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Van outsourcing naar inkoop
Veel mensen zouden vreemd opkijken als ze een bericht in de pers lazen dat bijvoorbeeld een
grote bank “de productie van zijn kantoorartikelen heeft uitbesteed aan Staples Europe B.V.“.
Ook zou het opvallen als het bericht zou luiden dat een taxibedrijf “het onderhoud van zijn
wagenpark heeft ingekocht van een groot garagebedrijf”. Er is een verschil tussen Inkoop en
Outsourcing. In beide gevallen gaat het om leveranciers en hun diensten, maar voor het
“verkrijgen” van die diensten zijn verschillende processen nodig.
Dat geldt ook voor IT. Soms wordt een IT gerelateerde activiteit aanbesteed en soms is het
beter om te spreken van inkoop. Door recente ontwikkelen is er een groeiend aanbod van ITdiensten ontstaan dat moet worden ingekocht. Het beheer van e-mail servers wordt niet
uitbesteed aan bijvoorbeeld Google maar kan worden ingekocht van dat bedrijf.
Outsourcing wordt vervangen door Inkoop.
In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen Inkoop en Outsourcing en op de
ongewenste effecten van het vermengen van die twee manieren van “verkrijging”.

Pagina 2
!

Inleiding
Outsourcing is niet van gisteren. In het Romeinse Rijk werd bijvoorbeeld
de belastinginning uitbesteed aan particuliere belastinginners. Met
betrekking tot IT is outsourcing als fenomeen bekend geworden in
1989, na de overeenkomst tussen Eastman Kodak en IBM. Inkoop is al
zo oud als de mensheid. In de Steentijd ruilden onze voorouders al
wapens en voedsel met elkaar.
Door recente ontwikkelingen op IT-gebied groeien IT-outsourcing en ITinkoop naar elkaar toe. Er is echter een aantal wezenlijke verschillen
tussen die twee vormen van verkrijging die voor outsourcende en
inkopende bedrijven relevant zijn. In dit artikel wordt ingegaan op die
verschillen en de consequenties daarvan.
Bij outsourcing wordt de uitvoering van een bedrijfsactiviteit door een
externe partij overgenomen. Het gaat dan vaak om ondersteunde
bedrijfsprocessen. Outsourcing van IT-beheer gebeurt vaak in
combinatie met een financieringsconstructie voor de aanschaf van
assets zoals computers en andere IT-apparatuur.
In het begin werd IT-outsourcing vooral gedreven door de schaarste
van kennis die voor IT-beheer nodig was. Later werd ook
kostenbesparing een belangrijk motief. De schaalvoordelen die de ITleverancier kon halen door sharing van kennis en middelen resulteerde
in lagere kosten voor de outsourcende partij. De snelle ontwikkeling van
de IT-industrie en het daarbij vereiste snelle besluitvormingsproces
werden ook als motief gebruikt voor outsourcing door bedrijven met
een tragere besluitvorming.
Een algemeen kenmerk van outsourcing is dat het om de uitvoering van
een bedrijfsactiviteit gaat. Die activiteit wordt voorafgaand aan de
outsourcing door het bedrijf zelf uitgevoerd en heeft daarom interfaces
met veel andere processen en systemen van het bedrijf.
De outsourcing wordt meestal voorbereid door een gedetailleerde
specificatie van die interfaces op
te stellen, waarna aan
marktpartijen gevraagd wordt om
een aanbieding te doen om de
activiteit met de gespecificeerde
interfaces uit te voeren. De
uiteindelijk gekozen leverancier zal
dus diensten leveren die voor een
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deel specifiek zijn voor elke klant, naast een ander deel dat voor alle
klanten hetzelfde is om de noodzakelijke schaalvoordelen en
kostenvoordelen te kunnen bieden.

Pagina 4
!

Ingrĳpende veranderingen
Door de opkomst van het Internet en door rigoureuze automatisering
en standaardisatie van de productie in de afgelopen 15 jaar, heeft in de
IT-industrie een “industriele revolutie” plaatsgevonden. Die revolutie
heeft de markt van IT-diensten in twee opzichten ingrijpend veranderd.

