan deze SSC's. Als eerste werd KPN Datacenter in 2001 uitbesteed, 
inn 2002 volgde KPN WerkplekDiensten en later in datzelfde jaar KPN 
Softwarehuis.. Deze afdelingen werden alle drie overgenomen door 
Atoss Origin (AO) voor in totaal zo'n 250 miljoen euro. In totaal ging 
hett daarbij om 2.300 ite. Deze casus spitst zich verder toe op de afde-
lingg WerkplekDiensten (WD), die met 700 ite personeel de 35.000 
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werkplekkenn van de KPN beheerde (als gevolg van inkrimping liep dit 
aantall  later terug tot 24.000 werkplekken). 

2.33 Leveranciersselectie 
Naa een periode van intensieve onderhandeling had KPN in juli 2001 
hett exclusieve recht op verdere onderhandeling over de koop van WD 
aann Atos Origin (AO) gegeven. Dit resulteerde enkele maanden later in 
eenn intentieverklaring. 

Reactiee van het personeel 
Opp het moment dat de OR en het personeel van WD werden gecon-
Ironteerdd met het voornemen tot uitbesteding, was KPN juist op het 
dieptepuntt van de schuldencrisis beland, veroorzaakt door het barsten 
vc\nvc\n de internethype van 2000. Er werden honderden personeelsleden 
ontslagenn en het IT-personeel zag na de eerste schrik snel in dat ze bij 
AOO meer kans hadden om hun baan te behouden dan bij KPN. De OR 
mochtt een extern bureau inhuren om het veranderingsproces te bege-
leiden.. Op een stemming die door de OR was georganiseerd, stemden 
naa veel commotie uiteindelijk 206 mensen voor en slechts 20 tegen 
overgangg naar AO. 

2.44 Transiti e 
WDD is als geheel en aanvankelijk met behoud van het eigen manage-
mentt op 31 maart 2002 overgedragen aan AO. Omdat de ex-WD'ers 
daarbijj  ook nog tot 31 december 2003 onder de KPN CAO bleven val-
lenn en voor dezellde KPN klanten bleven werken, veranderde er de 
eerstee twee jaar weinig voor de medewerkers. Wel is het salaris drie 
jaarr lang bevroren gebleven. De meest voelbare veranderingen waren 
enkelee verhuizingen als gevolg van concentratie in Regionale Beheer-
Or»anisatiess (RBO's) op bestaande locaties van Atos Origin (Rijswijk, 
Utrechtt en Groningen) en die leidden dan ook prompt tot uitstroom-
golfjes.. Vanwege een personeelsstop werd dit personeel evenals de 
afgevloeidee externen niet vervangen, zodat de werkdruk voor de ex-
WD-medewerkerss toenam. Er was ook sprake van cultuurverschil: 
KPNN stuurde vooral op klanttevredenheid en AO veel meer op winst-
gevendheid. . 

2.55 Contractmanagement 
Eindd 2003 was de centrale stal van WD geconcentreerd in het hoofd-
kantoorr van Atos Origin in Utrecht, maar in een eigen vleugel. For-
meell  werd WD na de overname samengevoegd met de afdeling Desk-
Topp Services (DTS) van AO, die met 800 fte hetzelfde werk deden 
voorr andere klanten, tot een nieuwe unit EUS (End User Services), 
maarr in feite werkten WD en DTS nog naast elkaar. De afdelingen 
haddenn bijvoorbeeld alle twee nog een eigen OR en verdere integratie 
mett DTS vond pas plaats in de loop van 2004. 
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3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n Voldaa n 

DF11 planmatig e aanpak De uitbesteding is met voldoende diepgang gepland J 
enn gestuurd en voor de integratie binnen Atos Origin 
iss ruim de tijd genomen. 

DF22 busines s case voo r uitbe - Werkplekdiensten zijn vrijwel nooit een kerncompe- J 
stedin gg  tentie, maar wel een commodity voor de markt. KPN 

wass blij met de kapitaalinjectie die ze kreeg door de 
verkoop,, want het bedrijf had toen hoge schulden. 

DF33 busines s case voo r inbe - AO vond het belangrijk de grootste verlener van werk- J 
stedin gg  plekdiensten in Nederland te worden. 

DF44 ontvlechtbaarhei d WD was al ontvlochten bij zijn ontstaan als Shared J 
Servicee Center. 

CF411 overdracht van personeel De overdracht verliep met weinig problemen, doordat J 
dee conjunctuur bij de inbesteder beter was dan bij de 
uitbestederr en doordat het veranderproces over meer-
deree jaren was uitgespreid. 

CF422 overdracht van middelen De servers zijn grotendeels overgedragen, de werk- J 
plekkenn niet. 

CF433 begeleiding van de gebrui- De relatie met de gebruikers is formeler geworden, J 
kerss maar werkbaar gebleven. 

DF55 opdrachtgeverscha p KPN had al een afdeling Gemeenschappelijk IT Services J 
(GIS)) ingericht om WD als SSC aan te sturen, zodat het 
nogg maar een kleine stap was om daarna een externe 
leverancierr aan te sturen, 

CF511 degelijk contract In het contract is aansprakelijkheid geregeld, maar ? 

boetess voor underperformance zijn moeilijk te claimen. 

CF522 financiële afspraken De werkplekken worden beheerd tegen een vast tarief. J 

CF533 performancemanagement Er is een beknopt SLA en daar wordt over gerappor- J 
teerd d 

DF66 sourcingkenni s KPN had externe adviseurs ingeschakeld om de uit- J 
bestedingg te begeleiden. 

CF66 kennisbehoud KPN is wel in staat tot follow-upsourcmg, maar niet J 
meerr tot back-sourcing. 

4 .. Samenvattin g 

Perr saldo ging het hier om een strategisch juiste uitbesteding waarvan de risico's goed Geslaagd 
zijnn beheerst. De uitbesteding is vooral zo soepel verlopen, omdat WD als SSC al goed 
ontvlochtenn was uit KPN. Omdat de inbesteder veel tijd gunde voor de integratie, kon 
ookk het veranderingsproces door het personeel zonder veel kleerscheuren worden ver-
werkt. . 
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Nationale-Nederlanden n 

1.. De uitbestedende organisatie 

Nationale-Nederlandenn is een van de grootste verzekeringsmaatschap-
pijenn in Nederland en maakt onderdeel uit van de ING groep. NN 
bestaatt uit aparte divisies voor schade-, zorg- en levensverzekeringen. 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 

Eerstee "outsourcing" 
Nationale-Nederlandenn besloot in 1994 een nieuw systeem te ontwik-
kelenn voor zijn schadedivisie. Om voldoende kennis vrij te maken wer-
denn de bestaande systemen, de zogeheten legacy, in 1995 voor viji jaar 
"uitbesteed""  aan CMG. Dit was nog geen echte uitbesteding, omdat 
CMGG werkte op basis van inspanningsverplichting. 

Tweedee outsourcing 
Aann het eind van de eerste contractperiode in 2000 bleek dat het 
nieuwee systeem nog lang niet klaar was. Daarom ging Nationale-Ne-
derlandenn over tot een evaluatie van de performance van CMG. Uit 
dee evaluatie bleken een aantal tekortkomingen en zwakke punten. Zo 
stimuleerdee de inspanningsverplichting CMG niet om efhciënt te wer-
ken.. Er was geen SLA en de performance werd dus niet gemanaged, 
enn er waren geen directe contactpersonen die namens Nationale-Ne-
derlandenn en CMG de operationele zaken alstemden, zodat conflicten 
snell  escaleerden. 
Vervolgenss stuurde NN een RFP uit. CMG antwoordde hierop met 
eenn nieuwe offerte. Intussen had CMG de tekortkomingen die waren 
i>eblekenn uit de evaluatie opgepakt en daar zoveel vertrouwen mee 
newonnen,, dat ze opnieuw een vijfjarig contract kregen, maar dan wel 
opp scherpere voorwaarden. Dit tweede contract liep van 2001 tot en 
mett 2004. 
Inn 2002 werd bij NN een nieuwe demand-manager aangesteld, die 
eenn proiessionaliseringsprogramma opstartte. Doel was om de vol-
wassenheidd te laten groeien van CMM- I level 2 naar level 3. Met dit 
programmaa werd binnen de eigen IT-afdeling een productiviteitsver-
beteringg van 30% en een kostenreductie van 25% bereikt. Toen ging 
opvallenn dat de performance van CMG, dat na een fusie LogicaCMG 
wass gaan heten, achterbleef bij die van de eigen IT-afdeling. De pro-
ductiviteitt was daar namelijk niet toegenomen en ook het testproces 
wass niet zo professioneel als LogicaCMG pretendeerde te kunnen en 
voorr andere klanten ook waarmaakte. Gestimuleerd door een profes-
sionelerr contractmanagement van NN heeft LogicaCMG heeft deze 
tweee punten in de laatste twee contractjaren adequaat opgepakt. 
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2.22 Besluit follow-upsourcing 
Toenn het tweede contract afliep in 2004, werkte NN nog steeds aan 
eenn nieuw systeem. Daarom wilde NN nog een periode doorgaan met 
dee uitbesteding van het oude systeem. 

2.33 Leveranciersselectie 
Alss uitvloeisel van een professioneler contractmanagement van NN 
warenn slechts vier van de oorspronkelijke 24 leveranciers geselecteerd 
omm mee door te gaan. Tot die vier behoorde LogicaCMG, dat, zoals 
eerderr vermeld, de performance en kwaliteit van zijn dienstverlening 
opnieuww had verbeterd. Bovendien kon LogicaCMG een zeer concur-
rerendee aanbieding doen volgens het principe van "blended sou rei ng". 
Ditt hield in dat de inbesteder het front-end met de specificaties en 
allee klantcontacten on-shore hield, maar het back-end, in dit geval 
hett programmeerwerk, onderbracht bij haar dochterbedrijf in India. 
Eenn belangrijke factor bij deze selectie was cle businesskennis die de 
inbestederr had van de verzekeringsbranche. Bij oil-shore sourcing is 
ditt cruciaal. Indische ontwikkelaars bouwen namelijk heel precies wat 
err gespecificeerd wordt, maar het concept van verzekeringen is hun 
vreemd;; daar hebben zij de "extended family" voor. 

2.44 Transiti e 
Dee transitie bestond uit het overdragen van de kennis van LogicaCMG 
inn Nederland aan de Indiase dochter en het opzetten van de commu-
nicatiee tussen de on-shore en de off-shore branche van de inbesteder. 

2.55 Contractmanagement 
Hett nieuwe contract is op 28-10-2004 door beide partijen onderte-
kend. . 

2.66 Afloop contract 
Naarr verwachting is dit het laatste contract voor de oude schadeappli-
catie.. Het volume van de diensten zal geleidelijk alnemen en uiteinde-
lij kk tot nul uereduceerd worden. 

3.. Toetsing van de follow-upfactoren 

Follow-up ff  actore n Voldaa n n 

FF11 planmatig e aanpak 

FF22 busines s case voo r 
follow-upsourcin g g 
uitbestede r r 

Dee overdracht naar India is volgens een gedetailleerd 
enn vooropgesteld plan verlopen. 

Dee belangrijkste reden voor voortzetting van de uit-
bestedingg was om de eigen experts beschikbaar te 
houdenn voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem. 
NNN heeft ook een business case opgesteld voor uitbe-
stedingg naar een zusterbedrijf binnen het ING-concern 
inn India, maar dat was niet goedkoper en zou wel een 
groterr beslag op de eigen experts gelegd hebben. 
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Follow-upfactore n n Voldaa n n 

FF33 busines s case voor 
follow-upsourcin g g 
inbestede r r 

NNN is een strategische kiant voor LogicaCMG. Daarom 
wildee die leverancier daar graag in investeren. Maar 
ditt contract was ook inclusief die investering nog 
winstgevend,, dankzij de schaalgrootte die bereikt kon 
wordenn door het met andere bestaande contracten te 
combineren. . 

FF422 overdracht van middelen De applicatie bleef eigendom van NN. 

FF511 degelijk contract 

FF522 financiële afspraken 

Hett contract was zeer flexibel: NN mag het op ieder 
momentt opzeggen, met een opzegtermijn van één 
jaar.. Daarnaast is een geleidelijke volumevermindering 
vann tientalten procenten per jaar ingebouwd naarmate 
hett nieuwe systeem in productie komt. Anderzijds 
magg NN ook andere oude applicaties in het contract 
onderbrengen,, mits zij daar een positieve business case 
voorr kunnen presenteren. Bij voortijdige beëindiging is 
LogicaCMGG verplicht mee te werken aan de zogeheten 
"retransitie",, oftewel het inwerken van zijn opvolger. 

Dee afspraken komen neer op vaste prijs per jaar plus 
projectenn op offertebasis tegen een vast tarief. 

FF533 performancemanagerment Er wordt gestuurd op een SLA dat aansluit op de be-
langrijkstee KPI's van de business. Het SLA wordt jaar-
lijkss in onderling overleg bijgesteld. 

FF66 kennisbehou d NNN bleek tot tweemaal toe achter elkaar in staat het 
contractt te vernieuwen op betere voorwaarden. 
LogicaCMGG houdt voldoende functionele kennis in Ne-
derlandd om haar Indiase dochter te kunnen aansturen. 

4.. Samenvatting 

Inn deze case is in een drietrapsraket van "uitbesteding" op basis van inspanningsver- Geslaac 
plichtingg via uitbesteding op basis van resultaatverplichting naar indirecte off-shore 
outsourcingg een steeds meer volwassen en bevredigende sourcingsituatie bereikt voor 
beidee partijen, waarbij NN al zijn energie kon richten op de ontwikkeling van het nieu-
wee schadesysteem. 

Telfor t t 

1.. De uitbestedende organisatie 

Teliorii  is opgericht als een joint venture van British Telecom en de Ne-
derlandsee Spoorwegen (NS) voor telecomdienstverlening. In de jaren 
negentigg werd Telfort opgesplitst in een tak voor wiste telefonie en een 
takk voor mobiele telefonie. Vaste telefonie ging verder onder het label 
BTT Ignite en mobiel werd geïntegreerd in mmC)2, dat heel Europa be-
diende.. In 2002 verkocht mm02 echter zijn Nederlandse dochter aan 
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Greenfieldd Capital Investors en toen kreeg mm O 2 NL de oude naam 
Telfortt weer terug. Voor de leefbaarheid van deze case is vooi de hele 
periodee de naam Tel lort gehanteerd. 
Dee primaire processen van Telfort zijn Network Running (omvang 50 
miljoenn euro per jaar) en Network Operations {omvang 20 miljoen 
euroo per jaar). 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Networkk Running is het fysieke beheer van het netwerk en omvat 
hett leasen van verbindingen, van (locaties voor) zendmasten en an-
deree middelen en is een kerncompetentie van een telecomoperator. 
Networkk operations is het gebruiken van dat netwerk om diensten te 
verlenen.. Network operations is primair proces, maar werd niet be-
schouwdd als kerncompetentie, en Telfort verwachtte dat een aanzien-
lijk ee kostenbesparing te behalen was door het op een grotere schaal 
tee organiseren dan mogelijk was binnen Telfort. Daartegenover was 
Networkk Running geografisch gebonden en waren de eificiencygrenzen 
all  bereikt. Bepaalde onderdelen van Network Operations, zoals field 
management,, waren al eerder uitbesteed aan subcontractors. 

2.22 Sourcingbesluit 

2.33 Leveranciersselectie 
Inn 2002 deed Ericsson een aantrekkelijke aanbieding en toen besloot 
Telfortt zijn gehele Network Operations inclusief de bestaande third-
partyy contracten uit te besteden, om kosten te besparen. Ericsson ver-
wachttee een marge te behalen door verticale integratie (dat wil zeggen 
hett verwijderen van redundancy tussen de toenmalige demand-organi-
satiee van Telfort en zijn eigen uitvoeringsorganisatie) en door horizon-
tale,, oftewel geografische integratie. Er waren geen andere aanbieders, 
aangezienn Ericsson de enige organisatie was die zo'n aanbieding kon 
doenn aan Telfort. Tijdens de onderhandelingen werd een SLA over-
eengekomenn met Ericsson, inclusief boeteclausules voor underperfor-
mance. . 

2.44 Transiti e 
Inn 2003 zette Telfort een demand-organisatie op van 15 fte om de 
kwaliteitt van de dienstverlening te bewaken. De Network Running, 
diee bij Telfort bleef, werd ontvlochten van de Network Operations en 
err werd 100 lte Operations-personeel overgedragen aan Ericsson (100 
anderee medewerkers waren al in dienst van de subcontractors). Daarna 
hadd Ericsson ongeveer 15 maanden nodig om het Telfort-personeel 
tee integreren in zijn Operations Centre in Rijen (Noord Brabant). Een 
complicerendee factor was dat Telfort NL in datzelfde jaar door BT/ 
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mm022 werd verkocht, zodat een ontvlechting van het Nederlandse 
contractt met Ericsson nodig was uit het Europese contract van BT. 

2.55 Contractmanagement 
Naa de transitie kwam er een grijze /.one boven die niet voorzien was 
(zonee D in figuur 7.8). Omdat deze activiteiten niet onder het contract 
mett Ericsson vielen, kwamen ze boven op hel werk van de demand-
organisatiee van Telfort. Gelukkig bleef de som B+D+C kleiner dan de 
kostenn A vóór uitbesteding, zodat de oorspronkelijke business case 
geldigg bleef. Anderzijds bleek escalatie bij problemen met ontevreden 
gebruikerss moeizaam. Telkens als Telfort het netwerk uitbreidde, bij-
voorbeeldd door nieuwe switches te kopen, moesten het SLA en het 
contractt bijna opnieuw worden onderhandeld. 

Telfor tt  Telfor t 

Networkk Running 

500 M€ 

AA ., . , 
Tactischh mgt 

15fte e 

iNeiworK K 
Operations s 

200 M€ 

Networkk Running 

500 M€ 

B B 

Demandd mgt 
15fte e 

D D 

Situatiee voor ... en na outsourcing 

C:: Network 
Operations s 

<20M€ € 

Ericsso n n 

Figuu rr  7.8: Operaties Telfort voor en na uitbesteding aan Ericsson 

3.. Analyse van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

DF2 2 
busines ss case voo r uitbeste -
din g g 

DF3 3 
busines ss case voo r inbeste -
din g g 

DF44 ontvlechtbaarhei d 

Err lag een duidelijke business case voor kostenbespa-
ring,, die deels uitkwam. Op de lange termijn bleek 
dee uitbesteding vooral waardevol omdat er meer ma-
nagementaandachtt vrijkwam voor kerncompetenties. 

Dee business case van Ericsson bestond uit verticale 
enn horizontale integratie van het Telfort-personeel in 
zijnn eigen operaties Deze case kwam niet helemaa 
uit. . 

Dee ontvlechting verliep eenvoudig, behalve twee 
complicaties: : 

 de ontvlechting tussen Network Running en Net-
workk Operations; 

 de onvoorziene ontvlechting van Telfort NL uit BT. 
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Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

CF41 1 

overdrachtt van personeel 

CF42 2 

overdrachtt van middelen 

CF43 3 

begeleidingg van de gebruikers 

Dee overdracht is zorgvuldig, uitgevoerd. Het perso-
neell moest verhuizen naar het Operations Centre 
vann Ericsson in Rijen (NB), maar dit leidde niet tot 
problemen. . 

Aangezienn alle middelen bij Network Running hoor-
denn en niets bij Network Operations, hoefden er 
geenn middelen te worden overgedragen. 

Aangezienn Network Operations een backoffice-pro-
cess was, hoefde er voor de klanten van Telfort niets 
tee veranderen. 

CF533 performancemanagement Vóór de contractondertekening was een SLA over-
eengekomenn met Ericsson, inclusief een procedure 
voorr wijziging van het SLA en boetes voor tekort-
komingen.. De procedures voor escalatie en wijzigin-
genn bleken echter moeizaam 

DF66 sourcingkenni s 

CF66 kennisbehoud 

Telfortt had al veel ervaring met het aansturen van 
subcontractorss en was daardoor ook in staat deze 
uitbestedingg zelfstandig uit te voeren. 

Telfortt is zijn operationservarmg aan het verliezen en 
zall daarom over enkele jaren niet meer in staat zijn 
omm te back-sourcen. Maar het vermogen voor fol-
low-upsourcingg blijft behouden dankzij de demand-
organisatiee en de vastgehouden kerncompetentie 
vann Network Running. 

nvt t 

4.. Samenvatting 

Telfortt is een interessant voorbeeld van Business Process Outsourcing, Deze case is was Geslaagd 
voordeligg voor beide partijen, omdat zowel de business case voor uitbesteding als die 
voorr inbestedmg positief waren. 

TPGPost t 

1.. De uitbestedende organisatie 

TPGPosii  is voortgekomen uit het postbedrijf van tie voormalige PTT en 
maaktt nu samen met TNT deel uit van TPG. De TPGPost-organisatie 
bestondd in 1999 uit een aantal business units (BU's), waarvan de BU 
Brievenn de grootste was. 
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2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
All ee BU's hadden tot 1998 hun eigen IT-infrastructuur. In dat jaar 
wildee de staf Technologie en Informatica (T&I ) van TPGPost tot een 
centralee netwerkinfrastructuur komen en BU-overstijgende diensten 
gaann aanbieden. Daarom liet T&I de LAN's van de BU's aan elkaar 
koppelenn via een Corporate Service Backbone (CSB) waaraan ook drie 
corporatee services werden gehangen: 
•• een e-mailservice (domein @PTTPost.nl); 
•• een intranet-hostingservice; 
•• een centrale directory met een integraal adressbook. 
Dankzijj dit integrale adressbook kon er een aanzienlijke besparing op 
synchronisatiee van de lokale adressbooks bereikt worden en werd cle 
internee en externe communicatie sterk verbeterd. Er bleven voorlopig 
nogg wel twee netwerkprotocollen naast elkaar bestaan, het X-400-
protocoll van BU Brieven en SMTP voor de andere BU's. 

corporatee servers 

clients s 

2.22 Sourcingbesluit 
Omdatt T&I niet cle ambitie had om het CSB zelf te beheren, werd een 
leverancierr gezocht die het CSB zou aanleggen en dat vervolgens ook 
inn beheer zou nemen. Per saldo was hier dus sprake van Greenfield-
outsourcing. . 

2.33 Leveranciersselectie 
Hoewell TPGPost als privaat bedrijf geen Europese aanbesteding hoef
dee te doen, werd toch een RFP met een degelijk bestek opgesteld voor 
dee combinatie "ontwikkelen en beheren van het CSB". Hierop werd 
ingeschrevenn door de IT-afdelin» van de BU Brieven en vier externe 
partijen.. De goedkoopste van die externe leveranciers is geselecteerd. 
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2.44 Transiti e 
Bijj  Greenfield-sourcing hoeft niets re worden overgedragen. 

2.55 Contractmanagement 
TPGPostt stuurde de inbesteder aan met behulp van een SLA en een 
Dossierr Afspraken en Procedures (DAP). Helaas voldeden de diensten 
vaakk niet aan de gestelde eisen; ook na herhaalde interventie bleef de 
performancee tegenvallen. Dit kwam onder meer doordat de inbesteder 
medewerkerss snel liet doorstromen naar andere projecten of doordat 
zee gewoon vertrokken. Er waren te vaak en te grote storingen, soms 
wass het netwerk 16 uur down en met name het change-management 
bleell  tekortschieten. TPG-Post kon daarvoor boetes vorderen, maar paf 
err de voorkeur aan druk uit te oefenen met het oog op verbetering van 
hett serviceniveau. 

