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A

o u t s o u r c i n g

Outsourcen: weet wat 

en hoe je uitbesteedt

Outsourcing van ICT-diensten is de afgelopen jaren in zwang geraakt. Het motief voor outsourcing 

is evident: kostenbesparing. Outsourcing is echter complex; er zijn veel valkuilen waardoor het 

beoogde resultaat niet wordt behaald. Bovendien vergroot een slechte outsourcing de kloof tussen business 

en ICT. Om te komen tot een goede outsourcing volgen hier een vijftal aandachtspunten en vier tips.

Aandachtspunten bij outsourcing
1. Welke diensten worden uitbesteed en welke eisen 

worden gesteld aan de dienstverlening?

De outsourcende partij zal zich heel goed moeten 

realiseren welke diensten zij wenst uit te besteden 

en welke dienstverlening wordt verwacht. Een zeer 

adequate beschrijving is noodzakelijk. Bedenk dat voor 

de insourcende partij bepaalde zaken helemaal niet 

zo logisch zijn als die zijn voor de outsourcende partij.

2.  Stel een gedegen contract op

De formele relatie tussen de outsourcende partij 

(de klant) en de insourcende partij (de leverancier) 

wordt bij voorkeur vastgelegd in een Service Level 

Agreement (SLA). Een SLA voor ICT-diensten zal zaken 

bevatten als: welke applicaties worden uitbesteed, 

welke gebruikers werken ermee, op welke apparatuur 

draait het. Daarnaast zal de kwaliteit van de dienstver-

lening worden vastgelegd: wat is de beschikbaarheid, 

wat is de performance, hoe wordt er gedocumenteerd?

3.  Richt demand- & supply management goed in

Op het moment dat de dienstverlening uitbesteed 

wordt en de contracten getekend zijn, ontstaat er een 

klant-/leveranciersrelatie. Van het grootste belang is dat 

de klant het demand management en de leverancier het 

supply management zo goed mogelijk inricht.

Demand management:

•  Hoe kanaliseer je de aanvragen?

•  Hoe bewaak je de kwaliteit van het geleverde?

•  Hoe bewaak je de kosten?

•  Hoe bewaak je de beveiliging?

Supply management:

•  Hoe zet je de aanvragen uit?

•  Hoe plan je de resources?

•  Hoe bewaak je de kwaliteit van het ‘geproduceerde’?

•  Hoe leg je de resultaten vast in rapportages?

4.  Communiceer goed

Heldere afspraken moeten worden gemaakt en naar 

alle belanghebbenden worden gecommuniceerd. Hierbij 

is het vooral van belang dat de afspraken gemaakt in de 

SLA’s, verduidelijkt worden:

•  Wie is de vragende partij en wie is de leverende partij?

•  Wat is er geoutsourced?

•  Wat is de kwaliteit van de dienstverlening?

•  Wat zijn de contractvoorwaarden?

•  Hoe te reageren op onvolkomenheden?

5.  Stel je fl exibel op

Geen enkel contract is waterdicht. Niet alles kan 

beschreven worden. De klant en zijn dienstverlening 

zijn niet volmaakt, evenmin als die van de leverancier 

dat is. Alles is SMART: Specifi ek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch en Tijdgebonden, echter de praktijk wijst 

anders uit. Richt communicatiekanalen in om ontstane 

problemen op te lossen, maar bovenal: heb begrip voor 

de andere partij, stel je fl exibel op en kom samen tot een 

oplossing. Op het moment dat het contract ‘uit de kast 

komt’, ben je vaak al te laat!

Tips
Om te komen tot een succesvolle uitbesteding, volgen 

hierna een aantal tips:
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Workshops
Workshops leveren een bijdrage aan een uniform beeld 

bij alle betrokken partijen en daarmee aan de acceptatie. 

Wanneer dit in een vroeg stadium plaatsvindt, kunnen 

vooroordelen en scepsis worden weggenomen en kan 

weerstand worden omgezet in een constructieve houding, 

die bijdraagt aan open communicatie.

Public Relations (PR)
Een goede PR, bij beide partijen, draagt zorg 

voor begrip bij niet direct betrokken afdelingen in de 

organisatie. Breng daarom regelmatig nieuwsbrieven uit 

om ook deze afdelingen te informeren.

Servicedesk
Maak tijdig bekend welke functionarissen aan de 

demand- en supplykant op operationeel niveau contact 

met elkaar hebben. Richt een goede servicedesk in en stem 

procedures af op de uitbestede diensten om inhoudelijk 

een adequate service te bieden en tegelijkertijd een goede 

communcatie te garanderen. Dit is essentieel voor een 

goede klant-/leveranciersrelatie!

(Geen) contractverlenging
Aan elke relatie kan een eind komen. Denk op tijd na 

over hoe uit elkaar te gaan, wat de consequenties zijn, 

hoe te ‘ontvlechten’ en hoe om te gaan met de opgedane 

kennis. 

Conclusie
Outsourcing kan een groot succes worden. De klant 

beperkt zich tot zijn core business en bespaart kosten. 

De leverancier kan meerdere ‘soortgelijke’ klanten 

benaderen en werken aan standaardisatie (wat ook weer 

tot besparing van kosten kan leiden). Met een goed plan, 

goede afspraken, heldere communicatie én de benodigde 

fl exibiliteit kan met uitbesteding een effectieve en 

effi ciënte dienstverlening worden bereikt. Echter het kan, 

ongewenst, ook bijdragen aan het groter worden van de 

kloof tussen business en ICT. Daarvan moet rekenschap 

worden gegeven. •
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