2.66 Back-sourcing 
Toenn er eind 2000 nog steeds geen perspectief op verbetering was, 
heeftt TPGPost onder dreiging v^n het invorderen van de verschuldigde 
boetess de inbesteder bewogen het contract open te breken en mee te 
werkenn aan back-sourcing. De inbesteder erkende dat hij niet in staat 
wass de dienstverlening te verbeteren en het was achteraf gezien een 
opluchtingg voor hem dat hij dit contract mocht beëindigen. Er werd 
eenn transitieplan opgesteld en de inbesteder heeft alle relevante ken-
niss keurig overgedragen aan TPGPost. Daarna kon de afdeling T&I het 
serviceniveauu omhoog brengen tot een acceptabel peil, terwijl de kos-
tenn verder daalden. 

3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

DF1/CF11 planmatig e aan-
pak k 

DF2/CF22 busines s case 
voo rr  uitbestedin g 

DF3/CF33 busines s case 
voo rr  inbestedin g 

Dee uitbesteding werd zorgvuldig gepland en volgens dat 
plann uitgevoerd en begeleid door een externe project-
leider. . 

Err was geen financiële business case, omdat er te veel 
verborgenn kosten waren. De business was meer strate-
gischh van aard en lag in de wens tot centralisatie en stan-
daardisatie,, in de verwerving van state-of-the-art kennis 
enn wellicht ook in het prikkelen van de BU's tot meer 
innovatie. . 

Dezee case was een typisch voorbeeld van het deglubitor-
nsk;; het contract was verliesgevend voor de inbesteder en 
legdee een onevenredig groot beslag op zijn beste mede-
werkers s 
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Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

DF44 ontvlechtbaarhei d 

CF411 overdracht van nerso-
neel l 

CF422 overdracht van mid-
delen n 

CF433 begeleiding van de 
gebruikers s 

DF55 goe d opdrachtgever -
scha p p 

CFB11 degelijk contract 

CF522 financiële afspraken 

CF533 performance mgt 

CF66 sourcingkenni s 

CF66 kennisbehoud 

Err is veel aandacht besteed aan een scherpe demarcatie 
tussenn het Coporate Service Backbone en de LAN's van de 
BU's.. TPG Post deed het functioneel beheer en de mbe-
stederr het technisch beheer. 

Aangezienn het een Greenfield-outsourcing was, hoefde 
geenn personeel te worden overgedragen. 

Aangezienn het een Greenfield-outsourcing was, kon de 
leverancierr zelf nieuwe middelen aanschaffen. 

Omm het gebruik te stimuleren werden de CSB-diensten 
doorr T&l het eerste jaar gratis aangeboden aan de BU's 
vann TPGPost. 

Dee afdeling T&l richtte met externe hulp een goede de-
mand-managementorganisatiee in van 3 fte. 

Err was een degelijk contract opgesteld, waarin aanspra-
kelijkheid,, koppeling aan een SLA, flexibiliteit in volume 
enn looptijd en exit-clausule goed waren geregeld. 

Err waren heldere afspraken met een boeteregeling voor 
underperformance.. De boeteregeling is uiteindelijk ge-
bruiktt om het contract voortijdig te kunnen beëindigen. 

Err was een SLA en een DAP, maar een goede servicerap-
portagee kwam pas na een jaar tot stand. Het onvermo-
genn van de inbesteder was zo groot dat een goede per-
formancee niet kon worden afgedwongen. 

TPGPostt had zich via een extern bureau van adeguate 
sourcingkenniss verzekerd. 

TPGPostt bleek perfect in staat om de CSB zelfs nog te 
back-sourcen. . 

nvt t 

4.. Samenvatting 

Dezee case is gedeeltelijk geslaagd. Enerzijds zijn de centralisatie- en standaardisatie-
doelstellingenn bereikt. Anderzijds was de structurele underperformance van de leve-
rancierr reden voor de uitbesteder om het contract op te zeggen. De leverancier had 
well de technische kennis om het CSB aan te leggen, maar was daarna onvoldoende 
inn staat dit efficient en proactief te managen. De back-sourcing waarop dit uitliep, 
wass een nieuw succes voor TPGPost, omdat ze daarmee alsnog de kennis opbouw-
denn om het CSB zelf te beheren 

Gedeeltelijk k 

geslaagd d 
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5.. Toetsing van de back-sourcefactoren 

Back-sourcefactore nn Voldaa n 

BF11 planmatig e aan - Er was een degelijk transitieplan gemaakt en dat is ook zo uit- J 
pakk  gevoerd. 

BF22 busines s case Belangrijkste motief voor back-sourcing was om de perfor- J 
voo rr  back-sourcin g mance op het vereiste peil te krijgen. 

BF411 wervin g van De centrale IT-afdeling van TPGPost kon voldoende bekwaam J 
personee ll  personeel overnemen uit de IT-afdelingen van de business 

units. . 

BF422 verwervin g van Onderdeel van de contractbeemdiging was dat het CSB op J 
middele nn  gunstige voorwaarden overging in eigendom van TPG-Post. 

BF66 kennisbehou d TPGPost bleek perfect in staat om de CSB te back-sourcen. J 

Younglif e e 

1.. De uitbestedende organisatie 

Younglifee is in 1992 opgericht als dochter van Noord Brabant Verze-
keringen.. Inmiddels is Younglife een zelfstandige onderneming, ge-
specialiseerdd in het verkopen van spaarp lannen (een vorm van levens-
verzekering).. Strategisch ui tgangspunt van Younglife is de verkoop van 
lirotee volumes met kleine marnes. Younolife houdt om die reden de 
overheadd van cle organisatie bewust zeer klein en heeft een efficiënte 
organisatie.. De Binnendienst telt 35 medewerkers. 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Bijj  de start van het bedrijf in 1992 had Younglife speciale maatwerk-
programmatuurr laten bouwen door een zelfstandige programmeur. 
Naarmatee Younglife sproeide, onts tond er een toenemende afhankeli jk-
heidd van die programmatuur en een grote behoefte aan verbeter ingen. 

2.22 Sourcingbesluit 
Vanwegee gebrek aan interne kennis op IT-gebied werd besloten extern 
adviess te vragen. Naar aanleiding van dit externe advies heeft Youn-
glif ee besloten op permanente basis in format iemanagementexper t ise te 
gaann inhuren. Een informat iemanager van een onafhankelijk bureau 
brachtt cle automat iser ingskenms in en heelt vanwege de cont inue re- i 
latiee een grondige kennis opgebouwd van de Youngli le-organisatie. De I 
dvnamiekk van een kleine onderneminL! vereiste een jaarlijkse afstem- ' 
mingg tussen de beclrijfsdoelstellingen en de IT-strategie, waarbij cle . 

combinat iee van IT-kennis en van de organisatorische context essentieel i 
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wass om tli t mogelijk te ma ken. Resultaat van deze afstemming was 
eenn jaarlijks geactualiseerd informatieplan. 

2.33 Leveranciersselectie 
Opp basis van het eerste in iormat ieplan is in 1996 besloten een profes-
sionelee softwareleverancier {Verlis) een maatwerk in lormat iesysteem te 
latenn bouwen. De externe informat iemanager heelt namens Younglife 
hett opdrachtgeverschap ingevuld tijdens de bouw en de onderhande-
lingenn gevoerd over de SLA's voor het beheer van het n ieuwe informa-
tiesysteem. . 

2.44 Transiti e 
Uitt kostenoverwegingen zou na oplevering van hel n ieuwe informa-
tiesysteemm ook het beheer van de kantoorautomat iser ing (KA) en 
hett beheer van de applicatie bij Verlis worden ondergebracht. Er was 
echterr een afstand van 200 km tussen de vestiging van Vertis in Veen-
damm en de vestiging van Younglife in Waalwijk. Voor het beheer van 
dee KA-om^eving werd deze afstand een steeds groter probleem, want 
Vertiss bevond zich te ver weg om snel tweedeli jnssupport op locatie 
bijj  Younglife te kunnen verzorgen. Om sneller te kunnen reageren op 
problemenn is het KA-beheer daarom uitbesteed aan een andere leve-
rancierr in de regio (Centior). Twee verschil lende leveranciers was in dit 
gevall  beter en goedkoper, maar het noopte wel tot een ontvlecht ing 
achteraf. . 

2.55 Contractmanagement 

Vraagzijd ee én aanbodzi jde ui tbesteed 
Zoo is er een situatie ontstaan waarbij Younglife het demand -manage-
mentt heeft uitbesteed aan een extern bureau en de aanbodzi jde aan 
tweee verschil lende leveranciers, één voor de infrastructuur en één voor 
dee applicaties. Younglife kon de demand-manager niet in dienst ne-
men,, omdat hel slechts een inzet van 0,1 fte betrof, maar kon wel de 
functiescheidingg tussen vraag en aanbod handhaven door de vraag- en 
dee aanbodzi jde aan verschil lende partijen uit te besteden. Door te kie-
zenn voor continuïteit in het u i tbesteden van het demand-management 
konn de externe informat iemanager niet alleen IT-expertise bieden, 
maarr bouwde hij tevens vo ldoende kennis en ervaring op over de 
Youngliie-organisalie,, haar bedrijfsprocessen en haar sociale structuur 
(dee organisatorische context). Zoiets is alleen op te bouwen in een 
lanüduritjee relatie. Daarnaast biedt het bureau de externe demand -ma-
nagerr een extra continuïteit, omdat alle kennis daar geborgd is en ze 
eventueell  een vervanger kunnen inzetten. 
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3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n Voldaa n 

DF11 planmatig e aan - De uitbesteding is natuurlijk verlopen en niet volgens een N 
pakk  vooropgezet plan. 

DF22 busines s case Ondanks de grote afhankelijkheid van IT is IT geen kerncom- J 
voo rr  uitbestedin g petentie van Younghfe. Gezien de beperkte schaalgrootte van 

Younglifee was uitbesteden de goedkoopste oplossing. 

DF33 busines s case De inbestedmg is voor alle drie de leveranciers winstgevend. J 
voo rr  inbestedin g 

DF44 ontvlechtbaar - De ontvlechting tussen infrastructuur en applicaties was niet N^J 
hei dd  op voorhand voorzien en leidde tot voorbijgaande complica-

tiess toen de infrastructuur aan andere leverancier werd over-
gedragen. . 

CF411 overdracht van Er is geen personeel overgedragen. nvt 
personeel l 

CF422 overdracht van De middelen zijn eigendom gebleven van Younglife. N 
middelen n 

CF433 begeleiding van Voor de gebruikers is als gevolg van de uitbesteding weinig nvt 
dee gebruikers veranderd. 

DF55 goe d opdracht - Younglife zelf had onvoldoende IT-kennis om het demand- J 
geverscha pp  management in te vullen. Dit vermogen is gecreëerd door het 

demand-managementt uit te besteden aan een onafhankelijke 
partij. . 

CF511 degelijk contract Aansprakelijkheid, koppeling aan een SLA, flexibiliteit in vo- J 
lumee en looptijd, en exit-clausule zijn in het contract geregeld 

CFB22 heldere financiële Er zijn drie categorieën afspraken: vast tarieven voor de vaste J 
afsprakenn diensten, vaste tarieven voor extra werk en fixed price offertes 

voorr projecten. Al deze afspraken zijn helder. 

CF533 performancema- BIJ de uitbesteding zijn SLA's opgesteld op basis van een ba- J 
nagementt lanced scorecard met KPI's. De SLA's worden actief gebruikt en 

onderhouden,, maar de BSC niet meer. 

DF66 sourcingkenni s Younglife heeft een ervaren externe expert aangetrokken om J 
dee uitbestedingen te begeleiden. 

CF66 kennisbehoud Younglife is niet meer in staat tot back-sourcen. Follow-up- N 
sourcingg is nog wel mogelijk voor de KA, maar niet meer voor 
dee applicatie, omdat dat een maatwerkapplicatie is waar al-
leenn Vertis kennis van heeft. 
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4.. Samenvatt ing 

Younglifee heeft als MKB-onderneming geen specifieke IT-kennis meer in huis Het uit- Geslaagd 
bestedenn van zowel de aanbodzijde als de vraagzijde heeft de operationele IT-kosten 
verlaagdd Door de benodigde demand-managementkennis in te huren voor het ontwik-
kelenn van de IT-strategie, IT-planning en de strategische aansturing van de leveranciers, 
behoudtt Younglife ondanks de uitbesteding een maximale flexibiliteit in de IT-dienstver-
lonm.g.. Inmiddels is de organisatie zo vertrouwd met deze werkwijze, dat de medewer-
kerss de IT-uitbesteding niet meer als zodanig ervaren 

7.44 Cases uit de handel en industri e 

D ee a u t o - i m p o r t e ur 

1.. De ui tbestedende organisatie 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Dee importeur had in het begin van tie jaren negent ig een nieuw inte-
graall  dealer in lormat iesysteem laten ontwikkelen. 

2.22 Sourcingbesluit 

2.33 Leveranciersselectie 

2.44 Transiti e 
Dee auto- impor teur had rond 1995 het beheer van zijn dealer in iorma-
tiesysteemm volledig aan één leverancier uitbesteed, inclusief de help-
deskk voor dat systeem. 

2.55 Contractmanagement 
Naa een paar jaar kon de helpdesk van de IT-leveraneier zich nog 
steedss niet inleven in de dagelijkse problemat iek van dealers. Dit leid-
dee tot onvrede bij de dealers en bovendien raakte de importeur versto-
kenn van vitale terugkoppel ing uil zijn eigen verkoopkanaal. 

2.66 Back-sourcing 
Inn tweede instantie realiseerde de importeur zich dat die helpdesk een 
kerncompetent iee was. Een importeur die geen goed contact kan onder-
houdenn met zijn dealers heelt immers geen toekomst. Daarom besloot 
dee importeur het contract open te breken en de helpdesk weer in huis 
tee nemen. De manier waarop dit gebeurde, leidde echter tot zoveel 
discussie,, dat de importeur uiteindelijk alle processen weer terug in 
huiss heeft genomen. 
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3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

DF22 busines s case voo r 
itbestedin g g 

DF33 busines s case voo r 
inbestedin g g 

DF44 ontvlechtbaarhei d 

CF433 begeleiding van de 
gebruikers s 

CF66 kennisbehoud 

Dee importeur had onbewust een kerncompetentie 
uitbesteed,, namelijk de helpdesk voor zijn dealers. 

Dee overname was een megacontact voor de mbeste-
derr van ongeveer 10 miljoen gulden, waar hij goed op 
konn verdienen. 

Dee processen van de importeur waren met goed in 
kaartt gebracht, evenmin als de relatie tussen de be-
drijfsprocessen,, de informatiesystemen en de techni-
schee infrastructuur 

Dee gebruikers bij de dealers verloren het direct contact 
mett de importeur en vice versa. 

Dee importeur kon zijn IT-dienstverlening met meer 
zelfstandigg opnieuw opbouwen. Daarom moest hij een 
externee expert inschakelen. 

4.. Samenvatting 

Inn deze case werd niet voldaan aan de criteria van belangrijke decisionfactoren. Door Mislukt 
dee verkeerde (ondersteunende) processen uit te besteden verloor deze importeur aan 
concurrentiekracht.. Maar omdat de processen niet ontvlochten waren, had de importeur 
slechtss twee opties: alles uitbesteden of alles terug in huis nemen. De eerste optie was al 
nadeligg gebleken, omdat dan ook kerncompetenties werden uitbesteed; de tweede optie 
hieldd in dat de importeur afzag van alle mogelijke voordelen van outsourcing. Gelukkig 
wass deze importeur met externe hulp nog in staat zijn IT-dienstverlening weer te back-
sourcen. . 

5.. Toetsing van de back-sourcefactoren 

Back-sourcefactore n n Voldaa n n 

BF11 planmatig e back -
sourcin g g 

BF22 busines s case 
voo rr  back-sourcin g 

BF411 wervin g van 
personee l l 

BF422 verwervin g van 
middele n n 

BF433 begeleidin g 
gebruiker s s 

Dee back-sourcing is gestructureerd uitgevoerd. 

Dee onterecht uitbestede kerncompetentie was een evident 
strategischee business case voor back-sourcing. 

Err zijn uitzendkrachten aangeworven voor de helpdesk. De 
meestenn van hen werden na gebleken geschiktheid in vaste 
dienstt genomen 

Err is een nieuwe heipdesk-tooi aangeschaft en ingericht 

Err zijn nieuwe procedures opgesteld en de gebruikers zijn 
daaropp ingewerkt 
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BF66 kennisbehou d 

Back-source ff  actore n 

Dee importeur kon de back-sourcmg alleen 
externee experts. 

uitvoerenn dankzij 

Voldaa n n 

N N 

Dee Hol landsche Beton Groep 

1.. De uitbestedende organisatie 

Dee Hol landsche Beton Groep bestond uit een aantal redelijk auto-
nomee groepsmaatschappi jen (HBG Civiel, Bouw en Vastgoed, Inter-
beton,, Tebodin, enzovoort), die wereldwijd grote bouwprojecten uit-
voerden.. In 2002, dat wil zeggen tijdens het uitbestedingstrajeel, is de 
HBGG overgenomen door de Koninklijk e BAM Groep N.V. (omzet ca. 
7,55 miljard euro). Dit had geen weerslag op het uitbestedingstrajeel. 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Inn 2001 is HBG-breed een onderzoek gedaan naar mogel i jkheden voor 
kostenbesparing. . 

2.22 Sourcingbesluit 
Bijj  dit onderzoek bleek uit onder l inge vergelijking van groepsmaat-
schappijenn dat de KA-kosten van groepsmaatschappi jen die hun KA al ' 
volledigg ot gedeeltelijk (bijvoorbeeld de helpdesk) hadden uitbesteed, | 
veell  lager waren dan de KA-kosten van de andere groepsmaatschappi j- | 
en.. Verder waren de kosten per werkplek voor de kleine groepsmaat-
schappijenn significant hoger dan voor de grote. Ook opval lend was dat 
dee kosten van groepsmaatschappi jen van HBG in Groot-Br i t tannië een 
stukk lager waren dan in Neder land. Uit het onderzoek concludeerde . 

HBGG dat een aanzienli jke kostenbespar ing mogelijk was door de KA-
omuevin^enn te standaardiseren, te bundelen tot één grote omgeving en 
vervolgenss uil te besteden. Daarbij realiseerde HBG zich terdege dat zij 
zeerr afhankelijk was win goed funct ionerende IT, maar dat IT-dienst-
verleninoo zeil geen kerncompetent ie was. 

2.33 Leveranciersselectie 
Dee leveranciersselectie verliep in drie t rappen. Eind 2001 is in lormat ie 
verzameldd over leveranciers en op basis daarvan is een long list opge-
steld.. Uit deze lono list is op basis van vooral opgestelde kwalitei ls- en 
periormaneccri ter iaa een short list gedestil leerd van iwee partijen. In-
tussenn werd een bestek uitgewerkt voor twee kavels, namelijk: 

1.. migratie naar een oestandaardiseerde KA-omgeving; 
2.. het beheren van die gestandaardiseerde KA-omgevingen. 

Dee laatste twee partijen mochten nu een vaste prijs opgeven voor het 
migratieprojectt en prijzen per werkplek voor het beheer. Dit resul-
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teerdee in januari 2002 in een M e m o r a n d um of Unders tanding ( M O U) 
mett één leverancier, die was geselecteerd voor heide kavels. Op basis 
vann dat M O U en de prijsstelling zijn toen business cases uitgewerkt 
voorr alle groepsmaatschappi jen en werden zes groepsmaatschappi jen 

II  in Neder land en Duitsland overtuigd van de voordelen van ui tbeste-
•• ding. De belangrijkste weers tand die hierbij overwonnen moest wor-
II den, bes tond erin dat de groepsmaatschappi jen bang waren om de 

controlee op te geven over een dienstverlening waarvan ze voor hun 
primairee processen totaal aihankelijk waren. Die groepsmaatschappi j 
enn werden door eigen personeel bediend op basis van beschikbaarheid 
("inspanningsbeginsel"),, waarbij de capaciteit telkens flexibel werd in
gezett op de plaats waar die het hardste nodit» was. Als uevolu hiervan 
wass er tevens een zogeheten hiërarchische prioriteit onts taan, die erop 
neerkwamm dat de hogere functies (en dus de "beslissers") altijd met 

II voorrang bediend werden en dus niet doorhadden hoe de dienstverle-
jj ning op de werkvloer werd ervaren. Rij uitbesteding zou een resultaat-
II verplichting onts taan op basis van een SLA, waarbij de inzet niet meer 
tt zo soepel en informeel kon worden bijgestuurd. Uiteindelijk kwam er 

inn juli 2002 een raamcontract voor drie jaar met de inbesteder waar de 
contractenn voor de zes groepsmaatschappi jen, de zogeheten "adhesie-
overeenkomsten",, onder werden gehangen. 

2.44 Transiti e 
Doorr de hogere systeemeisen van de software (onder andere Win 
dowss XP) moest de HBG een groot deel van de hardware vervannen 
off upgraden. Daarom werd een internet-auction uitgeschreven, waar 
vierr voorgeselecteerde leveranciers moch ten bieden op vooraf gespe
cificeerdee hardwareconfiguraties. Deze auction resulteerde voor de 
HBGG in een bijzonder gunstig contract met een van die leveranciers. 
Daarnaa werd de n ieuwe omgeving in de periode tot maart 2003 uitge-

ii rold naar de groepsmaatschappi jen en overgedragen aan de inbesteder. 
II In totaal ging het hierbij om 3800 werkplekken op 70 locaties. Omda t 

dee groepsmaatschappi jen op kleinere schaal al eerder van alles had
denn uitbesteed of IT-personeel hadden ingehuurd, hoefde de HBG per 
saldoo slechts een beperkt aantal medewerkers over te dragen aan de 
inbesteder. . 

2.55 Contractmanagement 
Dee IT is nu een klein jaar uitbesteed en daarbij kan onders taande ba
lanss worden opgemaakt : 
•• De beoogde kostenbespar ing voor werkplekbeheer van 3 miljoen 

euroo per jaar is bereikt en de kosten zijn variabel geworden en dus 
evenredigg met het aantal daadwerkelijke werkplekken. 

•• Door standaardisering zijn grote voordelen bereikt. Zo is bijvoorbeeld 
eenn e-mai lcommuni ty onts taan voor alle groepsmaatschappi jen, 

ii waar die voorheen zelfs b innen sommige groepsmaatschappi jen niet 
!! bestond. En ook thuiswerken via internet is nu op grote schaal een-
11 voudig mogelijk geworden . 
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•• De a lgemene waardering is sterk verschillend. Sommige groeps
maatschappi jenn zijn tevreden, maar de groepsmaatschappi jen die de 
hooasiee eisen stellen aan de llexibiliteit en beschikbaarheid van IT 
zijnn (nou) ontevreden. Deze groepsmaatschappi jen lijden regelmatig 
uevoluschadess op hun bouwprojecten als gevolg van onvoldoende 
beschikbaarheidd van IT. Deze schades gaan ver uit boven de boetes 
diee ze daarvoor mogen innen. 

•• De inbesteder had oorspronkelijk gepland om 80°o van de dienst
verlening;; remote te verzorgen en 2Ü°<o on-site. Maar door de lage 
zichtbaarheid,, bereikbaarheid en (lokale) kennis die daaruit voort
vloeiden,, was de oplossnelheid onvoldoende . Daarom is de inzet 
vann de inbesteder on-site verhoogd. Bovendien zijn diverse verbe-
terprogramma'ss opgestart, die echter extra (ongeplande) inzet van 
HBG-medewerkerss vereisen. 

2.66 Back-sourcing 
Eenn van de groepsmaatschappi jen was zo ontevreden, dat zij de KA na 
eenn hall jaar weer in eigen handen heelt genomen . 
Alss gevolg van de nadere integratie tussen HBG en BAM op het ni
veauu van groepsmaatschappi jen, is inmiddels een gemengde situatie 
onts taann waarbij de groepsmaatschappi jen delen van hun KA bij ver
schillendee leveranciers hebben uitbesteed en andere delen zeil doen. 
Hett oorspronkelijk aantal van 3800 uitbestede werkplekken is inmid
delss teruggelopen tot 2200. 

3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

DF11 planmatig e 
aanpa k k 

DF22 busines s case 
voo rr  uitbestedin g 

DF33 busines s case 
voo rr  inbestedin g 

CF411 overdracht van 
personeel l 

CF422 overdracht van 
middelen n 

Dee uitbesteding is per groepsmaatschappij in detail gepland 
enn volgens die plannen uitgevoerd 

Err was een harde business case 3 miljoen euro besparing per 
jaarr en het variabel maken van de kosten, bij gelijke service. 
Kantoorautomatiseringg was geen kerncompetentie ernaar wel 
volstrektt onmisbaar). Er waren meerdere partijen die voorde-
ligee aanbiedingen konden doen. 

Dee contracten waren winstgevend voor de nbesteders. 

Err hoefde nauwelijks personeel te worden overgedragen, om-
datt voornamelijk met inhuur werd gewerkt 

HBGG besteedde de middelen apart uit via een contract met 
eenn andere leverancier dan de inbesteder. De migratie naar 
eenn nieuwe gestandaardiseerde omgeving leidde tot grote 
voordelenn voor de HBG. 
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Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

CF433 begeleiding van 
dee gebruikers 

CF511 degelijk contract 

CF522 heldere financiële 
afspraken n 

C533 performance-
management t 

CF66 kennisbehoud 

Dee gebruikers waren een uiterst flexibele opstelling van hun 
eigenn IT-afdeling gewend en waren niet voorbereid op de 
formeleree opstelling van een externe dienstverlener 

Inn het contract kon aansprakelijkheid voor gevolgschade on-
voldoendee worden afgedekt. 

Dee financiële afspraken waren glashelder 

Dee leverancier werd aangestuurd met SLA's op basis van KPIs. 

Dee groepsmaatschappijen blijken nog in staat te zijn tot back-
sourcingg en a fortiori ook tot follow-upsourcmg 

4.. Samenvatt ing 

Dee uitbesteding van de KA van HBG was qua opzet uitstekend, aan de decisionfacto- Gedeeltelijk 
renn is expliciet aandacht besteed en hier werd ruim aan de criteria voldaan. Toch vie- geslaagd 
lenn de resultaten tegen, doordat de overeengekomen beschikbaarheid onvoldoende 
afgedwongenn kon worden. Een van de groepsmaatschappijen heeft de uitbesteding 
inmiddelss beëindigd. 

H ett  overs lagbedr i jf 

1.. De uitbestedende organisatie 

Dee uitbesteder was een overslagbedrijf in de Rotterdamse haven. 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Hett overslagbedrijf verzorgde zeli zijn informatievoorziening. 

2.22 Sourcingbesluit 
Hett overslagbedrijf was om strategische redenen van plan alle IT-acti-
viteitenn aan een externe dienstverlener uit te besteden. 

2.33 Leveranciersselectie 
All  in een vroeg stadium is een leverancier geselecteerd, met name op 
basiss van de geboden prijs voor voortzett ing van "het huidige diensten-
pakket".. Omdat het overslaubedrijf o een ervarinu had met uitbesteding, 
oaff  men hel opstel len van het contract en het SLA uit handen aan cle 
leverancier.. Daarbij ontstond al snel discussie over wal er wel en niei 
tott het huidige dienstenpakket behoorde. Hei overslagbedrijf raakte 
hierdoorr geïrriteerd en de onderhandelinL>en verl iepen steeds moeiza-
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mer.. Op dat moment schakelde het bedrijf een externe adviseur om 
heinn ie ondersteunen bij het opstellen van het SLA en het contract. 
Daarbijj  bleek dat de prijs voor hel gehele uitbestedingspakket uitein-
delijkk 30°'o hoger uitviel dan in de Letter ol Intent was afgesproken. 
Gezienn deze hogere prijs en het feit dat de leverancier daarnaast geen 
toezeggingenn kon doen over het aanbrengen van gewenste verbeter-
ingenn in de JI -dienstverlening, besloot hel bedrijf uiteindelijk liet 
uubestedingstrajectt te stoppen en de diensten voorlopig zelf te blijven 
verzorgen. . 

2.44 Transiti e 

2.55 Contractmanagement 
Doorr het afbreken v^n de onderhandelingen is het niet meer tot een 
transitiee en contractmanagement gekomen. 

3.. Toetsing van de decisionfactoren 

Decisionfactore n n Voldaa n n 

DF11 planmatig e aan- Er was geen leveranciersselectie. 
pak k 

DF22 busines s case 
voo rr  uitbestedin g 

DF33 busines s case 
voorvoor  inbestedin g 

DF55 goed opdracht -
geverscha p p 

IT-dienstverleningg is geen kerncompetentie van een over-
slagbedrijff en er zijn voldoende marktpartijen die dit kunnen 
bieden. . 

Dee leverancier kon de "huidige dienstverlening" bij nader 
inzienn niet leveren voor de prijs die hij had genoemd. 

Dee contractonderhandeling verliep in de verkeerde volgorde: 
eerstt de prijs en dan pas de inhoud. 

4.. Samenvatting 

Hett overslagbedrijf is door het oog van de naald gekropen. Misschien was Mislukt 
dee uiteindelijke prijs reëel en had het overslagbedrijf 30% verborgen kosten 
overr het hoofd gezien. Maar de volgorde van onderhandelen (eerst toehap-
penn op een lage prijs en dan uitzoeken wat je daarvoor kunt krijgen) was 
fundamenteell verkeerd en moest wel tot teleurstelling lijden. 

Dee scheepswerf 

1.. De uitbestedende organisatie 

Hett gaat om een Nederlandse scheepswerf, die veel voor de marine 
werkte. . 
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2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Dee scheepswerf voerde zijn informatievoorziening tot 1996 zelfstandig 
u i t . . 

2.22 Sourcingbesluit 

2.33 Leveranciersselectie 
Inn 1996 waren alle IT-activiteiten uitbesteed aan een IT-dienstverlener. 
Drijfveerr voor de uitbesteding was kostenreductie. 

2.44 Transiti e 
Mett de deal zijn circa 50 medewerkers overgegaan naar de leveran-
cier.. Wat achterbleef, waren een drietal informatiemanagers die de 
belangenn van verschillende gebruikersgroepen behartigden en het oude 
hoofdd IT. 

2.55 Contractmanagement 
Hett afgesloten contract ging uit van een vast jaarlijks bedrag voor 
tienn jaar, gebaseerd op IT-dienstverlening aan de 4000 medewerkers 
inn 1996. Maar als gevolg van de internationale concurrentie en het 
verminderenn van het aantal defensietaken na het einde van de koude 
oorlogg zakte de Nederlandse scheepsbouw in. Na een bepaalde tijd 
bestondd het personeelsbestand van de scheepsbouwer nog maar uit 
20000 medewerkers. Dit leidde bij de scheepswerf tot een heroverwe-
gingg van het uitbestedingscontract. Als eerste actie heelt de scheeps-
werff  geprobeerd de kosten van het contract te verlagen. Dit was voor 
clee leverancier niet bespreekbaar. Vervolgens is de scheepswerf samen 
mett de leverancier een afbouwscenario overeengekomen, waarbij een 
deell  van de dienstverlening weer door de scheepswerf zelf uitgevoerd 
zouu Liaan worden. Als oevol" van verloop in de demand-orLianisatie 
vann de scheepswerf zijn deze plannen echter niet uitgevoerd. In 1999 
zijnn diverse maatregelen genomen om de IT-dienstverlening van de 
leverancierr aan de scheepswerf inzichtelijk en beheersbaar te krijgen. 
Err is een nieuw SLA opgesteld, taken en verantwoordelijkheden zijn 
inzichtelijkk gemaakt, er zijn operationele werkafspraken gemaakt en 
hett demand-management is opnieuw ingericht. Toch heeft ook dat 
niett tot een substantiële verbetering van de IT-dienstverlening geleid. 
Bovendienn vond de scheepswerf de kosten van de geleverde dienstver-
leningg nou steeds te hoog. 

2.66 Back-sourcing 
Uiteindelijkk heeft de scheepswerf in 2000 het contract met de leveran-
cierr opgezegd en de IT-dienstverlening met behulp van externe advi-
seurss weer in eigen huis genomen. 
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3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

DF22 busines s case 
voo rr  uitbestedin g 

DF33 busines s case 
voo rr  inbestedin g 

DF44 ontvlechtbaar -
hei d d 

CF422 overdracht van 
middelen n 

CF511 degelijk contract 

CF66 kennisbehouc 

Dee interne IT-dienstverlening was geen kerncompetentie voor 
dee scheepswerf en er werd een aanzienlijke kostenbesparing 
verwachtt van uitbesteding. Deze kostenbesparing sloeg echter 
omm m het tegendeel toen de scheepswerf moest inkrimpen. 

Dee inbesteder was aanvankelijk geïnteresseerd omdat hij een 
grotee markt voor zijn diensten verwachtte in zuidwest Ne-
derland.. Toen de inbesteder geen andere klanten in die regio 
konn vinden, kwam die verwachting niet uit. Dit verklaart ook 
datt hij uiteindelijk meewerkte aan het openbreken van het 
contract. . 

Omdatt de gehele IT-dienstverlening werd uitbesteed, was de 
architectuurr niet nader in kaart gebracht 

Dee hardware en software zijn in eigendom gebleven van de 
scheepswerff (een enkele uitzondering daargelaten). 

Hett contract kende geen volumeflexibiliteit: toen het aantal 
werkplekkenn met de helft afnam, daalden de kosten nauwe-
lijks. . 

Dee scheepsbouwer was niet meer zelfstandig in staat om zijn 
IT-dienstverleningg weer in eigen huis op te bouwen. Hij moest 
hierr experts van buiten voor inschakelen. 

J ^ N N 

4.. Samenvatting 

Inn deze case was uitbesteding strategisch gezien juist, maar door geen rekening te hou- Mislukt 
denn met minder gunstige economische ontwikkelingen raakte de business case voor 
beidee partijen ondermijnd. 

 De scheepswerf werd doorbelast voor investeringen die de inbesteder had gedaan op 
basiss van de initiële omvang van het aantal gebruikers. 

 De inbesteder kon geen andere klanten vinden in de regio en daardoor niet de ge-
wenstee schaalgrootte voor zijn operaties bereiken. 

5.. Toetsing van de back-sourcefactoren 

Back-source ff  actore n Voldaa n n 

6F11 planmatig e back -
sourcin g g 

BF22 busines s case 
voo rr  back-sourcin g 

Dee back-sourcing werd met behulp van een externe adviseur 
gestructureerdd en succesvol uitgevoerd 

Doorr de IT-dienstverlening terug in huis te nemen kon de 
scheepswerff de IT-kosten tot de helft reduceren. 
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Back-source ff  actore n Voldaa n n 

BF411 wervin g van 
personee l l 

BF422 verwervin g van 
middele n n 

Viaa advertenties in de lokale pers is nieuw IT-personeel gewor-
ven.. Oude werknemers van de scheepswerf die terug wilden 
komen,, kregen voorrang op andere kandidaten, maar het 
animoo bij die groep was beperkt en bovendien kwam niet 
iederee kandidaat van dat groepje door de open sollicitatie-
procedure. . 

Dee werkplekken voor de IT-afdeling zijn opnieuw aangeschaft. 
Verderr was alles nog in eigendom van de scheepswerf. 

BF433 begeleidin g ge- Er zijn nieuwe procedures opgesteld en de gebruikers zijn 
bruiker ss  daarop ingewerkt 

BF66 kennisbehou d De scheepswerf kon de back-sourcmg alleen met behulp van 
externee experts uitvoeren. 

Dee textielfabriek 

1.. De uitbestedende organisatie 

Hett gaat om een vrij grote textielfabriek met vestigingen in Nederland, 
Belt>iëë en Groot-Brittannie, die onderdeel was van een internationaal 

ir r 

concern. . 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Eenn heel bijzondere outsourcingervaring begon in 1998 met een tele-
loontjee van de voorzitter van de Ondernemingsraad van een textiel-
fabriekk aan KPMG Consulting, die vroeg of KPMG ook opdrachten 
uitvoerdee voor een OR. Op het gesprek dat daarna volgde, kwam de 
volgendee aap uit de mouw: de OR was geconfronteerd met een ad-
viesaanvraagg van de directie over outsourcing van de IT-afdeling aan 
eenn leverancier die al was geselecteerd. Zij moesten binnen zes weken 
adviess uitbrengen, want het contract moest binnen twee maanden ge-
tekendd worden. De OR voelde zich tegenover een uitermate kritische 
achterbann niet deskundig genoeg om hierover zo snel een uitspraak te 
doenn en vroeg de consultants een second opinion te geven over dit voor-
nemenn van de directie. Saillant detail was hierbij nog dat genoemde 
OR-voorzitterr als DBA zelf een van de 16 uit te besteden personeels-
ledenn was. 
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2.22 Sourcingbesluit 
Bijj  het onderzoek bleek al snel da; het ging om een probleemsitu-
atie,, die was ontstaan doordat dit bedrij! lange tijd te weinig in IT had 
geïnvesteerd.. Toen een nieuwe direetie vervolgens het belang van IT 
gingg inzien, was het ie laat, omdat men in de toenmal ige overspannen 
arbeidsmarktt en mei een "stoihg" text iel imago niet meer in staat was 
deskundigg IT-personeel aan te trekken en vast te houden. Daarom be-
sloott de direetie na overleg met de IT-manager de IT-aidelingen uit te 
besteden. . 

2.33 Leveranciersselectie 
Naa een half jaar van voorbereiding met verschil lende leveranciers 
maaktee de direetie bekend dat men de IT b innen twee maanden wilde 
ui tbestedenn aan een vern die leveranciers. Dit leidde direct tot een ver-
trouwenscrisiss bij het IT-personeel, dat totaal was overdonderd en zijn 
ongenoegenn ging afreageren op de IT-manager. Deze had namelijk de 
outsourcingg voorbereid en bovendien ging hij als klap op de vuurpijl 
zelff  niet naar de n ieuwe leverancier, omdat hem was gevraagd het de-
inand-managementt in te richten. 

Contra-expert ise e 
Toenn de consultants een maand later advies uitbrachten tijdens een 
overlegvergaderingg van de voltallige OR plus directie, moesten zij 
concluderenn dat outsourcing uit strategische overwegingen een prima 
oplossingg was voor de textielfabriek, maar dat de IT-lunctie van het 
bedrijff  hiervoor nog onvoldoende rijp was. Met name het demand-ma-
nagement,, dat in dit bedrijf werd ingevuld door een aantal functionele 
appl icat iebeheerders,, was niet zwaar genoeg en had ook te weinig 
draagvlakk en status op de gebruikersafdelingen. Het advies was daarom 
omm eerst het demand-management beter in te richten en dit advies 
werdd zo ook overgenomen door de OR aan de directie. 

Reactiee personeel op het sourcingbesluit 
Inmiddelss waren de spanningen echter zo hoog opgelopen dat het IT-
personeell  niet meer wilde praten met de IT-manager, zodat deze werd 
vervangenn door een inter im-manager vanuit de beoogde leverancier, 
enn dat het personeel omsloeg naar een houding van "bij  die jabhek willen 
wewe niet meer werken; als we niet snel overgaan naar dat echte IT-bedrijf, lopen we 
weg,weg, want er zijn genoeg andere banen voor ons". De directie moest voor deze 
drukk zwichten en besloot alsnog b innen twee maanden over te gaan 
tott outsourcing. Daarom vroeg de directie dezelfde adviseurs nu om 
tee helpen bij de contractonderhandel ing met de leverancier. Na enige 
professionelee aarzeling en de garantie dat intussen ook de vraagzijde 
zouu worden aangepakt, gingen de adviseurs hierop in. Toen bleek ech-
terr dat het niet eens zo snel kon als men wilde, omdat er geen Service 
Levell  Management was ingericht: er waren geen SLA's en ook geen 
inst rumentenn om het servicelevel te melen. De directie was teleurge-
steld,, maar moest onderkennen dal een getekend contract met een 
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vastee prijs, maar een open prestatieverpl ichting in de vorm van een 
clausulee dat het SLA binnen /es maanden zou worden opgesteld, geen 
basiss was om zomaar te beginnen. 

2.44 Transiti e 
Daarnaa duurde het nog zes maanden voordal er een evenwichtig con-
tractt inclusief "voorlopig SLA" getekend kond worden. De onderhande-
lingenn over dit SLA hebben bijgedragen aan de IT-bewustwording van 
dee labriek. 

2.55 Contractmanagement 
Dee meeste afdelingen hebben in het eerste contractjaar een redelijk 
zwaree informat iemanager vrijgespeeld om het demand-management in 
tee r ichten. Maar de infrastructuur werd de eerste jaren niet vernieuwd 
enn er werd ook geen ERP-systeem ingevoerd. Daardoor kon de inbe-
stederr niet beter presteren dan de eigen IT-aldeling vóór hem en wer-
denn de verwacht ingen van de labriek niet ingelost. Dit leidde lot een 
steedss verdere ondermi jning van het vertrouwen. 

2.66 Back-sourcing 
Omdatt het vertrouwen in uitbesteding onherste lbaar beschadigd was, 
heeftt de fabriek de IT-functie weer bij stukjes en beetjes terug in huis 
oenomen,, toen er vanaf 2001 alsnoo een ERP-systeem werd ingevoerd. 

3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

DF11 planmatig e aan-
pak k 

DF22 busines s case 
voo rr  uitbestedin g 

DF33 busines s case 
voo rr  inbestedin g 

DF44 ontvlechtbaar -
heid d 

CF411 overdracht van 
personeel l 

CF422 overdracht van 
middelen n 

Err was al een leverancier geselecteerd vóórdat de fabriek wist 
off hij die ook kon aansturen. 

ITT was geen kerncompetentie voor de fabriek en de eigen IT-
afdelingg had met 16 fte onvoldoende kritische massa. Hierop 
wass door drie marktpartijen geboden. 

Dee leverancier had gecalculeerd dat ze aan deze inbesteding 
kondenn verdienen en heeft bij de onderhandeling strak aan 
zijnn calculatie vastgehouden. 

Omdatt de gehele IT-dienstverlenmg werd uitbesteed, was 
ontvlechtingg geen probleem. 

Dee communicatie naar het personeel en de OR was tot het 
laatstt mogelijke moment uitgesteld. Toen dat alsnog gebeur-
de,, viel het vertrouwen in de toenmalige IT-manager en daar-
meee het enige communicatiekanaal tussen het management 
enn het IT-personee! weg 

Dee infrastructuur en de apphcatieportefeuille waren beide 
versnipperdd en verouderd. De inbesteder had de middelen 
overgenomenn onder voorwaarde dat er budget kwam om een 
ERP-systeemm in te voeren en de infrastructuur te vernieuwen 
Ditt is echter pas drie jaar later gebeurd en toen was het te laat 
omm de sourcing nog te redden. 
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Decision -- en controlfactore n Voldaa n 

CF433 begeleiding van Voor de gebruikers is weinig veranderd, omdat de dienstverle- nvt 
dee gebruikers nmg on-site bleef. 

DF55 goed opdracht - De vraagkant van de IT-functie was aanvankelijk te onvolwas- N^J 
geverscha pp  sen om de eigen IT-afdeling aan te sturen en zeker om een 

externee leverancier aan te sturen. Deze is gedurende de con-
tractperiodee alsnog opgebouwd. 

CF533 performance mgt Op het moment van de overdracht werden de prestaties van N 
dee IT-afdeling niet gemeten en gerapporteerd. 

CF66 kennisbehoud Uiteindelijk kon IT-dienstverlening geleidelijk en zonder moeite J 
weerr grotendeels terug in huis worden genomen. 

4.. Samenvatting 

Inn deze casus lag er een duidelijke business case voor uitbesteding op termijn van onge- Mislukt 
veerr een jaar, namelijk de tijd die nodig was om het demand-management in te richten. 
Hett is echter fout gegaan, omdat drie controlfactoren niet onderkend waren. De belang-
rijkstee oorzaak van de mislukking was het gebrek aan communicatie met het personeel. 
Daardoorr kwam de uitbesteding onder zo'n zware tijdsdruk te staan, dat er onvoldoende 
tijdd overbleef om een goed SLA uit te onderhandelen. Wat uiteindelijk wel goed gegaan 
is,, is de inrichting van het demand-management. Dit ging zelfs zo goed functioneren, dat 
vann daaruit back-sourcing van het grootste deel van de dienstverlening kon plaatsvinden. 

5.. Toetsing van de back-sourcefactoren 

Back-sourcefactore nn Voldaa n 

BF11 planmatig e back - De afbouw van de outsourcing en de wederopbouw van de N 
sourcin gg  eigen IT-dienstverlening verliepen geleidelijk zonder een duide-

lijkk plan. 

BF22 busines s case Er was geen duidelijke business case voor of tegen back-sour- N 
voo rr  back-sourcin g cmg, anders dan de slechte relatie tussen de mbesteder en de 

uitbesteder. . 

BF411 wervin g van De wederopbouw van de eigen IT-dienstverlening verliep zo nvt 
personee ll  geleidelijk dat er geen wervingscampagne nodig was. 

BF422 verwervin g van De middelen waren nooit overgedragen en hoefden dus ook nvt 
middele nn  niet opnieuw verworden te worden. 

BF66 kennisbehou d De textielfabriek hadden tijdens de ontwikkeling van het ERP J 
enn doordat ze voortdurend moesten blijven meedenken over 
allee infrastructuurproblemen tijdens de uitbesteding opnieuw 
voldoendee kennis opgebouwd om te back-sourcen. 
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D ee v i a c h t w a g e n f a b r i ek 

1.. De uitbestedende organisatie 

Hell  bedrijf is een vrachtwagenfabriek die onderdeel ui tmaakt van een 
internationaall  concern en produceert voor de internat ionale markt. 

2.. Het sourcingproces 

2.11 Voorgeschiedenis 
Dee labriek had zijn main l rames met succes uitbesteed aan Origin. 

2.22 Sourcingbesluit 
Geïnspireerdd door het succes van de mainframe-ui tbesteding wilde 
labriekk ook zijn servers en werkplekken uitbesteden. 

2.33 Leveranciersselectie 
Eenn bepaalde leverancier had middels presentaties en demo's op zijn 
servicecentraa diepe indruk gemaakt op de vrachtwagenfabriek. Met die 
leverancierr werd een raamcontract getekend. 

2.44 Transiti e 
Dee dienstverlening was "as-is" overgenomen op basis van inspannings-
verplichting,, maar nog niet vastgelegd in SLA's. 

2.55 Contractmanagement 
Toenn de inspanningsverpl icht ing in de jaren daarna moest worden 
omgezett in een resultaatverpl ichting met tarieven en SLA's, onts tond 
err discussie over "de geest van het contract" versus "de letterlijke tekst" 
vann de door de leverancier voorgestelde SLA's. I 

i i 
2.66 Back-sourcing 
Dee discussie liep zo uit de hand, dat de labriek na drie jaar alles weer 
terugnam.. Wat hier ook een rol speelde, is dat de labriek het aan-
sturenn van een IT-dienstverlener heelt onderschat; dit bleek een heel 
anderee att i tude te vereisen dan het aansturen van toeleveranciers van 
onderdelenn voor vrachtauto's. 

3.. Toetsing van de decision- en controlfactoren 

Decision -- en controlfactore n Voldaa n 

DF11 planmatig e aan- De dienstverlening is overgedragen voordat de SLA's en de N 
pakk  tarieven waren vastgesteld 

DF22 busines s case Server- en werkplekbeheer zijn geen kerncompetenties van J 
voorvoor  uitbestedin g een vrachtwagenfabriek en er waren voldoende marktpartijen 

diee dit konden bieden. 
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Decision -- en controlfactore n Voldaa n n 

DF33 busines s case 
voo rr  inbestedin g 

DF44 ontvlechtbaar -
heid d 

CF422 overdracht van 
middelen n 

DF55 goed opdracht -
geverscha p p 

CF511 degelijk contract 

CF66 kennisbehoud 

Dee inbesteder kon de diensten niet leveren voor de prijzen die N 
dee vrachtwagenfabriek uiteindelijk wilde betalen 

Dee overgedragen diensten waren vooraf niet goed ontvloch- N 
ten;; dat begon pas bij het opstellen van de SLA's. 

Dee middelen zijn niet overgedragen. N 

Dee vrachtwagenfabriek behandelde de IT-leverancier als een N 

toeleverancierr voor vrachtwagenonderdelen. 

Hett contract was voor meerdere interpretaties vatbaar. N 

Dee vrachtwagenfabriek was veel zelf (dus dubbel) blijven doen J 

enn was daardoor gemakkelijk in staat de dienstverlening weer 
terugg in huis te nemen 

4.. Samenvatting 

Inn deze case was de uitbesteder zo ontevreden dat hij de uitbesteding heeft terug- Mislukt 
gedraaid.. Achteraf is gebleken dat processen pas outsourcebaar zijn als ze goed zijn 
ontvlochtenn Dat wil zeggen dat de resultaten van die processen vooraf eenduidig en 
meetbaarr zijn vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement). Daarnaast bleek dat op-
drachtgeverschapp naar een IT-dienstverlener hogere eisen stelt aan een uitbesteder dan 
opdrachtgeverschapp naar toeleveranciers in de veel volwassener auto-industrie. 

5.. Toetsing van de back-sourcefactoren 

Back-source ff  actore n Voldaa n n 

BF11 planmatig e back -
sourcin g g 

BF22 busines s case 
voorvoor  back-sourcin g 

BF411 wervin g van 
personee l l 

BF422 verwervin g van 
middele n n 

BF66 kennisbehou d 

Dee afbouw van de outsourcing en de wederopbouw van de 
eigenn IT-dienstverlenmg verliepen geleidelijk zonder een duide-
lijkk plan. 

Err was geen duidelijke business case voor of tegen back-sour-
cing,, anders dan de slechte relatie tussen de inbesteder en de 
uitbesteder. . 

Dee wederopbouw van de eigen IT-dienstverlenmg verliep zo 
geleidelijkk dat er geen wervingscampagne nodig was. 

Dee middelen waren nooit overgedragen en hoefden dus ook 
niett opnieuw verworven te worden 

Dee vrachtwagenfabriek was zoveel IT-taken zelf (dubbel) blijven 
uitvoeren,, dat men gemakkelijk weer de hele IT-dienstverlenmg 
terugg kon nemen. 

nvt t 

nvt t 
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7.55 Samenvatting cases 
Vann de achttien onderzochte cases konden er per saldo negen als succesvol 
wordenn beschouwd. Dit zijn de cases Cli, Nationale-Nederlanden, gemeen-
tee Den Haag en Verkeer en Waterstaat, waar de sourcing al voor een eerste 
respectievelijkk tweede keer is verlengd, en de cases KPMG Consulting, KPN 
WerkpIekDiensten,, OT2Ü0Ü, Tellort, Universiteit Utrecht en Younglife, 
waarr de sourcing functioneert naar tevredenheid van de uitbesteder en de 
inbesteder.. In al deze cases is men vast van plan de uitbesteding voort te 
zetten,, met uitzondering van KPMG Consulting, waar de helpdesk in 2004 
vanwegee een extrinsieke oorzaak (de overname door Atos) weer terug in 
huiss is genomen. 

Vierr cases waren gedeeltelijk succesvol. Bij Verkeer en Waterstaat is de situ-
atiee na een valse siart alsnog onder controle gekomen. De case British Tele-
com/Teliortt is na de splitsing in twee contracten als geslaagd te beschouwen 
voorr Teliort en als mislukt voor BT. Bij TPGPost zijn de integratiedoelstellin-
genn bereikt, maar bleef de performance onder de maat, zodat de uitbesteder 
err uiteindelijk vanaf moest. In de case Hollandsche Beton Groep zijn grote 
efhciencyvoordelenn bereikt, maar kampt men na een jaar uitbesteding ook 
nogg met grote acceptatieproblemen bij een belangrijke groep gebruikers. 

Dee andere vijl cases zijn als mislukt ie beschouwen. In de cases Auto-im-
porteur,, Textielfabriek, Vrachtwagenfabriek en Scheepswerf is de sourcing 
tegenn hoge kosten weer teruggedraaid. British Telecom gaat de IT-dienst-
verleningg ook weer in eigen huis te nemen. Voor de case Overslagbedrijf is 
dee sourcingbeslissing herroepen voordat hij was uitgevoerd. 

Ookk inieressant is om te kijken naar de verschillen tussen de branches. Dit 
leidtt tot het volgende beeld: 

Tabell  7.9: Sourcingsucces per branche 

Matee van succe s 

Geslaagd d 

Gedeeltelijkk geslaagd 

Mislukt t 

Totaal l 

Overh e e 

4 4 

1 1 

5 5 

d d 
d d 

Zakelijk e e 
enstverle n n 

5 5 

2 2 

7 7 

ng g 
Handell  en 
Industri e e 

1 1 

5 5 

6 6 

Totaal l 

9 9 

4 4 

5 5 

18 8 

Watt hierbij opvalt, is dat de zakelijke dienstverlening en de overheid aan-
merkelijkk beter scoren d^\n de sector handel en industrie. Voor de overheid 
wordtt dit mijns inziens in hoge mate veroorzaakt door de kwaliteitseisen 
vann het Europese aanbesteclingsrecht. Die eisen dwingen een fasering af en 
leidenn tot veel concurrerende aanbiedingen. 
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8.11 Evaluatie van de sourcingfactoren in de cases 
Dee eerste doelstel l ing van mijn onderzoek was om meer inzicht te krijgen 
inn de factoren die van invloed zijn op slagen of falen van een sourc ing 
Daartoee zijn die factoren in Hoofdstuk 7 getoetstt aan achtt ien praktijkcases. 
Inn tabel 8.1 van dit hoofdstuk worden al die cases nu op een rijtj e »ezet, 
waarbijj  van iedere case voor alle factoren is aangegeven of aan de criteria 
werdd voldaan. Daarbij zijn de cases gegroepeerd in de categorieën "cslaaprf 
gedeeltelijkgedeeltelijk geslaagd vn mislukt, zoals vastgesteld aan het eind van Hoofdstuk 
7.. In de tweede kolom is aangeven welk formulier is gebruikt: het formulier 
mett de decision- en controlfactoren (DF/CF) voor een eerste sourcing of 
datt met de fol low-upfactoren (FF) voor iol low-upsourcing. In de kop van 
dee tabel zijn de codes aangegeven van alle decision- (DF), control- (CF) en 
follow-upfactorenn (FF) die kunnen voorkomen. 

Sterkee en z w a k k e fac toren 

Vervolgenss is onderzocht hoe vaak de individuele factoren overeenkomen 
mett slagen ol mislukken van de sourcing. Hiertoe is tabel 8.1 verdicht door 
driee groepen te maken voor de geslaagde, respectievelijk gedeelteli jke ge-
slaagdee en mislukte cases en don voor iedere groep per factor aan te geven 
hoee vaak aan de criteria was voldaan. Hierbij is uitgegaan van de initiële 
waardee van de factoren, dus voor N ^ J is N oenomen en voor J—»N is J 
genomen.. Zodoende ontstaat tabel 8.2, waaruit blijk t hoe sterk de invloed 
vann iedere factor is. 

Evaluat i ee per  dec i s ion fac tor 

DF11 planmatige aanpak van het sourcingproces 

Voorr vijftien cases was de volgorde van activiteiten te achterhalen. Van 
dezee cases verl iepen er negen planmat ig en verl iepen er zes niet volgens 
eenn vooropgezet plan. De p lanmat ig verlopen cases zijn al lemaal geheel of 
gedeeltelijkk geslaagd. Van de niet-geplande cases zijn er drie mislukt, maar 
tweee andere (de Universiteit Utrecht en Younglife) zijn uiteindelijk toch nog 
geslaagd. . 

169 9 
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DF22 een positieve business case voor  uitbesteding 
Dczcc factor is onderzocht voor alle cases. In bijna alle cases was de business 
casee positief. Deze cases waren evenredig verdeeld over de categorieën 
geslaagdd en mislukt, wat aangeeft dat het voldoen aan de criteria van één 
irir  ir  ' O 

factorr onvoldoende voorwaarde voor succes is. Slechts één case (de auto-
importeur)) voldeed niet, omdat hier bij nader inzien een kerncompetentie 
wass uitbesteed. Deze case is mislukt. 
DF33 een positieve business case voor  inbesteding 
Dezee factor is voor alle cases onderzocht. Bij dertien cases was de business 
casee positief en bij vijf niet. Ook hier zijn de vijf negatieve cases meer on-
derscheidendd dan de dertien positieve. Drie van deze vijf cases zijn mislukt 
enn de andere twee zijn slechts gedeeltelijk geslaagd. Bij het overslagbedrijf 
konn de inbesteder bij nader inzien de gevraagde diensten niet leveren voor 
dee prijs die hij eerst had genoemd en toen is het contract opengebroken. 
Bijj  TPGPost was de inbesteder uiteindelijk blij toen hij de dienstverlening 
mochtt beëindigen. Bij de scheepswerf kwam de verwachte omzetgroei in de 
regioo voor de inbesteder niet uit, zodat de inbesteder onvoldoende schaal-
voordeell  kon ontwikkelen. Bij de vrachtwagenfabriek moest na het afsluiten 
vann het contract voor iedere dienst opnieuw een SLA en een prijs worden 
afgesprokenn en daar zijn partijen nooit uitgekomen. Bij twee andere cases 
werdd het verlies genomen door de leverancier, danwei afgewenteld op de 
uitbesteder,, maar ging de sourcing gewoon door. 

DF44 ontvlechtbaarheid 
Dezee factor is in elf cases onderzocht. In acht cases was goed ontvlochten, 
waarbijj  de cases KPN Werkplekdiensten en Verkeer en Waterstaat eruit 
springen,, omdat daar voorafgaand aan de uitbesteding al een Shared 
Servicee Centre was gevormd. 

Inn drie cases waren de uitbestede processen niet goed ontvlochten: de auto-
importeurr had maar één ASU (Atomic Sourcing Unit), namelijk de totale 
informatievoorziening.. De SU's (Sourcing Units) van de vrachtwagenfa-
briekk waren onvoldoende gedefinieerd in termen van kosten en resultaten. 
Dezee cases zijn alle twee mislukt, maar de case Younglife is geslaagd omdat 
menn de ontvlechtingsproblemen gedurende de contractperiode alsnog kon 
oplossen. . 

DF55 goed opdrachtgeverschap 
Dezee factor is in negen cases onderzocht. Van de vijf cases met een goed 
opdrachtgeverschapp zijn er vier geslaagd en is er één gedeeltelijk geslaagd. 

Bijj  vier cases was het opdrachtgeverschap aanvankelijk onvoldoende. De 
vrachtwagenfabriekk behandelde zijn IT-dienstverlener op dezelfde manier 
alss een toeleverancier van onderdelen; hierdoor kon geen wederzijds 
vertrouwenn ontstaan en dit leidde Lot mislukking van de uitbesteding. 
Daarr staan twee andere cases tegenover (textielfabriek en British Telecom/ 
Telfort)) waar de uitbesteder aansturingsproblemen gedurende de contract-
periodee te boven kon komen. 
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DF66 sourcïngkennis 

Dezee lactor is in zeven eases onderzocht. Bij vijf cases was voldoende 
sourcïngkenniss aanwezig. Deze cases zijn alle geslaagd, behalve een case 
diee slechts gedeeltelijk is geslaagd. Bij twee cases was onvoldoende sour-
cingkenniss geregeld. De case BT/Telfort, waar de uitbesteder geen eerdere 
ervaringg met sourcing had en die ook niet inhuurde, is slechts gedeeltelijk 
geslaagd,, maar de Universiteit Utrecht wist ditzelfde euvel tijdens de 
contractper iodee te boven te komen. 

Eva lua t i ee per  cont ro l fac tor  c.q. f o l l ow -up fac tor 

CF411 zorgvuldige overdracht van personeel 

Dee oorspronkeli jke overdracht van personeel bij de eerste uitbestedino was 
nogg in vijf cases te achterhalen. In de cases KPN Werkplekdiensten en 
Britishh Telecom ging het goed, omdat men het personeel een aantal jaren de 
lij dd gat om aan de nieuwe situatie te wennen. In de twee andere cases riep 
hett voornemen tot ui tbesteding een heftige reactie van het personeel op. Bij 
dee Universiteit Utrecht was het verschil in cultuur tussen de universiteit en 
dee IT-leverancier zo groot, dat in een paar jaar tijd de helft van personeel 
iss weggelopen. Dit had echter ook voordelen, namelijk een geleidelijke 
instroomm van kennis en personeel van de inbesteder en integratie van beide 
groepenn personeel. Alleen in de case textielfabriek ging het fout, omdat pas 
opp liet laatste moment werd gecommuniceerd met het personeel, wat tot 
eenn vertrouwensbreuk leidde en zo'n slechte uitgangsituatie voor de uit-
bestedingg vormde, dat die inmiddels weer is teruggedraaid. 

CF422 overdracht van middelen 

Inn tien cases werden de automat iser ingsmiddelen niet overgedra<ien aan de 
dienstenleverancier.. (Een bi jzonder geval is de HBG, dat zijn IT-middclen 
well  ui tbesteedde, maar dan aan een andere leverancier dan de ui tbesteder 
vann de diensten.) In Hoofdstuk 5 is al aangegeven dat hel overd rawn van 
middelenn zowel voordelig als nadel ig kan ui tpakken. In de meeste cases 
werdenn de middelen opzetteli jk niet overgedragen om de opt ie van follow-
upsourcingg naar een andere leverancier meer open te houden. Slechts in 
tweee gevallen (de vrachtwagenfabriek en de textielfabriek) leidde dit tot 
problemen,, omdat de uitbesteder te veel beperkingen oplegde aan de inbe-
steder.. Per saldo lijk t het alsof de voordelige en de nadelige effecten elkaar 
inn evenwicht houden, zodat deze controlfactor geen invloed heeft op slagen 
off  mislukken van een sourcino. 

CF44 3 begeleiding van de gebruikers 

Dezee controlfactor is in acht cases onderzocht. In de cases Universiteit 
Utrecht,, Verkeer en Waterstaat, British Telecom/Telfort en auto- impor teur 
iss deze factor onderschat en verwaarloosd. In al die gevallen deed dit 
afbreukk aan de resultaten van de uitbesteding, maar alleen bij de auto-
importeurr leidde dit tot mislukking van de sourcin». 
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CF511 degelijk contract 
Voorr twaalf cases is de totstandkoming van het contract onderzocht. De 
achtt cases mei een degelijk contract zijn allemaal geheel of gedeeltelijk 
geslaagd. . 

Inn vier cases is <>een degelijk contract tot stand gekomen. British Telecom/ 
Telfortt be«on met een contract waarin alleen de kosten bepaald waren; 
daarnaa was het uiterst moeilijk om voor die kosten een aanvaardbare dienst-
verleningg te specificeren. Deze uitbesteding was veel beter verlopen als 
wass begonnen met een specificatie van de diensten. In het contract met de 
HBGG was aansprakelijkheid voor gevolgschade niet adequaat afgedekt. Het 
contractt van de scheepswerf hield geen rekening met inkrimping van het 
volumee en dat heeft uiteindelijk tot ontbinding van het contract geleid. De 
contractenn die tegenwoordig worden afgesloten, houden wel rekening met 
dergelijkee scenario's. Het contract van de vrachtwagenlabriek gat aanleiding 
tott orote interpretatieverschillen tussen de inbesteder en de uitbesteder en 
ookk deze sourcing is teruggedraaid. 

CFF 5 2 heldere financiële afspraken 
Inn elf cases speelden de financiële afspraken een belangrijke rol. In twee 
vann die cases had de uitbesteder de kosten niet in de hand en dat deed 
afbreukk aan het resultaat; deze cases zijn slechts gedeeltelijk geslaagd. 

CF55 3 inrichtin g performancemanagement 
Dezee controlfactor is in twaalf cases onderzocht. In acht cases ging het goed 
enn in vier cases fout. De acht goede cases zijn allemaal geslaagd, op één 
oedeeltelijkk geslaagde case na. Van de vier mislukte cases is de uitbesteding 
bijj  de textielfabriek en British Telecom/Telfort gestart met een "voorlopig 
SLA""  zonder dat het dienstenniveau gemeten kon worden. Deze cases zijn 
ueheell  of gedeeltelijk mislukt. Bij de case Verkeer en Waterstaat was zowel 
bijj  de uitbesteder als bij de inbesteder zoveel kennis verloren gegaan dat het 
jarenn heeft gekost om een goed performancemanagement op te bouwen, 
dezee case was slechts gedeeltelijk geslaagd. En bij de case TPGPost werd 
hett performancemanagement gefrustreerd doordat de inbesteder geen 
ooedee rapportage kon leveren. In deze case is de sourcing uiteindelijk terug-
gedraaidd als oevolt» van de slechte performance van de inbesteder. 

CFF 6 kennisbehoud 
Inn vijf cases was follow-upsourcing naar een andere leverancier en in vijf 
anderee zelfs zelfstandige back-sourcing nog mogelijk. Daarnaast zijn ook 
Britishh Telecom en de Universiteit Utrecht van plan en in staat om op korte 
termijnn te back-sou reen. Dit betekent dat de uitbesteders in twaali van de 
achttienn cases de sourcingopties aantoonbaar hebben open gehouden. 

Evaluatiee van de fol low-upfactoren 

Inn vijf cases was sprake van follow-upsourcing. Vier van deze cases waren 
ueslaaydd en de case V& W was gedeeltelijk geslaagd. Kennelijk hebben uit-
bestederss die aan follow-upsourcing toekomen vanaf hun eerste outsourcing 
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all  zoveel ervaring opgebouwd, dat het bij zo'n tweede oi derde sourcing niet 
gauww meer fout gaat. Hier is men duidelijk aangeland bij rechterkant van de 
sourcingleercurvee (zie figuur 4.13). 

Evaluatiee van de back-sourcefactoren 

Omdatt de situatie voor back-sourcing behoorlijk afwijkt van die van een 
eerstee sourcing oi een follow-upsourcing, zijn de zeven cases waar back-
sourcingg heeft plaatsgevonden in een aparte tabel samengenomen (zie tabel 
8.3).. De back-sourcingscores staan in de laatste kolom. 

Tabell  8.3: Overzicht van alle cases en factoren voor back-sourcing 

Case e 

Auto-importeur r 
Britishh Telecom IT 
KPMGG Consulting 
Scheepswerf f 
Textielfabriek k 
TPGG Post 

Vrachtwagenfabriek k 

For--
mulie r r 

BF F 
BF F 
BF F 
BF F 
BF F 
BF F 
BF F 

BF1 1 

J J 
J J 
J J 

m m 
j j 

m m 

BF2 2 

J J 
J J 
J J 
J J 

B B B 
K B B 

Back-sourcefactore n n 

BF411 BF42 BF43 

JJ J J 
NVTT NVT NVT 
NVTT NVT NVT 

JJ J J 
NVTT NVT NVT 

JJ J 
NVTT NVT NVT 

BF6 6 

BI I 
J J 
J J 

ra ra 
j j 

J J 
j j 

Alss men deze cases nader beschouwt, vallen die uiteen in drie categorieën: 

1.. Cases met een extrinsieke business case voor back-sourcing. Bij British Te-
lecomm NL en KPMG Consultin» is de uitbestede IT-dienstverlenine 
overgenomenn door de IT-organisatie van het nieuwe moederbedrijf 
(BTT UK, respectievelijk Atos-Origin). Deze moederbedrijven beschik-
tenn over voldoende kennis, personeel en middelen om de dienstver-
leningg over te nemen, zodat (ver)werving van nieuw personeel en 
middelenn hier niet nodig was. Eigenlijk leek dit heel veel op follow-
upsourcing,, maar nu naar een leverancier binnen de eigen organisatie. 

2.. Cases met een intrinsieke business case voor back-sourcing. De auto-impor-
teurr en de scheepswerf zijn gedwongen tot back-sourcing, omdat de 
originelee outsourcing was mislukt. Zij beschikten niet meer over de 
kenniss om hun eigen IT-dienstverlening weer op te bouwen en moes-
tenn daarvoor externe adviseurs inschakelen. Vervolgens moesten zij 
opnieuww al het personeel en de IT-middelen (ver)werven. De business 
casee voor TPGPost lag in underperformance van de inbesteder, maar 
TPGPostt was uitstekend in staat de dienstverlening zelfstandig over te 
nemen. . 

3.. Cases zonder een duidelijke business case. Bij de cases textielfabriek en 
vrachtwagenfabriekk lag de oorzaak van de back-sourcing eerder in 
onvredee en een slechte vertrouwensrelatie met de inbesteder dan dat 
duidelijkk was dat zelf doen beter was clan doorgaan met uitbesteden. 
Hierr was sprake van een "koude back-sourcing": de inbesteder kreeg 
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steedss minder opdrachten en alle nieuwe diensten werden weer zelf 
opgepakt,, zonder dat hier een duidelijk plan achter stak. Zeker bij de 
vrachtwagenfabriekk was de uitbesteding ook nooit van harte gegaan 
enn volledig uitgevoerd, zodat die situatie met betrekkelijk gemak kon 
wordenn teruggedraaid. Deze cases hebben een lage back-sourcingscore 
(ziee Hoofdstuk 9), wat betekent dat back-sourcing hier rationeel ge-
zienn niet de juiste beslissing was. 



HOOFDSTUK K 9 9 
Sture nn met decision - en 
controlfactore n n 

Dee eerste doelstelling van mijn onderzoek was om meer inzicht te krijgen in 
dee factoren die van invloed zijn op slagen of falen van een sourcing. Hiertoe 
zijnn in de Hoofdstukken 4, 5 en 6 vanuit de literatuur en mijn praktijkerva-
ringg tien generieke sourcingfactoren afgeleid. Vervolgens zijn deze factoren 
inn Hoofdstuk 7 getoetst aan achttien cases uit de praktijk. 

Dee resultaten hiervan staan in Hoofdstuk 8, waar per factor is besproken 
watt de relatie was tussen het voldoen aan de criteria en het succes van de 
achttienn onderzochte cases. 

Dee tweede doelstelling van mijn onderzoek was om dit inzicht in de 
factorenn in te zetten om de kans op succes van lopende en nieuwe sourcing-
trajectenn te verhogen. Daarvoor wordt in dit hoofdstuk een instrument 
samengesteldd waarmee zaken die het succes van een sourcing serieus 
bedreigenn in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Dit instrument is 
gebaseerdd op monitoring van de decision- en controlfactoren; daarom noem 
ikk het de "sourcingfactorenmonitor". 

9.11 Invloed van de individuel e factoren 
Opp basis van een exploratief onderzoek van achttien cases kan geen statis-
tischh verantwoorde uitspraak gedaan worden over de mate waarin iedere 
factorr het succes van een sourcing beïnvloedt. Maar er valt er wel een 
classificatiee van de factoren te maken op basis van de relatie tussen het met 
voldoenvoldoen aan de criteria en het aantal (gedeeltelijke) mislukkingen binnen de groep 
vann achttien cases. Hier is bewust gekozen voor de relatie met niet voldoen, 
vanuitt de gedachte dat het niet voldoen aan de criteria voor één factor meer 
afbreukk doet aan de succeskansen dan een hele set factoren die wel aanwe-
zigg zijn kan goedmaken. 

Inn concreto onderscheid ik de volgende vier klassen factoren: 

•• Zeer sterke factoren. De cases die niet aan de criteria van een zeer sterke 
factorr voldeden, zijn allemaal mislukt. 

•• Sterke (actoren. De cases die niet aan de criteria van sterke factor voldeden, 
zijnn mislukt of gedeeltelijk geslaagd, maar nooit geslaagd. 

•• Gemiddelde (actoren. Van de cases ciie niet aan de criteria van een gemid
deldee factor voldeden, zijn er meer mislukt dan geslaagd. 

177 7 
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•• Zwakke factoren. Er is geen relatie tussen het niet voldoen aan de criteria 
voorr een zwakke factor en het mislukken of slagen van de case. 

Opp basis van de resultaten uit Hoofdstuk 8, zoals die zijn samengevat in 
tabell 8.2, is het nu mogelijk alle decision- en controlfactoren in te delen in 
dezee vier klassen (zie tabel 9.1). 

Categori e e Aanta ll  Decisionfactore n 
punte n n 

Controlfactore n n 

Zeerr sterke factoren DF22 business case voor uit-
besteding g 

CF22 business case voor uit-
besteding g 

CF411 overdracht van personeel 

Sterkee factoren DF33 business case voor mbeste- CF3 business case voor in-
dingg besteding 

DF55 goed opdrachtgeverschap CF51 degelijk contract 

CF522 financiële afspraken 

CF533 performance-management 

Gemiddeldee factoren DF11 planmatige aanpak 

DF44 ontvlechtbaarheid 

DF66 sourcmgkennis 

CF11 planmatige aanpak 
CF433 begeleiding van de ge-

bruikers s 

CF66 kennisbehoud 

Zwakkee factoren CF422 overdracht van middelen 

Maximumaantal l 
punten n 

55 + 2x3 + 3 = 14 2x55 + 4x3 + 3 = 25 

Tabell 9.1 laat zien dat een positieve business case voor uitbesteding (DF2) de 
belangrijkstee succesfactor is voor cle onderzochte cases. De invloed van 
dee factoren DF3 en DF5 is ook sterk, maar de factoren DF1, DF4 en DF6 
spelenn in het beuin niet zo'n grote rol. Uit de cases blijkt dat deze factoren 
gedurendee hel sourcingtraject nog gerepareerd kunnen worden. 

Eenn van de controlfactoren die zijn afgeleid van de decisionfactor DF4 
ontvlechtbaarheidontvlechtbaarheid is namelijk sterker dan de factor DF4 zelf. Dit geeft aan dat 
dee ontvlechting pas tijdens het sourcingproces een grote rol gaat spelen. De 
factorr zorgvuldige overdracht van personeel (CF41) weegt daarbij het zwaarst. 
Datt ueeft aan hoe belangrijk mensen zijn als dragers van de huidige ken-
niseconomie.. De factor CF43 begeleiden van de gebruikers is ook sterk, maar 
vann de factor CF42 overdracht van middelen is op basis van de huidige data 
oecnn invloed aan te tonen op het succes van de sourcins^. De controlfactoren 
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diee zijn afgeleid van de sterke decisiontactor DF5 goed opdrachtgeoerschap zijn 
ookk alle drie sterk. 

Alss volgende stap in de ontwikkeling van het instrument is aan iedere 
categoriee een aantal punten toegekend om de onderlinge sterkteverhouding 
tott uiting te brengen. De puntenaantallen zijn zo gekozen dat sterke facto-
renn nauwelijks door matige factoren gecompenseerd kunnen worden; zie de 
tweedee kolom van tabel 9.1. 

Inn tabel 9.2 zijn aan de follow-up- en back-sourcefactoren dezelfde punten-
aantallenn toegekend als aan de dienovereenkomstige controlfactoren. 

Tabell  9.2: Classificati e van de follow-up - en back-sourcefactore n 

Categori e e Aanta ll  Follow-upfactore n 
punte n n 

Back-sourcefactore n n 

Absolutee factoren FF22 business case follow-upsour- BF2 business case voor back-
cingg voor de uitbesteder sourcing 

BF411 verwerving van personeel 

Sterkee factoren 

Gemiddeldee facto-
ren n 

Zwakkee factoren 

FF33 business case follow-upsour-
cingg voor de inbesteder 

FF511 degelijk contract 

FF522 financiële afspraken 

FF533 performance-management 

FF11 planmatige aanpak 

FF66 kennisbehoud 

BF11 planmatige aanpak 

BF433 begeleiding van de gebrui-
kers s 

BF66 kennisbehoud 

00 FF42 overdracht van middelen BF42 verwerving van middelen 

Maximumaanta a 
punten n 

55 + 4x3 + 2 - 1 9 2x55 + 3 = 13 

9.22 De sourcingfactorenmonitor 
Dee analyse van de cases wijst erop dat voor een succesvolle sourcing op 
elkk punt in de sourcingcyclus aan de criteria voor de belangrijkste sourcing-
tactorenn voldaan moet zijn, alvorens over te gaan tot een volgende fase. 
Zoo zal in fase 1, Sourcingbesluit, aan de criteria van cle belangrijkste decisi-
onlactorenn voldaan moeten zijn vóórdat men over kan gaan naar fase 2, 
leveranciersselectie.leveranciersselectie. Evenzo moeten na de leveranciersselectie de belangrijkste 
controlfactorenn beheerst zijn vóórdat men over kan gaan tot transitie en 
contractmanagementcontractmanagement (fase 3). 
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Decision-- en controlscore 

Inn tabel 9.1 is al aangegeven hoe sterk of zwak de individuele factoren zijn. 
Mett behulp van deze tabel kan men ook kwantitatief maken in hoeverre 
aann de criteria van de hele set van relevante decision- en controlfactoren 
voldaann is. Als alle decision- en controlfactoren relevant zijn, kan men 
(zoalss in tabel 9.1 is voorgerekend) maximaal 14 decisionpunten, res-
pectievelijkk 25 controlpunten behalen De decisionscore (Dsc) wordt nu 
gedefinieerdd als het aantal decisionpunten dat men behaalt voor de factoren 
waarr aan de criteria is voldaan (DK[ ), gedeeld door het maximumaantal 
decisionpuntenn dat men kan behalen voor alle relevante factoren (Dmax) van 
diee sourcing, uitgedrukt in procenten. Op dezelfde manier is de controlscore 
(Csc)) gedefinieerd als Cac[/Cmax. In tabel 9.3 zijn de decision- en control-
scoress voorgerekend voor alle cases uit Hoofdstuk 7. 

c1 1 

Tabell  9.3: Decision- en controlscores voor alle cases uit Hoofdstuk 7 

Case e 

geslaagd: : 

Cfi i 
Gemeentee Den Haag 
KPMGG Consulting 

KPNN WD 
Nationale-Nederlanden n 

OT2000 0 
Telfort t 
Younglife e 
Universiteitt Utrecht 

ged.. geslaagd: 
BTT en Telfort 
Hollandschee Beton gr 
TPGPost t 
Verkeerr en Waterstaat 
mislukt: : 
Auto-importeu r r 
Overslagbedrij f f 
Scheepswer f f 
Textielfabrie k k 
Vrachtwagenfabrie k k 

Score e 

D m a x x 

14 4 
14 4 

10 0 
14 4 
14 4 

13 3 
9 9 
14 4 

10 0 
12 2 
9 9 
13 3 
13 3 

Da„ „ 

NVT T 
14 4 
14 4 

NVT T 
10 0 
12 2 
12 2 

9 9 
9 9 
11 1 

NVT T 

3 3 
5 5 
6 6 
9 9 
5 5 

Dsc% % 

100 0 
100 0 

100 0 
86 6 
86 6 

69 9 
100 0 
79 9 

»
42 2 
67 7 

69 9 

mm mm 

*-max x 

19 9 
19 9 
20 0 
22 2 
19 9 
15 5 
18 8 
19 9 
19 9 

25 5 
20 0 
20 0 
19 9 

10 0 

12 2 
15 5 

13 3 

Cac, , 

18 8 
19 9 
20 0 
22 2 
19 9 
15 5 
17 7 
18 8 
17 7 

9 9 
16 6 
14 4 

9 9 

3 3 
NVT T 

5 5 
6 6 

6 6 

Csc% % 

95 5 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
94 4 
95 5 
89 9 

36 6 
80 0 
70 0 
47 7 

BEBB B 

42 2 
40 0 
46 6 

kleurcod e e 

Dsc% % 

85-100 0 
50-85 5 

Csc% % 

85-100 0 
50-85 5 

BEM M 

Daarbijj  ziet men dat de decision- en de controlscore voor alle geslaagde 
casess 85% of meer was. Voor de vier gedeeltelijk geslaagde cases lagen de 
decision-- en controlscores telkens boven de 50%. Een uitzondering is de 
casee BT/Telfort, waar de controlscore op het moment van de overdracht 
36%% was. Wanneer men de controlscore vandaag opnieuw zou bepalen, 
zouu die echter uitkomen op 72% omdat de factoren CF51, 52 en 53 zich 
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daarr gunstig hebben ontwikkeld (zie tabel 8.1). Voor de mislukte cases 
lagg de decisionscore voor alle cases onder de 85% en de controlscore zelfs 
onderr de 50%. Hieruit valt af te leiden dat scores boven de 85% correspon-
derenn met een geslaagde sourcing, scores tussen de 50 en de 85% corres-
ponderenn met gedeeltelijk succes en scores onder de 50% met mislukking. 

Inn verkeerstermen kan men zeggen dat het stoplicht voor sourcing op groen 
staatt als beide scores boven de 85% liggen. Als de decision- of de control-
scoree tussen de 50 en de 85% valt, staat het licht op oranje en zijn maat-
regelenn geboden; als een van de scores onder de 50% valt, is er een grote 
kanss op mislukking en kan men de sourcing het beste afbreken danwei 
zoveell  mogelijk terugciraaien. 

Hoee volledig is de set van tien factoren? 

Zoalss in het begin aangegeven, is dit een exploratief onderzoek dat resul-
teertt in beschrijvende kennis. Met dat soort kennis kan niet worden bewe-
zenn dat mijn tien generieke sourcingfactoren succes of mislukking van een 
sourcingg kunnen verklaren. Maar het feit dat op basis van die tien factoren 
eenn ijkbare decision- en controlscore is af te leiden met duidelijke omslag-
puntenn tussen succes, gedeeltelijk succes en mislukking van een sourcing, 
geeftt wel aan dat die tien factoren bruikbaar zijn om met redelijke waar-
schijnlijkheidd een voorspelling te doen over succes of mislukking van een 
sourcingg in de praktijk. Ook het feit dat tijdens het onderzoek geen nieuwe 
factorenn zijn ontdekt, is een aanwijzing dat mijn tien factoren de oorzaken 
vann succes of mislukken van een sourcing redelijk afdekken. 

Bewakingg van de sourcingfactoren 

Doorr combinatie van alle resultaten tot dusver kan een generiek plan 
wordenn uitgewerkt voor monitoring van de sourcingfactoren over de gehele 
sourcingcyclus,, de zogeheten sourcingfactorenmonitor (zie figuur 9.4). 
Dezee monitor is te beschouwen als een soort early warning system, dat 
knelpuntenn op een vroeg moment signaleert, zodat men het sourcingproces 
nogg tijdig kan bijsturen. De natuurlijke momenten voor bepaling van de 
scoress liggen aan het begin en aan het einde van elke fase van de WCIT-
sourcingcyclus. . 

1.11 Intake, Aan begin van een sourcingtraject kan men alleen de decision 
scoree inschatten. Hiervoor kan men het formulier gebruiken uit bijlage 
C l .. Alleen indien deze score hoger dan 50% wordt geschat, is een 
naderr onderzoek in de fase sourcingbesluit de moeite waard. In deze 
fasee worden dan ook het plan van aanpak en het kwaliteitsplan voor 
dee rest van het traject opgesteld. Zo'n kwaliteitsplan moet nauw aan-
sluitenn op het plan van aanpak van de sourcing en na elke fase worden 
getoetstt en zo nodig bijgesteld aan de hand van de ontwikkelingen van 
dee individuele factoren en de totaalscores. 
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Figuu rr  9.4: De sourcingfactorenmonitor afgebeeld op de WCIT-sourcingcyclus 

1.22 Go/no go sourcing. Aan het eind van de besluitfase bepaalt de decision-
scoree of het verantwoord is om door te gaan met de fase leveranciers-
selectie;; deze moet dan minstens 85% zijn. 

2.11 Risicoanalyse. Aan het begin van de leveranciersselectie wordt middels 
eenn risicoanalyse de controlscore bepaald en worden de meest kriti -
schee controlfactoren geïdentificeerd. Hiervoor kan men het control-
formulierr gebruiken uit bijlage C2. Alleen bij een controlscore boven 
dee 50% is het verantwoord om verder te gaan, maar dan moeten ook 
maatregelenn worden genomen om de kritische controlfactoren zodanig 
beheersbaarr te maken, dat de controlscore tijdens de lcveranciersselec-
tiee boven de 85% blijf t of komt. 

2.22 Go/no go contract. Vóór het tekenen van het contract wordt geverifieerd 
off  de controlscore boven de 85% ligt. Zo niet, dan moet verder wor-
denn onderhandeld met dezelfde, of zo nodig met een andere leveran-
cier,, om samen met hem die score alsnog op groen te krijgen. 

3.11 Sourcingevaluaiie. Een jaar na ingang van het contract wordt geëvalu-
eerdd in hoeverre de inschattingen die tijdens het sourcingbesluit en de 
leveranciersselectiee gemaakt zijn, juist waren. Deze evaluatie is vooral 
bedoeldd om te leren ten behoeve van eventuele volgende sourcing-
trajecten.. Indien het allemaal erg is tegengevallen, is dit vaak nog een 
laatstee moment om te back-sourcen, voordat de uitbesteder zoveel 
kenniss heeft verloren dat hij zijn IT-diensten niet meer zelf kan verzor-
gen.. In dat geval wordt een exit-analyse uitgevoerd (zie hierna). 
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3.22 Jaarlijkse contracteoaluatie. Na ieder contractjaar wordt aan de hand van 
dee permanente controlfactoren (cie eenmalige factoren CF41 en CF42 
overdrachtoverdracht van personeel en middelen vallen nu af) geëvalueerd in hoeverre 
dee oorspronkelijke doelstellingen van de sourcing bereikt zijn. Hier-
voorr dient formulier C3. Als de scores onder de 85% zakken, is het 
zaakk om op de zwakste factoren bij te sturen, 

3.33 Exit-anahjse, Eén jaar voor de afloop van het contract worden de op-
tiess voor het vervolg (vernieuwen contract versus follow-upsourcing of 
back-sourcing)) met elkaar vergeleken. Op basis hiervan kan een sour-
cingstrategiee voor de volgende fase worden opgesteld. Afgezien van de 
vervolgoptiess komen in zo'n strategie ook zaken aan de orde als wijzi -
gingenn in de scope en de afweging tussen service-integratie of multiple 
sourcingg (zie DF5 goed opdrachtgeverschap). Deze exit-analyse gaat 
vooraff  aan de intake voor de volgende sourcingcyclus en daarmee is de 
rechterkantt van de sourcingcyclus rond. 

4.11 Intake voor follow-upsourcing. Als de uitbesteder na afloop van het con-
tractt kiest voor follow-upsourcing, kan hij de uitgangssituatie hiervoor 
evaluerenn met behulp van formulier C4. Om het proces verantwoord 
inn te gaan is dan een follow-upscore van 85% vereist. 

4.22 Risicoanalyse back-sourcing. Als de uitbesteder kiest voor back-sourcing, 
komtt hij voor een moeilijk en intensief proces te staan van wederop-
bouww van een eigen IT-afdeling. Het is dan ook zeer aan te raden om 
back-sourcingg te beginnen met een risicoanalyse op de factoren voor 
back-sourcing.. Voor deze intake kan men het formulier gebruiken uit 
bijlagee C5. Na afloop van de back-sourcing is aan de sourcingsituatie 
eenn eind gekomen. Pas als men opnieuw een sourcing overweegt, be-
gintt het proces weer van voren af aan met een intake. 

9.33 Case Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen 
Terr illustratie volgt hierna de case NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme 
enn Recreatie). Het NBTC wilde middels een onafhankelijke toetsing verant-
woordingg afleggen aan zijn raad van toezicht en andere stakeholders over 
hett verloop van hun uitbestedingstraject en koos hiervoor de sourcingfacto-
renmonitor.. Deze case is beschreven volgens het stramien dat in Hoofdstuk 
77 is gehanteerd, maar met de formulieren uit bijlage C. 

1.. De uitbestedende organisatie 

Hett NBTC heeft als doel het bezoek en verblijf van buitenlanders in 
Nederlandd te bevorderen. De organisatie telt -100 f te op het hoofd-
kantoorr in Leidschendam en nog eens 100 op de vestigingen in Brus-
sel,, Keulen, Parijs, Milaan, Madrid, Stockholm, Londen, Tokio en 
Neww York. Het NBTC werd voor ongeveer 2/3 gefinancierd door het 
ministeriee van Economische Zaken (EZ) en voor het overige 1/3 deel 
doorr de Horeca en andere instellingen die daarvan profiteren. De sub-
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sidiee van EZ wordt echter afgebouwd, zodat het NBTC moet verzake-
lijkenn en inkrimpen. 

2.. Het sourcingproces 

11 1 \7r\c\vrtc*cc  r i i*»rl#»*ï i c 

Dee eigen ITC-afdeling van het NBTC was met 9 fte te klein om round 
thee clock-beschikbaarheid (voor de buitenlandse vestigingen), conti-
nuïteitt en all round IT-kennis te kunnen garanderen. Uit vergelijking 
mett benchmarks bleek dat behoorlijke besparingen mogelijk waren bij 
uitbesteding.. En tot slot werd de bestaande architectuur van eiland-
automatiseringg niet meer als adequaat ervaren voor een efficiënte be-
drijfsvoering. . 

2.22 Sourcingbesluit 
Daaromm werd begin 2003 besloten de IT uit te besteden. Er werd een 
bestekk opgesteld waarin de uit te besteden diensten werden gebundeld 
inn drie kavels, maar de leveranciers moesten wel alle drie die kavels 
tegelijkk aanbieden. Het ging om de volgende drie kavels: 
•• Hosting van de internetsite; deze kavel was al eerder uitbesteed aan 

KPNN en bij de overname van KPN Datacenter (zie Hoofdstuk 7) 
overgegaann naar Atos Origin. 

•• Kantoorautomatisering voor de 300 werkplekken worldwide. 
•• Ontwikkeling en exploitatie van een nieuw ERP-systeem. 

2.33 Leveranciersselectie 
Omdatt NBTC voor een groot deel door EZ werd gefinancierd, moest 
dee procedure voor Europese aanbesteding worden gevolgd. In dit geval 
werdd gekozen voor de niet-openbare procedure met onderhandeling. 
Uiteindelijkk bleven er drie partijen over die offerte uitbrachten, naast 
dee eigen IT-afdeling die op hetzelfde bestek mocht aanbieden. De vier 
aanbiedingenn werden op een aantal workshops met afdelingshoofden 
onderlingg vergeleken op vooraf bepaalde criteria en daarna ook nog 
eenss getoetst door een externe expert. Hierbij viel een leverancier en 
dee eigen IT-afdeling af. Daarna mochten de twee overgebleven leve
rancierss een Proof of Concept (PoC) demonstreren van hun oplossing. 
Hierbijj scoorde PinkRoccade het beste op prijs/kwaliteitverhouding, 
zodatt met deze partij in januari 2004 een intentieverklaring en daarna 
inn maart een contract werd getekend. 

2.44 Transiti e 
Dee transitie verliep in drie stappen, één voor elke kavel: 
•• Op 14-5-2004 is de hostingkavel overgedragen van Atos Origin aan 

PinkRoccade;; voor deze kavel was dus sprake van iollow-upsourcing. 
•• Van mei tot en met juli zijn alle vestigingen van het NBTC aangeslo

tenn op een intranet en voorzien van standaardkantoorautomatisering 
volgenss het SDS-concept (Standaard Desktop Service) van PinkRoc-
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cade.. Dit was wel de eerste uitrol van SDS naar het buitenland, wat 
enigee problemen opleveide met Japanse toetsenborden en diukriü-
sehee tekens, zoals de n. 

•• De functionaliteit van tie ERP-oplossing is op een aantal workshops/ 
pilotss goed in kaart gebracht, dankzij intensieve deelname van het 
middlee management van het NBTC. Het nieuwe pakket werd in sep
temberr operationeel om de budgetten voor 2005 vast in te voeren en 
gaatt per 1-1-2005 de huidige applicaties volledig vervangen. De da-
taconversiee was eind 2004 nog een punt van zorg. 

•• Parallel aan de implementatie van de drie kavels is een nieuwe De-
mandd Supply-organisatie (DSO) ingericht om een goede aansturing 
vann de leverancier te borgen. 

•• En tot slot is een expliciet communicatie- en opleidingstraject uitge
voerdd om het veranderingsproces voor de gebruikers te begeleiden. 

2.55 Contractmanagement 
Nogg niet gestart. 

3.. Toetsing van de sourcingfactoren 

Dee scores zijn op twee momenten bepaald: 

•• Aan het einde van fase sourcingbesluit is de decisionscore bepaald. 
•• Na de leveranciersselectie is de controlscore bepaald. 

Medioo 2005 zal de controlscore nogmaals worden bepaald bij de sourcing-
evaluatie. . 
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3a.. De decisionscor e na het sourcingbeslui t 

Tabell  9.5: Decisionscore na het sourcingbesluit van het NBTC 

Decisionfacto rr  Overwegin g Punte n n 

Behaal dd Max 

DF11 planmatig e 
aanpak k 

DF22 busines s 
casee voo r uitbe -
stedin g g 

DF33 busines s 
casee voo r inbe -
stedin g g 

DF44 ontvlecht -
baarhei d d 

DF55 goed op-
drachtgever --
schap p 

DF66 sourcing -
kenni s s 

Medee vanwege de verplichting om Europees aan te 
bestedenn is de uitbesteding vooraf goed gepland. 

Err is vooraf een business case opgesteld. Deze business 
casee is gebaseerd op de noodzakelijke upgrading van 
dee IT-ondersteuning, die door de eigen IT-afde!ing niet 
tegenn een aannemelijk prijs verzorgd kon worden. Dit 
laatstee bleek uit de offerte die de eigen IT-afdeling had 
ingediend. . 

Err is een business case opgesteld in het kader van de 
standaardd offerteprocedure van PR. Op basis van deze 
BCC heeft PR een bid/no-bid beslissing genomen en be-
slotenn om aan te bieden. 

Dee hostingkavel was al ontvlochten bij de vorige uitbe-
steding.. KA en ERP zijn ook goed ontvlochten; er blijft 
namelijkk vrijwel niets achter bij NBTC. 

Dee vraagzijde van NBTC bevindt zich tussen fase I en II 
vann het INK-model. 

Dee projectmanager en de verantwoordelijke in de di-
rectiee hadden vanuit hun vorige werkkring bij KPMG 
Consulting,, respectievelijk PinkRoccade ruime ervaring 
opgedaann met outsourcing. 

Daarnaastt is externe expertise ingehuurd. 

1 1 

Totaal l 14 4 

Decisionscor e e 10/144 = 72% 
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3b.. De controlstore na de leveranciersselectie 

Tabell  9.6: Controlscore voor de uitbesteding van NBTC 

Controlfacto rr  Overwegin g Punte n n 

Behaal dd Max 

CF11 planmatig e De leveranciersselectie en de transitie verlopen volgens plan-
aanpakk  ning, waarbij slechts een beperkte vertraging is opgelopen. 

CF22 busines s Uit een kwaliteitsmeting van de bestaande applicatieporte-
casee voor  uit - feuille bleek dat bedrijfsprocessen onvoldoende ondersteund 
bestedin gg  werden. Hierdoor ts de business case voor uitbesteding op-

nieuww bevestigd. 

CF33 busines s BIJ de inrichting van het project heeft PR een voorcalculatie 
casee voo r inbe - gemaakt op basis van het offertedossier. Deze calculatie 
stedin gg  bleef positief, zeifs als de investering die PR deed in NBTC als 

showcasee werd meegeteld. 

CF411 over -
drach tt  van 
personee l l 

CF422 over -
drach tt  van 
middele n n 

Err is voldoende aandacht besteed aan: overdracht respectie-
velijkk behoud van kennis, cultuurverschillen, communicatie, 
hett omgaan met weerstanden en het betrekken van de on-
dernemingsraad. . 

Dee HW en SW zijn eigendom geworden van PmkRoccade. 

CF433 verande - Het verandermanagement naar de gebruikers binnen NBTC 
ringe nn voo r de is als een apart project opgepakt. 
gebruiker s s 

CF511 degelij k 
contrac t t 

CF522 hel -
deree financiël e 
afsprake n n 

CF533 perfor -
manc ee mgt 

CF66 kennis -
behou d d 

Inn het contract zijn onder andere de volgende aandachts-
puntenn geregeld: aansprakelijkheid, koppeling aan een SLA, 
flexibiliteitt in volume en looptijd, exit-clausule. 

Allee tarieven en boeteregelingen zijn helder en eenduidig. 

Hett demand-management werd parallel met de leveranciers-
selectiee en de transitie ingericht. Hierbij werden de afde-
lingshoofdenn van de gebruikers expliciet betrokken middels 
workshops. . 
Inn het programma van eisen bij de aanbesteding is een verta-
ingg gemaakt van businessdoelstellingen naar KPI's van de 
IT-dienstverlening.. Daarna zijn tijdens de onderhandeling met 
PmkRoccadee SLA's opgesteld. 

Dee uitbesteder heeft op dit (vroege) moment nog ruim vol-
doendee kennis om de uitbesteding terug te draaien of voort 
tee zetten met een andere leverancier. 

Totaal l 

Controlscor e e 

25 5 25 5 

25/255 = 100% 
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4.. Samenvatting 
Dcc decisionscore van 72°/o na het sourcingbesluir wees op een uitbesteding 
mett risico's. Het probleem was de te lage maturity van de vraagzijde van 
NBTC.. In dit geval gold een soort kip-eisituatie, waarin enerzijds een zekere 
maturityy nodig was om te kunnen uitbesteden, terwijl anderzijds het uii-
besiedintïsprojectt nodig was om een maturityverbetering op de agenda van 
hett management van NBTC te zetten. Daarom is toch doorgegaan naar de 
fasee leveranciersselectie, maar daarin is ook expliciet aandacht besteed aan 
verhogingg van de maturity. 

Naa de leveranciersselectie was met 100°O de maximum controlscore be-
reikt,, die aanoaf dal de leveranciersselectie zeer zorgvuldig was uitgevoerd. 
Verderr bleek uit de controliactoren CF51 tot en met CF53, die zijn afgeleid 
\\m\\m de tactor DF5 goedoptlmchtgeverscluip, dat de maturity van de vraagzijde 
toenn sterk was verbeterd. Kortom, het was toen volkomen verantwoord om 
doorr te oaan en deze sourcing zal waarschijnlijk een succes worden. 
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10.11 Samenvatting 

Hypothese::  de sourcingfactoren 

Dee centrale onderzoeksvraag van deze studie is welke factoren invloed 
hebbenn op het slagen oi falen van een sourcing. Als uitgangspunt worden 
vanuitt de literatuur en mijn praktijkervaring tien generieke lactoren gepo-
neerdd die van invloed zijn op het succes of falen van sourcing. De rol van 
diee sourcingfactoren evolueert tijdens het sourcingproces. Bij de besluit-
vormingg geven zij aan ol het juiste sourcingbesluit wordt genomen; daarom 
hetenn ze in die lase decisioufactoren. Als die factoren dan aanwezig zijn, is 
hett verantwoord om verder te gaan met het sourcingproces, maar tijdens 
datt proces moet men diezelfde factoren blijven beheersen om succes te 
houden.. Omdat de factoren dan van rol en gedaante veranderen, heten ze 
inn dat stadium amtrolfacioren. In de praktijk dienen de decisionfactoren dus 
omm het goede sourcingbesluit te nemen en moet men op de controllacto-
renn sturen om dat besluit ook goed uit te voeren. Uiteindelijk loopt ieder 
sourcingcontractt een keer af en dan kan de uitbesteder beslissen over con-
tractvernieuwing,, overdracht naar een andere leverancier of het weer terug 
inn huis nemen van de dienstverlening (back-sourcing). Op dal moment 
nemenn de factoren weer de gedaante aan van decisionfactoren, maar dan in 
eenn andere context. Afhankelijk van die context worden ze dan follow-up-
factorenn of back-sourcefactoren genoemd. Tabel 10.1 laat het verloop van 
allee sourcinolactoren zien door de levenscyclus van een sourcino 

189 9 
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Tabell  10.1: Generieke sourcingfactoren en hun rol tijdens het sourcingproces 

Sourcingbesluit : : 
decisionfactore n n 

DF11 planmatige aanpak 

DF22 business case uitbesteding 

DF33 business case inbesteding 

Sourcingproces : : 
controlfactore n n 

CF11 planmatige aanpak 

CF22 business case uitbeste-
ding g 

CF33 business case inbeste-
ding g 

Follow-up --
sourcin g g 

FF1 1 

FF2 2 

FF3 3 

Back-sourcin g g 

BF1 1 

BF2 2 

----

CF411 overdracht van perso- — BF41 

DF44 ontvlechtbaarheid n e e i 

CF422 overdracht van mid- FF42 BF42 
delen n 

CF433 begeleiden gebruikers — BF43 

DF55 goed opdrachtgeverschap 

DF66 sourcmgkennis 

CF511 degelijk contract 

CF522 financiële afspraken 

CF533 performance mgt 

CF66 kennisbehoud 

FF51 1 

FF52 2 

FF53 3 

FF6 6 

— — 
— — 
.._ _ 

BF6 6 

Hiernaa worden deze factoren nader beschreven: 

DF11 Planmatige aanpak van het sourcingproces 
Omm het sourcingproces beheersbaar te maken is een i'aseringsmodel nodig 
naarr analogie van het systeemontwikkelproces dat ook pas beheersbaar 
werdd met de toepassing van faseringsmodellen zoals SDM (System De-
velopmentt Mehodology). ledere sourcing moet vooraf per tase gepland 
wordenn en die planning dient dan als sturingsinstrument voor het proces. 
Eenn bruikbaar model hiervoor is de WCIT-sourcingcyclus met de lasen: 1. 
sourcingbesluit,, 2. leveranciersselectie, 3. contractmanagement. 

DF22 Een positieve business case voor  uitbesteding 
Doorr de voordelen die een uitbesteder wil bereiken te benoemen en af te 
wegenn tegen de nadelen of risico's van uitbesteding, ontstaat een business 
case.. Daarbij is het grootste risico dat de uitbesteder een kerncompetentie 
niett als zodanig onderkent en deze per ongeluk uitbesteedt. Een business 
casee is niet alleen van belang voor het nemen van het juiste sourcingbesluit, 
maarr hij vormt daarna ook een belangrijk instrument om op te sturen 
tijdenss het verdere sourcingproces tot en met de contractmanagementlase. 

DF33 Een positieve business case voor  inbesteding 
Duurzaamm sourcingsucces is alleen mogelijk als beide partijen (de uitbe-
stederr en de inbesteder) er voordeel bij hebben, een zogeheten win-wm-
situatie.. De business case voor inbesteding is in hoge mate symmetrisch met 
dee business case voor uitbesteding: 
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•• De over te nemen processen moeien voor de inbesteder juist wel een 
kerncompetentiekerncompetentie zijn. 

•• De inbesteder kan hier door zijn specifieke kennis en technologieën 
significantt voordeel bieden aan de uitbesteder. 

•• De inbesteder kan door zijn schaalgrootte ejfieiëntievoordelen bieden aan de 
uitbesteder. . 

DF44 Ontvlechtbaarheid van processen 
Omm processen en bijbehorende middelen aan een andere organisatie te 
kunnenn overdragen moeten ze eerst worden ontvlochten uit de ei<>en 
organisatie,, met name als tie uitbesteder niet alles wil uitbesteden, maar de 
optiee wil hebben om alleen die IT-processen uit te besteden waar de beste 
businesss case voor is te maken. Als referentiekader voor dit omvlechtinos-
process is een enterprisearchitectuur op alle lagen van processen tot aan 
IT-componentenn onmisbaar. 

DF55 Goed opdrachtgeverschap 
Eenn uitbesteder kan zijn IT-processen alleen uitbesteden als hij in voldoen
dee mate in staat is om als opdrachtgever de inbesteder (waar die processen 
naarr toe zijn gegaan) aan te sturen. Welk niveau van opdrachtgeverschap 
daarbijj vereist is, hangt af van de mate van uitbesteding. Voor de uitbeste
dingg van operationele IT-processen, zoals netwerk- of serverbeheer, vol
staatt niveau III, Systeemgeoriënteerd, van het INK-model, maar voor het 
uitbestedenn van complete IT-afdelingen inclusief het tactisch management 
daarvan,, is in termen van hel INK-model minimaal niveau IV, Ketcngeoriën-
teerd,teerd, vereist. 

DF66 Sourcingkennis 
Dee uitbesteder en de inbesteder moeten beiden ervaring hebben met IT-
sourcing.. Sourcingervaring is echter ongelijk verdeeld. Organisaties die voor 
hett eerst uitbesteden, hebben daar ipso facto geen ervaring mee, terwijl 
IT-dienstverlenerss leven van inbesteding en daar juist veel ervaring mee 
hebben.. Daarom zijn uitbesteders voor hun eerste contracten vaak afhanke
lijkk van externe kennis. Ze zouden die kennis kunnen halen bij hun kandi
daat-leverancier,, maar uitbesteden is niet hetzelfde als inbesteden en die 
leverancierr zal toch altijd het eerst naar zijn eigen belangen kijken. Daarom 
doett een uitbesteder er beter aan een onafhankelijke sourcingadviseur te 
betrekkenn die al meer uitbestedingen heeft begeleid. 

CF411 Zorgvuldige overdracht van personeel 
Bijj een eerste sourcing wordt vrijwel altijd personeel overgedragen. Omdat 
IT-dienstverleningg nog steeds zeer kennisintensief is, is dit personeel cruci
aall voor het succes van IT-sourcing, want zij zijn de belangrijkste kennisdra
gers.. Bij de overdracht moei ruime aandacht worden besteed aan overdracht 
enn behoud van kennis, overbruggen van cultuurverschillen, communicatie, 
hett omgaan met weerstanden en de ondernemingsraad. 
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CF422 Overdracht van middelen 
Dee materiele bedrijfsmiddelen die bij IT-outsourcing kunnen worden 
overgedragen,, zijn de hardware (WAN, LAN, servers, pe's), de software 
(systeemsoftwarc,, applicaties), licenties en soms de huisvesting van een 1T-
afdeling.. Door deze middelen aan de externe dienstverlener over te dragen, 
steltt de\iitbesteder hem in staat deze te standaardiseren en te integreren 
inn de eigen IT-infrastructuur en daardoor kan de leverancier efheiency-
voordelenn behalen in de operaties. Daar staat tegenover dat het verhuizen 
vann middelen naar een andere omgeving, waar ze worden ingepast in een 
anderee IT-architectuur, ook een aanzienlijk risico meebrengt en dat midde-
lenn die eenmaal zijn overgedragen bij iedere leverancierswisseling opnieuw 
overgedragenn moeten worden. Daarom worden deze middelen ook vaak in 
eioendomm gehouden door de uitbesteder. 

CF433 Begeleiding van de gebruikers 
Bijj  outsourcing komen de gebruikers op grotere afstand te staan van de IT-
dienstverlenerr en vice versa. Prioriteiten die voor de eigen IT-afdeling van-
zelfsprekendd waren of die de gebruikers desnoods zelf afdwongen, maken 
dann plaats voor de formele afspraken zoals ze in een SLA staan. Daarom is 
hett essentieel dat de gebruikers zich vooraf bewust zijn van hun processen 
enn de kritische afhankelijkheden van IT-voorziening daarbinnen en dat de 
uitbestederr hen betrekt bij het opstellen van dat SLA. Natuurlijk heeft alles 
zijnn prijs en moeten individuele gebruikers ook begrijpen dat zij de service 
krijgenn waar hun organisatie voor betaalt. Wat hierbij goed helpt, is om de 
gebruikerss via doorbelasting direct te confronteren met de kosten van hun 
wensen.. Kortom, alles draait hier om een goed verwachtingenmanagement. 

CFF 51 Een degelijk contract 
Eenn sourcingcontract moet enerzijds zekerheid bieden en anderzijds flexibi-
liteit. . 
Hett contract is geldig gedurende de looptijd van de sourcingovereenkomst 
enn idealiter blijf t het gedurende die periode in de kast liggen. Als het goed 
naat,, worden de meeste artikelen nooit toegepast en hoeft het contract ook 
niett meer gewijzigd of "opengebroken" te worden. Men kan het zien als een 
soortt "huwelijkse voorwaarden", die bij een goed huwelijk in het nachtkastje 
blijvenblijven liggen, maar die wel bepaalde spelregels bieden om op terug te 
vallenn als er problemen komen of als de omstandigheden ingrijpend veran-
deren.. Mochten die problemen zich toch voordoen, dan is het zaak om te 
voorkomenn dat die snel escaleren naar een juridische procedure. Daarom 
iss het verstandig in het contract al procedures op te nemen voor mediation 
off  arbitrage door onafhankelijke experts in wie men vertrouwen heeft, voor 
hett »eval men er met elkaar niet uitkomt. Men is immers sterk van elkaar 
afhankelijkk en moet snel samen verder. In zo'n situatie heeft geen van beide 
partijenn belang bij een juridische procedure met kostbare advocaten en 
imagoschade,, want procedures voor de rechtbank kunnen zich soms jaren 
voortslepenn zonder dat er een uitspraak komt. 
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CF55 2 Heldere financiële afspraken 

Err bestaat een groot verschil tussen liet inkopen van producten en het 
aangaann van een sourcingrelatie. Bij een inkoop probeert men de producten 
voorr de laagste prijs te krijgen, mits de kwaliteit vaststaat, maar bij outsour-
cingg wordt men langdurig van elkaar afhankelijk. Al s een leverancier dan 
niett uit de kosten komt, is hij vaak gedwongen zijn inzet te beperken, wat 
tenn koste gaar van de service, of hij gaat al zijn creativiteit r ichten op het 
identificerenn van meerwerk. In zo'n situatie wordt alles wat niet letterlijk in 
hett SLA en liet contract is opgenomen apart in rekening gebracht. Derge-
lijk ee situaties kunnen gemakkeli jk ontstaan als kostenbesparing het eni^e 
motieff  is om te outsourcen. 

Eenn transparante kostpri jsberekening is van groot belano voor een ooede 
sourcingrelatie.. De beste manier is om het principe van Activit y Based 
Costingg (ABC) toe te passen op de IT-dienstverlenino. 

CF533 Performancemanagement 

Dee Loofl stelt in zijn dissertatie (1996) dat "uitbesteden alken verantwoord is 
wanneerwanneer de eisen aan de activiteiten tevoren gedetailleerd kunnen worden en nakoming 
vanvan deze eisen gemeten en afgedwongen kan worden". Hiermee »eeit hij een 
belangrijkee control iactor aan, nameli jk het kunnen specificeren, meten en 
sturenn op de performance van de IT-dienstverlener. Dit complex van taken 
wordtt meestal samenvat met de term performancemanagement. 

CF66 Kennisbehoud 

Tott aan de eerste migratie naar een inbesteder heeft een organisatie de facto 
dee kennis om zijn eigen IT-dienstverlening te verzorgen. Tijdens de leveran-
ciersselectiee en de migratie bouwt een uitbesteder bovendien de kennis op 
diee nodig is om een leverancier aan te sturen. Daarna wordt het belangrijk 
omm beide vormen van kennis gedurende de gehele contractmanauement fase 
tee behouden. Al s een uitbesteder namelijk zoveel kennis heeft verloren, 
datt hij niet meer in staat is de eigen IT-dienstverlening uit het niets op 
tee bouwen, verliest hij de optie van back-souremg, oftewel de kans om 
uitbestedingg als zodanig terug te draaien. Wanneer hij daarboven ook de 
kenniss en kunde verliest om een andere leverancier aan te sturen, vervalt 
vervolgenss de optie van fol low-upsourcing en wordt de uitbesteder definitief 
afhankelijkk van die ene leverancier. 

Ve ldonde rzoek::  ach t t i en cases 

Dee sourcingfactoren zijn getoetst aan achtt ien cases uit de praktijk. Uit de 
correlatiee tussen slagen en mislukken van iedere case en het al of niet vol-
doenn aan de criteria voor de individuele sourcingfactoren kon de volgende 
classificatiee voor de factoren worden afgeleid, waarbij aan iedere klasse 
puntenn zijn toegekend als gewichtsfactor (zie tabel 10.2). 
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Tabell  10.2: Classificatie van decision- en controlfactoren 

Categori e e Aanta ll  Decisionfactore n 
punte n n 

Controlfactore n n 

Zeerr sterke factoren: 

niett voldoen leidt altijd tot mis-
111 iL— I m n 

Sterkee factoren: 

niett voldoen leidt op zijn best 
tott gedeeltelijk slagen 

Gemiddeldee factoren: 

niett voldoen leidt meestal tot 
mislukking,, maar soms tot suc-
ces. . 

Zwakkee factoren: 

geenn relatie aangetoond tus-
senn de factor en mislukking of 
succes s 

DF22 business case voor 
uitbesteding g 

DF33 business case voor 
mbestedmg g 

DF55 goed opdrachtgever-
schap p 

DF11 planmatige aanpak 

DF44 ontvlechtbaarheid 

DF66 sourcingkennis 

Maximumscore e 55 + 2x3 + 3 = 14 

CF22 business case voor 
uitbesteding g 

CF411 overdracht van per-
soneel l 

CF33 business case voor 
mbestedmg g 

CF511 degelijk contract 

CF522 financiële afspraken 

CF533 performance-ma-
nagement t 

CF11 planmatige aanpak 
CF433 begeleiding van de 

gebruikers s 

CF66 kennisbehoud 

CF422 overdracht van mid-
delen n 

2x55 + 4x3 + 3 = 25 

Dee analyse van de cases wijst erop dat voor een succesvolle sourcing op elk 
puntt in de sourcïngcyclus aan de criteria voor de belangrijkste sourcinglac-
torenn voldaan moet zijn, alvorens over te gaan tot een volgende fase. Zo zal 
inn fase 1, Sourcingbesluit, aan de criteria van de belangrijkste decisionfactoren 
voldaann moeten zijn voordat men over kan gaan naar fase 2, Icociwicicrs-
selcctie. selcctie. 

Decision-- en controlscore 
Evenzoo moeten na de leueranciersselectie de belangrijkste controlfactoren 
beheerstt zijn voordat men over kan gaan tot transitie en contractmanagement. 
InIn tabel 10.2 is aangegeven hoe sterk of zwak de individuele lactoren zijn. 
Mett behulp van deze tabel kan men ook kwantificeren in hoeverre aan de 
criteriaa voor hel gehele pakket van relevante decision- en controlfactoren 
voldaann is. Als alle decision- en controlfactoren relevant zijn, kan men 
-- zoals in tabel 10.2 is voorgerekend - maximaal 14 decisionpunten en 25 
controlpuntenn behalen. De decisionscore (Dsc) wordt nu gedefinieerd als 
hett aantal decisionpunten dat men behaalt voor de factoren waarbij aan de 
criteriaa is voldaan (D ), gedeeld door het maximumaantal decisionpunten 
datt men kan behalen voor alle relevante factoren (D._J van die sou rei ng, 
uitgedruktt in procenten. Op dezelfde manier is de controlscore (Csc) gede-
finieerdd als C ./C.. . Door deze scores te ijken aan alle achttien (gebruikte 
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cases,, blijk t dat geslaagde sourcingen corresponderen met scores van 8 5% 
off  meer. De gedeeltelijk geslaagde cases corresponderen met scores tussen 
dee 50 en de 8 5% en de cases waar een van de scores onder de 50% viel, 
zijnn al lemaal mislukt. Het feit dat uit de tien generieke sourcingfactoren 
zo'nn scor ingsmethode valt al te leiden, geeft tevens aan dat die tien (actoren 
bruikbaarr zijn om met redelijke waarschijnli jkheid een voorspell ing te doen 
overr succes of mislukking van een sourcing. 

Dee sourcingfactorenmonitor 

Doorr combinat ie van alle resultaten tot dusver kan een generiek plan 
wordenn uitgewerkt voor monitor ing van de sourcingfactoren over de hele 
sourcingcyclus,, de zogeheten sourcingfactorenmonitor. Deze moni tor is te 
beschouwenn als een soort early warning system, dat knelpunten op een 
vroegg moment signaleert, zodat men het sourcingproces nog tijdig kan 
bijsturen.. De natuurli jke momenten voor bepal ing van de scores liggen aan 
hett begin en aan het einde van elke fase van de sourcingcyclus. Hierna volgt 
eenn oeneriek schema voor de mee tmomen ten afgebeeld op de WCIT-sour-
cingcyclus. . 

yrll contract 
evaluation n 

Figuu rr  10.3: De sourc ingfactorenmoni tor a fgebeeld op de WCIT-sourcingcyclus 

Dee sourcinofactorenmonitor is toegepast op de IT-outsourcing van het 
Neder landss Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Hierbij is na het 
sourcingbesluitt vastgesteld dat de factor DF4 opdrachtgeverschap aan de 
zwakkee kant was. Tijdens de fase leveranciersselectie en transitie is hierop 
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bijgestuurd,, met als resultaat dat de sourcingseore toenam van 72 tot I00°o 
enn dat deze sourcing nu een grote kans maakte om tot een sueees uit te 
groeien. . 

10.22 Conclusies 
Dee conclusies van dit exploratieve onderzoek zijn als volui samen te vatten. 

1.. De mate waarin een sourcing succesvol is, wordt beïnvloed door de 
volgendee negen uenerieke factoren (geplaatst in voloorde van hun in-
vloed}: : 

•• een positieve business case voor uitbestedinu; 
•• een zorgvuldige overdracht van personeel; 
•• een positieve business case voor inbesiedinu; 
•• de volgende drie lactoren van goed opdrachtgeverschap: 

•• een degelijk contract; 
•• heldere hnanciöle alspraken; 
•• pe r fo rmancemanagement ; 

•• een p lanmat ige aanpak; 
•• sourcingkennis; 
•• begeleiding van de gebruikers. 
Hierbijj is succes gedefinieerd als de ma t e waarin de uitbesteder en de 
inbestederr willen dooruaan met de sourcinu. 

2.. De invloed van deze negen factoren samen geeft een a ldoende verkla
ringg voor het succes van achttien aselect gekozen cases uit de Neder
landsee praktijk. 

3.. De invloed van een t iende factor, namelijk de factor overdracht v^\n 
middelen,, kon niel worden aangetoond. 
Tijdenss liet onderzoek zijn oeen andere lactoren uevonden dan deze 
tienn waa rmee als hypothese gestan is. 

4.. Door gewich ts faaoren toe kennen aan de eerste neuen factoren kan 
eenn ijkbare decision- en controlscore worden afgeleid, met duidelijke 
omslagpuntenn tussen succes, gedeeltelijk succes en mislukking van een 
sourcing.. Daarom is te verwachten dat deze factoren ook het succes 
vann andere cases uit de Neder landse praktijk met redelijke waarschijn
lijkheidd kunnen verklaren. 

10.33 Suggesties voor vervolgonderzoek 
Ditt onderzoek biedt aanknopingspunten voor nader onderzoek . Daarbij is 
zowell ie denken aan een directe voortzett ing ter verdieping van het onder
zoekk als aan een verbreding binnen en buiten de gehan tee rde scope van 
IT-sourcingg in Neder land. 

Verd iep in g g 

Ditt onderzoek heeft beschrijvende kennis opgeleverd over de invloed w\u 
tienn generieke sourcinglactoren op het succes van achttien sourcinuen in de 
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praktijk.. Daarbij zijn de sourcingiactoren telkens gescoord op een nomina le 
schaal:: er is voldaan aan een bepaalde set criteria ol er is niet aan voldaan. 
Ookk de mate van succes kende daarbij slechts drie waarden: geslaagd, 
gedeeltelijkk geslaagd ol mislukt. 

Beschrijvendee kennis is de eenvoudigste vorm van kennis volgens de typolo-
giee van Verschuren en Doorewaard (1995). Deze typologie onderscheidt de 
volgendee vijf vormen van kennis, in opk l immende volgorde van complexi-
teit: : 

1.. beschri jvende kennis; 
2.. verklarende kennis; 
3.. voorspel lende kennis; 
4.. evaluatieve kennis; 
5.. prescriptieve kennis. 

Vanuitt de eenvoudigste kennisvorm (beschri jvende kennis dus) kan door 
middell  van nader onderzoek de naasthogere vorm van kennis, nameli jk 
verklarendee kennis, verkregen worden. Bij onderzoek naar sourcingfactoren 
wordtt dan niet alleen de aanwezigheid van verbanden tussen Lictoren en 
resultatenn van een sourcing onderzocht, maar wordt ook gezocht naar een 
causalee relatie tussen de factoren en de mate van succes. Hiervoor is het 
nodioo de factoren te ontb inden in sublactoren, totdat een elementair niveau 

. . . . . 
bereiktt wordt waarop ze meetbaar worden. Zo is de tactor CF41 zorgvuldige 
overdrachtoverdracht aan personeel niet zonder meer in een getal uit te drukken, maar 
dee subfactor cultuurverschil is wel meetbaar te maken volgens de me thode 
vann Hofstede (1991). Op een dergelijke wijze moet dan ook het complexe 
begripp sourcingresultaat meetbaar gemaakt worden. Vervolgens kan m en 
dann langs statistische weg uitspraken doen over de male waarin iedere 
(sub)factorr bijdraagt aan succes en de mate waarin de (sub)iactoren van 
elkaarr afhankelijk zijn. Een dergelijk onderzoek kan antwoord geven op de 
volgendee onderzoeksvraag: 

WelkeWelke set van factoren is afdoende bepalend voor het succes van IT-sourcing en hoe 

sterksterk is de impact van iedere factor op dat succes? 

Doorr met verder onderzoek de kennistrap van Verschuren en Doorewaard 
nogg verder te bestijgen, wordt het in de toekomst wellicht mogelijk het ver-
loopp van een sourcing te voorspel len (waardoor het sourcingproces veel be-
heersbaarderr wordt) of uiteindelijk zelfs prescriptieve kennis te ontwikkelen 
ol,, anders gezegd, de ideale en omvat tende methode voor sourcing van IT. 
Gezienn de nog steeds snelle ontwikkel ingen van IT en de daardoor mogelijk 
gemaaktee maatschappel i jke ontwikkel ingen is echter niet te verwachten dat 
ditt soort onderzoek de werkeli jkheid op korte termijn zal inhalen. Boven-
staandee cursief gedrukte vraag naar verklarende kennis lijk t mij dan ook een 
moo iee en ambit ieuze doelstell ing voor de komende vijf jaar. 

Verb red in g g 

Doorr meer cases te onderzoeken komen meer data points beschikbaar en 
zouu de sourcingfactorenmonitor verder geijkt en verfijnd kunnen worden. 
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Hierbijj  kan men nok aan meervoudige eases denken die meerdere data 
pointss opleveren, zoals een ABN-AMRO, die nö elkaar diverse grote kavels 
heeltt uitbesteed, of de reeds in dit onderzoek betrokken Hoilandsehe Beton 
Groep,, die men ook op hel niveau v^n de individuele groepsmaatschap-
pijenn kan onderzoeken. Daarnaast kan de resuhatendatabase ook vanzelf 
groeienn door de sourcingfactorenmonitor gewoon toe te passen op nieuwe 
sourcingenn en de resultaten daarvan te publiceren. 

Ditt onderzoek was gericht op IT-outsourcing in Nederland. Het is ook 
mogelijkk de scope van het onderzoek te verbreden, en wel in de vozende 
tweee dimensies: 

•• Onderzoek naar de invloeden van de soureingfactoren in andere landen, 
waarbijj de vraag dan is in hoeverre verschillen in wetgeving, cultuur en 
economischee ontwikkeling daar tot een ander beeld leiden dan voor 
Nederlandd is vastgesteld. 

•• Onderzoek naar in hoeverre de soureingfactoren van dit onderzoek ook 
vann toepassing zijn op andere domeinen van sourcing, met name tip de 
diversee domeinen van Business Process Outsourcing (zie Hoofdstuk 2). 

Implementati ee van de factoren 

Ditt onderzoek geeft aan of een organisatie er verstandig aan doet IT uit te 
bestedenn en of zij vervolgens in staat is om die uitbesteding te beheersen. 
Alss dat niet zo is, moeten de uitbesteder en/of de inbesteder kennelijk nog 
watt doen aan cle soureingfactoren. Er zijn tal van methoden om bijvoor
beeldd te werken aan de volwassenheid en het goede opdrachtgeverschap 
vann een organisatie (factor DF5), maar er is nog geen samenhangend onder
zoekk gedaan naar de beste manieren om alle soureingfactoren te implemen
terenn bij uitbestedende en inbestcdende organisaties. 



HOOFDSTUK K 11 1 
Summar yy in Englis h 

11.11 Hypothesis: the sourcing factors 
Thee central research goal of [his study is to determine which factors influen-
cee the success or failure of IT sourcing. As a starting point, I have identified 
tenn critical factors from literature and from my practical experience. The 
rolee of such "critical factors" varies throughout the sourcing process. During 
sourcingg decision time, the critical factors indicate whether the right deci-
sionn is taken. When the factors are favourable, it is responsible to continue 
thee sourcing implementation, but during that process the same "critical 
factors""  must be controlled in order to retain success. Because the factors 
thenn change in role and appearance, they are renamed control factors in 
thee implementation stage. So, in practice, decision factors serve to make 
thee riaht sourcing decision and control factors control the correct imple-
mentationn of that decision. In time, there comes an end to every sourcing 
contract,, and at that point the outsourcer can decide to renew the contract, 
switchh to another provider, or backsource to himself. At that time, the 
criticall  factors again resume the shape of decision factors, but in a different 
context.. Depending on that context, they are then called follow-up factors 
orr backsource factors. Table 11.1 shows the evolution ol the ten critical 
sourcingg factors during the life cycle ol a sourcing deal. 
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Tabl ee 11.1: Critical sourcing factors and their role dur ing the sourcing process 

Sourcin gg decision : 
Decisio nn factor s 

Sourcin gg process : 
Contro ll  factor s 

Follow-u pp Back -
sourcin gg sourcin g 

DF11 planned approach 

DF22 business case outsourcing 

DF33 business case insourcing 

DF44 disentanglement 

DF55 demand management 

DF66 sourcing expertise 

CF11 planned approach 

CF22 business case outsourcmc 

CF33 business case insourcing 

CF411 personal transfer 

CF422 assets transfer 

CF433 user change support 

CF511 solid contract 

CF522 financial agreements 

CF533 performance mgt 

CF66 retention of expertise 

FF1 1 

FF2 2 

FF3 3 

— — 

FF42 2 

— — 

FF51 1 

FF52 2 

FF53 3 

BF1 1 

BF2 2 

— — 

BF41 1 

BF42 2 

BF43 3 

.. . . 

— — 
___ _ 

FF6 6 BF6 6 

Hereafterr the factors are described in some detail: 

D F 11 P l a n n ed app roach of th e sourc ing p rocess 

Inn order to bring a sourcing process under control, a phasing model is nee-
ded.ded. For instance, the system development process only came under control 
alterr the introduction of phasing models like S DM (System Development 
Methodo logy).. Every sourcing should be p lanned in advance, phase by 
phase,, and that planning may then serve as a frame of reference for the 
process.. A usable model for this is the WCIT sourcing cycle (see figure 11.2) 
wit hh these phases: 1. Sourcing decision, 2. Provider selection, 3. Contract 
management. . 

D F 22 A pos i t i ve b u s i n e ss case for  ou t sou rc i ng 

Byy identifying the benefits and weighing them against the costs, drawbacks 
andd risks ol outsourcing, a business case is compi led. The biggest risk is 
thatt the outsourcer lails to identify a core competence and outsources it 
unconsciously.. Success in the long run is granted only when the outsourcer 
cont inuess to use the business case al terwards to evaluate the outsourcing 
processs and the service delivery of the provider. 

D F 33 A pos i t i ve b u s i n e ss case for  i nsou rc i ng 

Forr lasting sourcing success, the sourcing must be profitable for both the 
outsourcerr and the insourcer, the so called "win-win" situation. The business 
casee tor insourcing is highly symmetrical to the business case lor outsour-
c ing g 
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•• The processes to be transferred should be a core competence ior the 
insourcer. . 

•• The insourcer can olier significant advantage to those processes based on 
hiss specific expertise and technologies. 

•• The insourcer can offer efficiency benefits from his economy-of-scale. 

D F 44 D i s e n t a n g l e m e nt of p rocesses 

Beforee being able to transfer processes and underlying assets to an external 
organisation,, the outsourcer should disentangle those processes from his 
ownn organisation. This becomes especially critical when the outsourcer 
doess not want to outsource all his IT, but only those IT-processes for which 
hee can make the best business cases. An enterprise architecture on all le
vels,, from business processes to IT componen t s , is indispensable as a frame 
off reference for this d isentanglement . 

D F 55 D e m a nd m a n a g e m e nt 

Ann outsourcer can only outsource his IT processes when he is sufficiently 
ablee to manage the insourcer that takes over those processes; this is cal
ledd d emand management . Wh i ch maturi ty level of demand managemen t 
iss sufficient depends on the degree of outsourcing. For the outsourcing of 
operat ionall IT processes, such as network managemen t or server manage 
ment ,, the level III, system oriented from the EFQM (European Foundation of 
Quali tyy Managemen t ) model is sufficient. However, ior the outsourcing of 
integrall IT depar tments , the level IV, chain oriented is necessary. 

D F 66 Sourc ing exper t i se 

Thee outsourcer and the insourcer should both have experience in IT 
outsourcing.. However, not all sourcers should be considered equal in terms 
oll experience. Organisations w h o ior the first outsource are ipso facto inex
perienced,, whereas IT service providers live from insourcing and are there
foree extremely experienced. For this reason, first time outsourcers are often 
dependen tt on external expertise. They could obtain that expertise from 
theirr would-be provider, but there is some difference be tween outsourcing 
andd insourcing, and it is natural that a provider considers his own interests 
first.. Therefore, outsourcers can better engage an independent sourcing con
sultantt who has previously directed a number of sourcing implementa t ions . 

CF411 Careful pe rsonnel t ransfer 

Withh first-time sourcing, personnel is almost always transferred. This 
transferr is critical to the success of the sourcing, because IT service is a 
veryy knowledge intensive branch and the personnel is the main knowledge 
med ium.. In the transfer, ample at tent ion should be given to knowledge 
retention,, cultural differences, communica t ion , handl ing resistance and the 
workerss council. 
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C F 422 Asse ts t ransfer 

Thee material assets to be transferred when outsourcing are the hardware 
(WAN ,, LAN , servers, PC's), the software (systems software and appl i-
cations),, l icences and somet imes the premises of an IT depar tment. By 
transferringg these assets, the outsourcer enables an external provider to 
standardisee these assets and integrate them in his own IT infrastructure. 
Thiss way the provider may achieve efficiency gains in its operat ions. On the 
otherr hand, transferring IT assets to a different environment and a different 
ITT architecture implies a considerable risk, and once the transfer has been 
made,, it may need to be repeated t ime after t ime as the provider changes. 
Therefore,, IT assets are, in practice, more often retained than transferred by 
thee outsourcer. 

C F 433 User  c h a n ge support 

Outsourcingg increases the distance between the users and the IT service 
provider.. Priorities which were self-evident lor the domestic IT depar tment, 
orr which were observed when demanded by the users, are exchanged for 
thee formal agreements of a Service Level Agreement (SLA). It is therefore 
essentiall  that the users are aware in advance of their processes and their 
criticall  dependence on IT, and that the outsourcer involves its users in 
thee compi lat ion of the SLA. Of course, every service level has its price, 
andd individual users should understand that they get the service that their 
companyy pays for. A good means of improving user awareness is a system 
off  cost charging that confronts the users directly with the expenses of their 
wishes.. To put it shortly, everything revolves here around good expectat ion 
management. . 

CF511 A so l id contract 

AA sourcingcontract should oiler security as well as flexibility . A contract is 
validd during the lifetime of the sourcing deal, and in the ideal case it re-
mainss in the filin g cabinet during that period. W h en things go well, most of 
thee clauses are never appl ied and the contract need not be changed or bro-
kenn up. It can best be compared to a prenuptial marr iage agreement, which 
iss inconsequential in the case of a good marriage, but contains some rules 
too fall back on in case of serious troubles. W h en such troubles occur, a solid 
contractt can prevent a precipitous escalation to a law suit. Therefore, it is 
advisablee to include a procedure for mediat ion or arbitrage by independent, 
trustedd experts for conflicts that part ies cannot resolve themselves. Alter all, 
sourcingg parlies are strongly dependent on each other and have to cont inue 
operat ingg wi thout interrupt ion. In a conflict situation, nei ther party benefits 
fromm legal procedures with expensive lawyers and possible damage to their 
image.. And let's not forget that a lawsuit can drag on for years wi thout a 
clearr verdict. 
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CF522 Clear  financial agreements 

Theree is a significant difference between the purchasing of products and the 
establishmentt of a sourcing relation. When purchasing, one tries to obtain 
thee lowest price for a given product with an established level of quality, but 
whenn outsourcing, the parties involved become dependent on each other 
forr a long period of time. When a provider cannot cover his expenses in 
suchh a relationship, he may feel forced to limit his eflorts, or to expend all 
oll  his creativity identifying extra work. In such a situation, anything which 
iss not explicitly included in the contract and the SLA is charged separately, 
abovee the standard service prices. Such a situation can easily develop when 
costt reduction is the only motive for outsourcing. Many IT departments 
originatedd from the financial administration of an organisation and do still 
reportt to the Chief Financial Officer. In times of economic recession, this 
mayy easily lead to a unilateral management ol expenses, and this effect 
worsenss when the negotiations are delegated to a purchase department. 

AA transparent cost price calculation is of paramount importance for a 
healthyy sourcing relationship. The best practice lies in applying the princi-
pless of Activity Based Costing (ABC) to the IT service provision. 

CF55 3 Performance management 

Dee Looff pointed out in his thesis (1996) that "outsourcing is not justified unless 
thethe demands on the service provision can be specified in detail in advance and the com-
pliancepliance to these demands can be measured and enforced". With this, he identified 
ann important control factor: the ability to specify, measure and monitor the 
performancee of the IT service provider. This cluster of tasks is commonly 
referredd to as performance management. 

CF66 Retention of expertise 

Upp until the first migration to an external service provider, it can be as-
sumedd the outsourcer has the expertise to provide its own IT services. 
Additionally,, during the provider selection phase, the outsourcer acquires 
thee expertise needed to manage a provider. After the transition, during the 
contractt management phase, it becomes important to retain both forms of 
expertisee because, when the outsourcer has lost the expertise to re-establish 
itss own IT service provision from scratch, he loses the option of backsour-
cing;; that is, he cannot reverse the outsourcing decision. Additionally, if the 
outsourcerr loses the expertise to manage a new provider, he also loses the 
optionn of follow-upsourcing and becomes permanently dependent on the 
onee provider that he has. 

11.22 Field survey: eighteen cases 
Thee sourcing factors have been evaluated for eighteen cases in practice. 
Fromm the correlation between success or failure and the compliance to the 
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criteriaa tor the individual sourcinsj. factors, a classification could be derived 
lorr the lactors, with a weiuht factor lor each class; see Table 11 .2. 

Tabl ee 11.2: Classificatio n of decisio n and contro l factor s 

Categor y y Point ss  Decisio n factor s Contro ll  factor s 

Veryy stron g factors : 

Non-compliancee always 
impliess failure 

55 DF2 business case for outsonr- CF2 business case for 
cinqq outsourcing 

CF411 personnel transfer 

Stron gg factors : 

Non-compliancee implies 
failuree or partial success at 
most t 

Commo nn factors : 

Non-compliancee implies 
failuree most times, but inci 
dentall successes occur. 

DF33 business case for 
insourcing g 

DF55 demand management 

DF11 planned approach 

DF44 disentanglement 

DF66 sourcing expertise 

CF33 business case for in-
sourcing g 

CF511 solid contract 

CF522 financial agreements 

CF533 performance manage-
ment t 

CF11 planned approach 

CF433 user change support 

CF66 retention of expertise 

Weakk factors : 

Noo relation can be proven 
betweenn compliance and 
successs of sourcing. 

Maximumm score 55 + 2x3 + 3 = 14 

CF422 assets transfer 

2x55 + 4x3 + 3 = 25 

11.33 Synthesis: the sourcing-factors monitor 
Thee evaluation ol tire cases indicates that compl iance to the criteria tor 
thee most important sourcing factors is necessary tor successful sourcing in 
eachh phase, and should be establ ished before transition to the next phase is 
justilied.. So, the sotming ilcasiou phase should result in compl iance with the 
criteriaa tor the most important decision lactors helore starting the provider 
selectionselection phase. 

Decisionn and control score 
Justt like the lirst phase transition, the provider selection phase should 
resultt in compl iance with the criteria lor the most important control factors 
heloree transition to the transition and contract management phases. Table 
11.22 already indicates how strong or weak the individual lactors are. This 
tablee can help quantitatively determine the degree to which the sourcing 
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compliess to the complete package ol factors. W h en ail decision and control 
factorss are relevant, a max imum of 14 decision points and 2 5 control points 
cann he scored, as is calculated in table 11.2. Then, the dec ision sc ore (Dsc) 
iss defined as the actual number ol decision points scored tor the factors that 
aree compl iant, divided by the max imum score (D, ,) that can be obtained 
forr all lactors that are relevant to a specific sourcing, expressed as a percen-
tage.. In the same way, the control score (Csc) is defined as C:.IC. ... After 
calculatingg these scores lor all 18 eases, it is seen that a successful sourcinti, 
correspondss to scores of 85°o or more. The partially successful cases cor-
respondd to scores between 50°o and 8 5 %, and when one score falls below 
50°o,, failure is taken for granted. The (act that such a scoring method can 
bee derived from the ten generic sourcing factors also demonstrates that 
thosee ten factors are sullicicni to be able to make a reasonable prediction on 
thee success or lailure ol a specific sourcing 

Monitor in gg the sourcing factors 

Byy combining all results to ibis point, a generic plan can be compi led for 
monitor ingg the sourcing factors over the entire liiecvcle of a sourcing: 
thee so-called Sourcin° factors monitor. This monitor ino can be considered a 
kindd off early warn ing system, which (lags weaknesses in advance, so that 
thee sourcing process can be kept on the right track. Natural momen ts for 
evaluatingg the scores are the start and the end of each phase ol the sourcing 
cycle.. Figure 11.3 shows a generic schedule lor points ol measurement in 
thee WCIT sourcing cycle. 

Thee soureing-iactors moni tor has been appl ied to the IT outsourcing 
off  the Dutch Office lor Tourism (Neder lands Bureau voor Toerisme en 
Congressen;; NBTC). In this study, it appeared that the factor DF4 demand 
managementmanagement was weak alter the sourcing decision phase. During the provider 
selectionn and transition phase, corrective action was taken, which resulted 
inn a rise ol the sourcing score Irom 72 to 100°o. This case now has a bi«j. 
chancee of success. 
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sourcing g 

3. . 
Contract t 

management t 

Figur ee 11.3: The sourcing-factors mon i to r projected on the WCIT sourcing 

cyclus s 
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BIJLAGE E A A 
Afkortinge n n 

AB CC Activit y Based Cost ing 

ASLL Applicat ion Services Library 

ASPP Applicat ion Service Provider 

ASUU Atomic sourceable unit 

BISMLL Business Information Systems Management Library 

BPOO Business Process Outsourcing 

BSCC Balanced Scorecard 

C„ ,, Aantal contro lpunten 

CFF Controlfactor 

C I 1 M NN Max imumaantal cont ro lpunten 

C M MM Capabil i ty Matur i ty Model 

CRMM Customer Relat ionship Management 

Cscc Control score 

DA PP Dossier Afspraken en Procedures 

D„ ,, Aantal decis ionpunten 

DBAA Data Base Administrator 

DFF Decision (actor 

D „ , I XX Max imumaantal decis ionpunten 

DoDD Depar tment of Defence (US) 

Dscc Decision score 

ERPP Enterprise Resource Planning 

itee Full t ime equivalent 

H WW Hardware 

IA FF Integrated Architecture Framework 

ICTT Informatie en communicat ie technolog ie 

IEEEE Institute oi Electrical and Electronics Engineers 
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ISPP Internet Service Provider 
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ITi LL Information Technology Infrastructure Library 
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KAA Kantoorautomatiser ing 

KPII  Kritische Performance Indicator 
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LA NN Local Area Network 

MSLTT Min imale sourceable unit 

ORR Ondernemingsraad 

OSII  Open Systems Interconnect ion reference model 

RFII  Request for Information 

RFPP Request for Proposal 

SBCC Server Based Comput ing 

SDMM System Development Methodo logy 
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SSCC Shared Service Center 

SL'' Sourceable unit 

S\VV Software 

TCOO Total Cost of Ownersh ip 
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BIJLAGE E B B 
Economisch ee betekeni s van sourcin g 

Inn tleze bijlaue wordt <:\an de hond von rapporten van analisten gepoogd een 
beeldd te krijgen van de economische betekenis van sourcing voor de wereld 
enn in hel b i j /onder voor Neder land. In de literatuur was namelijk geen 
adequaatt kwantitatief beeld van de Neder landse sourcingmarkt te vinden. 
Zoo bleek dat anal isten zoals Gorbett, Gartner, IDC en de Yankee Group het 
well  met elkaar eens zijn over de trends, maar dat ze in de cijfers soms Hink 
vann elkaar alwijken. En deze afwijkingen bleken niet alleen te verklaren 
doorr verschillen tussen de ^chanteerde definities. 

Tabell  B.1: Omze t plu s groeiverwachtin g outsourcin g in Nederlan d (Vermeulen , 2003) 

Bedrijfsproce s s Outsourcin gg omze t Outsourcin g omze t Jaarlijks e groe i 
20022 in miljarde n € 2007 in miljarde n € 

Facilitairr beheer 

Logistiek k 

Marketing g 

Researchh & Development 

Verkoop p 

Financien n 

Administratie e 

Juridischee zaken 

Inkoop p 

Personeell en Organisatie 

2,1 1 

2,1 1 

1,2 2 

1,0 0 

1,0 0 

0,7 7 

0,5 5 

0,4 4 

0,1 1 

0,1 1 

3,5 5 

3,1 1 

2,0 0 

1,7 7 

2,0 0 

1,4 4 

0,9 9 

0,6 6 

0,3 3 

0,2 2 

10,5% % 

7,8% % 

11 1,0% 

9,5% % 

1 5 , 1 % % 

15,3% % 

11,3% % 

9,0% % 

2 3 , 1 % % 

22,3% % 

Subtotaa l l 
Busines ss Proces s 
Outsourcin g g 

T-Outsourcing g 

Totaa ll  Outsourcin g 

9,3 3 

4,2 2 

13,5 5 

15,6 6 

10,5 5 

26,1 1 

11,1% % 

20% % 

16% % 

217 7 
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Omm de becijferingen beter te kunnen volgen zijn alle valuta omgerekend 
inn euro's. Daarbij is voor dollars voor de jaren 2001 tot en met 2003 een 
gemiddeldee koers van € 0,90 gehanteerd en voor guldens de bekende koers 
van€€ 0,45. 

B.. 1 Business Process Outsourcing in Nederland 
Tabell  B.l geeft een overzicht van de Busmess Process Outsourcing-omzet 
(BPO)) in Nederland anno 2002 met de groeiverwachtingen {Vermeulen, 
IDC,, 2003). Hier is ter vergelijking de omzet voor IT-outsourcing aan 
toegevoegdd zoals die verderop in deze bijlage wordt becijferd. 

Tabell  B.2: Global Outsourcing spending by function (Corbett, 2002) 

Bedrijfsproce ss Outsourcin g Outsourcin g Jaarlijks e groe i 
spendin gg 2001 spendin g 2003 
inn miljarde n € in miljarde n € 

Markett research 

Servicee operations 

Customerr Relationship Management 

Sales s 

Marketing g 

Humann Resources 

Corporatee Services 

Facilitiess operations 

Financiall accounting 

Administrativee Services 

Subtotaa l l 

Busines ss Proces s Outsourcin g 

ITT & Communications Technology 

Totaall  Outsourcingdiensten 1 

B.22 Business Process Outsourcing wereldwij d 
Hett is interessant om de cijfers van IDC voor Nederland te vergelijken met 
eenn wereldwijd onderzoek dat Corbett heeft uitgevoerd {Corbett, 2002). 
Daarbijj  werd aan 593 organisaties gevraagd welk deel van hun budget zij 
besteeddenn aan outsourcing bij een gegeven classificatie van bedrijfsproces-
sen.. Het bleek dat die organisaties gemiddeld ruim 5% van hun budget be-
steeddenn aan outsourcing van diensten. Vervolgens werden deze gegevens 
geëxtrapoleerdd tot de omvang van het jaarlijks brutoproduct van de wereld 
(33.0000 miljard euro in 2001). 

5 5 

440 0 

174 4 

196 6 

113 3 

42 2 

35 5 

164 4 

32 2 

148 8 

1.347 7 

307 7 

1.654 4 

11 1 

465 5 

228 8 

276 6 

121 1 

69 9 

51 1 

266 6 

79 9 

274 4 

1.841 1 

442 2 

2.282 2 

57% % 

3% % 

14 % % 

19% % 

4% % 

28% % 

21 % % 

28% % 

59% % 

36% % 

21% % 

20% % 

17% % 
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Bijj  vergelijking van de twee onderzoeken wil t op dat business process 
outsourcingg in Neder land slechts 0,7°/o van het wereldtotaal bedraagt en dat 
iss beslist minder dan hel aandeel van 2,5°-b dal Neder land met 800 miljard 
euroo heeft in het brutoproduct van de wereld. Deze achterstand zal nog 
toenemen,, want de verwachte groei in Neder land is slechts 11% vergeleken 
mett 21 % wereldwijd. Op het gebied van IT-outsourcing loopt Neder land 
veell  minder achterop. Zoals in paragraal B.5 wordt becijferd, bedroeg de 
IT-sourcingomzett in Neder land in 2002 ongeveer 4,2 miljard euro en dat is 
ongeveerr l°o van de 409 miljard euro wereldwijd van Corbett (341 miljard 
voorr 2001 + 20% geelt 409 miljard voor 2002). 

B.33 IT-outsourcin g wereldwij d 
Hett fenomeen IT-outsourcino is ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar 
eerstt overgenomen in de Angelsaksische landen (Groot-Bri t tannië, Canada, 
Australië,, N ieuw Zeeland, Zuid Afrika) en vervolgens in de andere landen 
vann Europa en Azië. Tabel B.3 (Corbett, 2002) geelt een overzicht van de 
huidigee omvan» per reuio met de verwachte j jroeipercentaues. 

Tabell  B.3: Globa l Outsourcin g spendin g by regio n (Corbet t 2002) 

Regioo Outsourcin g spendin g Outsourcin g spendin g Jaarlijks e groe i 

20011 in miljarde n € 2003 in miljarde n € 

10% % 

18% % 

6% % 

40% % 

13% % 

Totaall  3.405 4.591 16% 

Verenigdee Staten 

Canada a 

Australië/Nieuww Zeeland 

Europa a 

Azië ë 

2.323(68%) ) 

198 8 

83 3 

546 6 

255 5 

2.8277 (62%) 

277 7 

94 4 

1.067 7 

327 7 

Corbettt hanteert een ruimere definitie van sourcing dan gebruikelijk: hij rekent ook product opera-
tionstions tot sourcing. Product operations is door hem nader omschreven als product design, develop-
ment,ment, manufacturing and delivery, oftewel het toeleveren van onderdelen en halffabrikaten. Om 
zuiverr te kunnen vergelijken met andere analisten heb ik deze categorie in tabel B.2 weggelaten en 
dee scope vernauwd tot Outsourcing van Diensten. 
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Watt in deze tabel opvalt, is in de eerste plaats dat de Verenigde Staten de 
marktleiderr zijn op sourcinggebied {öS% in 2001 en nog steeo's 62°o in 
2003).. Met een groeipercentage van 10°o per jaar is daar nog steeds geen 
sprakee van verzadiging, maar men ziet dat de outsourcingmarkt in een regio 
alss Europa, waar het pas later is begonnen, nu veel sneller groeit (4Ü°o) dan 
inn tie rest van tie wereld. 

Doorr bovenstaande tabel terug te rekenen naar IT-outsoureing (volgens 
tabell  B.2 was dit € 307 miljoen in 2001, oftewel 9,0% van het totaal, en 
€€ 442 miljoen, oftewel 9,6°o van hel totaal, in 2003) komt men lot tabel 
B.4. . 

Tabell  B.4: Global IT-outsourcing spending by region 

Regi oo IT-Outsourcin g spendin g IT-Outsourcin g spendin g Jaarlijks e groe i 
20011 in miljarde n € 2003 in miljarde n € 

Verenigdee Staten 209 271 14% 

Canadaa 18 27 2 2 % 

Australië/Nieuww Zeeland 7 9 10% 

Europaa 49 102 4 5 % 

Aziëë 23 31 17% 

Totaa ll  306 441 20% 

Verschil lendee analisten geven overigens verschil lende cijlers. Het groei-
percentagee van 20% wereldwijd dal Corbeit geelt, zit aan tie bovenkant, 
terwijll  tie Efstathiou van tie Yankee-groep (2002) bijvoorbeeld maar een 
groeipercentagee van 10 tot \2% wereldwijd verwacht. 

B.44 Europa 
Volgenss een ander onderzoek van IDC (International Daia Corporat ion, 
2003)) hadden de top-honderd IT-outsourcingen van 2002 in Europa een 
gezamenli jkee waarde van 23 miljard euro. Hierbij had het kleinste contract 
eenn waarde van 13,5 miljoen euro. Ook hier weer een groot verschil tussen 
tiee ene analist en de andere, wam zells als men, ui tgaande van een Pareto-
verdeling,, nog 20°o extra rekent voor contracten kleiner dan 1 3,5 miljoen 
euro,, komt men niet vertier dan 28 miljard euro en dat is aanzienli jk minder 
dann tie cijlers van Corbett. Uil het IDC-onder/.ock komt ook naar voren dat 
tiee meest voorkomende looptijd 5 jaar is (39 contracten); 20 contracten had-
denn een kortere en 41 een langere looptijd dan 5 jaar. 

B.55 Nederland 
Hett IDC-ont lerzoek geelt voor Neder land in 2002 vij l n ieuwe contracten 
aann boven de 13,5 miljoen euro. Hierbij staat echter een contract dal in 



Economischee betekenis van sourcing 221 

20000 thuishoort en ontbreken twee grote contracten, die wei worden 
vermeldd in een jaaroverzicht van Computab le (Sanders 2003a), namelijk: 
dee overname van de IT van de Arbeidsvoorziening dooi Cupgemini en de 
overnamee van KPN-werkplekdiensten, -datacenter en -systeemontwikkel-
huiss door Atos Origin. Dit verklaart deels waarom de cijfers van IDC zoveel 
lagerr ui tkomen dan die van Corbett. Door de twee bronnen te combineren 
ontslaatt tabel B.5. 

Tabell  B.5: N ieuwe IT-outsourcingcontracten in 2002 in Nederland boven de 13,5 mi l joen 

euro,, bewerk t naar IDC (2003) en Sanders (2003a) 

Organisati ee Leverancie r omze t in Aanta l Opmerkinge n 
miljoe nn € medewerker s in 
perr  jaa r Nederlan d 

KPN::  Data-center , Atos Origin 
Werkplekdienste n n 
enn Softwarehui s 

ABN-AMROO EDS 

Wholesale e 

Arbeidsvoorzieningg Capgemmi 

DSMM Atos Origin 

KPNN communicati e Atos Origin 
enn medi a 

400 0 

69 9 

5 5 

4 4 

TPG G Getronics s 

2.340 0 

2.000 0 

360 0 

25 5 

20 0 

15 5 

driee aparte contracten 
inn 2001/2002 

inn Nederland 700 fte 

Totaa l l 704 4 3.460 0 

Dezee zes nieuwe contracten hebben op jaarbasis een omzet van 704 mil -
joenn euro. Bij een gemiddelde looptijd van vijf jaar mag men dit bedrag 
mett 5 vermenigvuldigen, omdat de contracten die de algelopen vier jaar 
zijnn afgesloten ook nog lopen, zodat men de totale IT-outsourcingomzet 
voorr 2002 kan schatten op € 3,520 miljard. Doet men daar nog eens 20°o 
bijj  voor contracten kleiner dan 1 3,5 miljoen euro, dan komt men op € 4,2 
miljard.. De vijf contracten die IDC aangeeft, vormen 6% van de totale sour 
cingomzett in Europa in 2002 en daarmee is Neder land binnen Europa na 
Groot-Bri t tannicc het land waar IT-outsourcing het verste is dooroedronaen. 

Eenn ander manier om de outsourc ingomzet voor Neder land in 2002 te 
schatten,, is door 6°o te nemen vc\n de 69 miljard euro die Corbett voor 
Europaa aangeelt voor 2002 (49 miljard voor 2001 + 40°o groei naar 2002). 
Lanuss die we<> komt men eveneens uit on 4,2 miljard euro, wat de eerste 
schatt ingg bevestigt. 

Volgenss cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2003) heelt 
dee totale externe IT-dienstverlening {sector 7200: computer service- en 
in lormat ietechnolouiebureaus)) in de periode 1995-2000 een eno rme oroei 



2222 Decision- en control factoren voor IT-sourcing 

doorgemaaktt van 22% op jaarbasis tot 11,5 miljard euro, maar na het jaar 
2000,, de euro en de e-hype is de groei stilgevallen (zie figuur B.6). Het 
Centraall  Planbureau verwacht dat de IT-servicesector in Nederland pas in 
20044 weer voorzichtig eaat "roeien. 

externee ICT-dienstverlening 

/ / 

ICT-sourcing g 

Figuu rr  B.6: Ui tgaven aan externe IT-services in Nederland (CBS 2003) en 

outsourc ing g 

Zoalss hiervoor op twee manieren geschat, bedroeg de outsourcingomzet in 
Nederlandd in 2002 € 4,2 miljard. Dit betekent dat het aandeel van outsour-
cingg in de IT-servicemarkt toen al was gestegen tot 38%. De andere 62% 
bestondd uit projecten voor systeemontwikkeling en losse inhuur van IT-per-
soneell  en -adviseurs. Uit tabel B.2 blijkt dat de IT-sourcingmarkt in Europa, 
ondankss de stagnatie in de totale IT-markt, snel doorgroeit. Als een groei-
percentagee van ongeveer 20% wordt aangenomen, dat tussen de uitersten 
vann de analisten (Corbett: 45% voor Europa; Yankee: 10 a 12% wereldwijd) 
inn liet betekent dit dat er in Nederland rond 2010 voor € 19 miljard aan 
IT-dienstenn wordt uitbesteed. Dat houdt dan een verviervoudiging in van de 
IT-sourcingomzett vanaf 2002! Dit betekent dat het aandeel van sourcing in 
dee computerservicemarkt nog aanzienlijk zal toenemen en ook dat de groei 
inn die markt vooral bepaald zal worden door de groei van outsourcing. 
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B.66 Ontwikkelin g per  branche 
Naastt regionale verschillen zijn er ook grote verschillen per branche. Tabel 
B.77 van IDC (2000) geelt de omvang van IT-outsourcing per branche in 
Neder land. . 

Tabell  B.7: IT-outsourcing in Nederland 1998 (IDC, 2000) 

Secto r r IT-uitgave nn in IT-uitbestedin g in Penetratie -
miljoene nn € miljoene n € graad 

Discretee industrie (bijv. auto industrie) 675 

Procesindustriee (bijv. chemische md.) 2.025 

Transportt en Distributie 945 

Handell 2.160 

Bankenn en verzekeringen 4.005 

Dienstverleningg 3.150 

Communicatiee 810 

Gezondheidszorgg 450 

Overheidd en onderwns 2.790 

378 8 

59 9 

113 3 

131 1 

401 1 

63 3 

72 2 

59 9 

504 4 

56% % 

3% % 

12% % 

6% % 

10% % 

2% % 

9% % 

13% % 

18% % 

Totaal l 17.010 0 1.778 8 10,4% % 

Hieruitt blijk t dat outsourcing het verst is doorgedrongen in bepaalde delen 
vann de industrie, waar informatievoorziening het duidelijkst een ondersteu-
nendd proces, is en veel minder in IT-intensieve branches zoals de financiële 
dienstver leningg (banken en verzekeringen), waar informatievoorziening 
uitgroeitt tot een primair proces. IT-outsourcing is ook begonnen in de 
industriee (Kodak in 1989) en is pas de laatste jaren doorgedrongen tot 
inn de financiële sector. Gezien het IT-intensieve karakter zit er, zeker in 
Neder land,, waar pas in 2002 het eerste grote contract is afgesloten, nog 
eenn enorm groeipotentieel voor IT-outsourcing in deze branche. Dit laatste 
wordtt nog eens onderstreept door het IDC-onderzoek, waaruit blijk t dat 
vann de 23 miljoen euro aan nieuwe outsourcingeontracten die in 2002 in 
Europaa zijn afgesloten, er voor 12 miljard euro oftewel meer dan de helft in 
dee bancaire sector vielen. 

Dee overheid neemt een aparte plaats in. De penetrat iegraad is hier boven-
gemiddeld,, zowel wereldwijd als in Neder land, omdat de overheid zich 
bewustt steeds meer terugtrekt op zijn kerntaken en als beleid heeft andere 
takenn zoveel mogelijk te privatiseren. 
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B.77 Penetratiegraad 
Eenn interessante vraag is wal de penetrat iegraad is van IT-outsoureing, 
ottewell  welk deel van de IT-dienstverlening aan externe leveraneiers is 
uitbesteed.. Volgens de Meta group (2004) varieerde de penetrat iegraad 
wereldwijdd in 2004 van 12 tot 2 3 %, waarbij de 23%̂  geldt voor organisaties 
mett meer dan 5 miljard dollar IT-budget. Hetxel lde onderzoek geeft aan dat 
toenn /3L o van de bedrijven minstens een oeei van nun n naoden uitoesteeo 
enn dat 0 tot 4 4% een deel van hun IToi f -shore hadtien uitbesteed, waarbij 
dee 4 4% weer geldt voor de big spenders met meer dan 5 miljard dollar 
IT-budget. . 

LTitt tabel 3.7 blijk t dat de penetrat iegraad van IT-outsourcing in 1998 in 
Neder landd 10,5% was. Toen was voor een kleine 2 miljard euro uitbesteed. 
Inn 2002 was 4,2 miljard euro aan IT-diensten uitbesteed op een totaal van 
ongeveerr 25 miljard euro aan IT-diensten; toen was de penetrai iegraad 
duss al 1 7%. En in 2004 was die penetrat iegraad in Neder land blijkens een 
enquêtee bij 160 organisaties (Gianotten en Sprokholt, 2004) oesteuen tot 
20%. . 
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Formuliere n n 

C.. 1 Decisionformulier  voor  eerste sourcing 

Decisionfactoren n 

DF1 1 
p lanmat igee aanpak 

DF2 2 
businesss case voor 
u i tbes ted ing g 

DF3 3 
business case voor 
inbested ing g 

DF4 4 
on tv lech tbaarhe id d 

DF5 5 
goedd opdracht -
geverschap p 

DF6 6 
sourc ingkennis s 

to taa l l 

score e 

Ove rweg ing g 

Redenn waarom 
voldaann .... 

aann deze factor wel/niet is 

Punten n 

Behaald d Max x 

1 1 

5 5 

3 3 

1 1 

1 1 

1 1 

14 4 

. . 714== ...% 

225 5 
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C.22 Controlformulier voor eerste sourcing 

Controlfactoren n 

CF1 1 
planmatigee aanpak 

CF2 2 
businesss case voor 
uitbesteding g 

CF3 3 
business case voor 
inbesteding g 

CF41 1 
overdrachtt van per-
soneel l 

CF42 2 
overdrachtt van mid-
delen n 

CF433 begeleiding 
vann de gebruikers 

CF51 1 
degelijkk contract 

CF52 2 
financiëlee afspraken 

CF53 3 
performancee mgt 

CF6 6 
kennisbehoud d 

Totaal l 

Score e 

Overweging g 

Redenn waarom aan deze factor wel/niet is voldaan 

Punten n 

Behaald d 

0 0 

Max x 

1 1 

5 5 

3 3 

5 5 

0 0 

1 1 

3 3 

3 3 

3 3 

1 1 

25 5 

..7255 = ...% 
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C.33 Formulier  voor  jaarlijks e contractevaluatie 

Contro l factoren n 

CF11 business case 
voorr u i tbested ing 

CF2 2 
businesss cace voor 
u i tbes ted ing g 

CF3 3 
business case voor 
inbested ing g 

CF43 3 
begele id ingg van de 
gebru ikers s 

CF51 1 
degelij kk  contract 

CF52 2 
f inancië lee afspraken 

CF53 3 
per formancee mg t 

CF6 6 
kenn isbehoud d 

Totaal l 

Score e 

Ove rweg ing g 

Redenn waarom 
daan n 

aann deze factor wel/niet is vol-

Punten n 

Behaal d d Max x 

1 1 

5 5 

3 3 

1 1 

3 3 

3 3 

1 1 

19 9 

. . . /19== ...% 
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C.44 Intakeformulie r  voor  follow-upsourcing 

Foliow-upfactore n n 

FF1 1 
planmatig ee aanpak 

FF2 2 
busines ss case voo r 
follow-upsourcin g g 
uitbestede r r 

FF3 3 
busines ss case voo r 
follow-upsourcin g g 
inbestede r r 

FF42 2 
overdrach tt  van mid -
delen n 

FF51 1 
degelij kk  contrac t 

FF52 2 
financiël ee afsprake n 

FF53 3 
performanc ee mgt 

FF6 6 
kennisbehou d d 

Totaal l 

Score e 

i i 

Overwegin g g 

Redenn waarom aan deze factor wel/niet is voldaan 

Punte n n 

Behaal d d 

0 0 

Max x 

1 1 

5 5 

3 3 

0 0 

3 3 

3 3 

3 3 

1 1 

19 9 

..719== ..% 
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C.55 Intakeformulie r  voor  back-sourcing 

Back-source ff  actore n 

BF1 1 
planmatig ee aanpak 

BF2 2 
busines ss case voo r 
back-sourcin g g 

BF41 1 
wervin gg van perso -
neel l 

BF42 2 
verwervin gg van mid -
delen n 

BF43 3 
begeleidin gg gebrui -
kers s 

BF6 6 
kennisbehou d d 

Totaal l 

Score e 

Overwegin g g 

Redenn waarom aan de criteria voor deze factor 
wel/niett is voldaan 

Punte n n 

Behaal d d 

0 0 

Max x 

1 1 

5 5 

5 5 

0 0 

1 1 

1 1 

13 3 

.../133 = ...% 
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