Alles as a Service
In de eerste plaats is naast hardware, software en beheerdiensten een
aanbod van “as a Service” diensten ontstaan. Computercapaciteit
wordt als “Infrastructure as a Service” (IaaS) of “Platform as a Service
“ (PaaS) geleverd in plaats van als hardware. Softwarefunctionaliteit
wordt als “Software as a Service” (SaaS) geleverd in plaats van als
softwarepakket en licenties. Waar opmerkingen in dit artikel betrekking
hebben op zowel IaaS, PaaS als SaaS, worden die aangeduid als
'Xaas’.
XaaS diensten hebben een aantal algemene kenmerken die voor het
verschil tussen outsourcing en inkoop relevant zijn:
• Ontsluiting en levering via internet en met gebruikmaking van
standaard internetprotocollen
• Relatief lage kosten per eenheid door verregaande automatisering en
standaardisatie
• Operational excellence als modus operandi
• Zelfbediening door gebruikers

Dynamiek
De tweede verandering is min of meer het gevolg van de eerste. Waar
tot voor kort een startup die enige vorm van IT-schaalbaarheid nodig
had circa US$ 5.000.000 moest investeren om van de grond te komen,
is nu nog maar tussen US$ 50.000 en US$ 100.000 nodig (zie
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Bronvermelding ref 1). Het gevolg is een toename van de snelheid
waarmee het aanbod van clouddiensten verandert. En omdat nieuwe
clouddiensten bestaande clouddiensten gebruiken is er zelfs sprake
van een versnellende verandering. Bedrijven en nieuwe diensten komen
en gaan in een steeds hoger tempo.
Een ander effect van de opkomst van XaaS heeft indirect invloed op de
verschuiving van outsourcing naar inkoop. Grote leveranciers van IaaS
zoals Amazon, Google en Microsoft hebben inmiddels een zodanige
schaalgrootte bereikt dat het voor hen voordelig is om zelf computerhardware te ontwerpen en te bouwen. Daarmee komt het
bestaansrecht van de traditionele hardwareleveranciers zoals Dell, HP
en IBM in gevaar; zij verliezen grote klanten waardoor hun kosten per
eenheid en daarmee hun prijs stijgen. Het gevolg daarvan is dat het
voor bedrijven steeds aantrekkelijker wordt om XaaS-diensten in te
kopen in plaats van te investeren in duurder wordende
computerhardware, door het bedrijf zelf of door de
outsourcingsleverancier. Daardoor neemt de bedreiging voor
traditionele hardwareleveranciers weer verder toe. Die feedback-loop
zorgt voor een versnelde verschuiving van outsourcing naar inkoop.
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Belangrĳke verschillen
Er zijn verschillen tussen outsourcingdiensten en XaaS-diensten die
voor de verkrijging en het gebruik van die diensten belangrijk zijn.
Specificatie

Bij outsourcing worden inhoud en interfaces van de
dienst gespecificeerd door de klant. XaaS-diensten
worden gespecificeerd door de leverancier. Processen
en systemen van de klant moeten wellicht worden
aangepast aan XaaS-diensten.

Verkaveling

In aansluiting op het vorige: de verkaveling van het
aan besteden pakket aan diensten wordt bij
outsourcing door de klant bepaald. Bij XaaS-diensten
bepalen de aanbieders de beschikbare kavels
(bouwstenen). Bij XaaS-diensten zijn de kavels vaak
kleiner dan bij outsourcing en zijn er meer XaaSleveranciers nodig om hetzelfde pakket aan diensten
te produceren.

Tijdsduur

Contractuele verplichtingen met betrekking tot
outsourcing gelden vaak voor langere tijd (jaren). Veel
XaaS-diensten kunnen per maand worden opgezegd.

Wijzigingen

Bij outsourcing kan in het algemeen de
dienstverlening in overleg tussen klant en leverancier
worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden.
XaaS-diensten kunnen alleen worden opgezegd en
vervangen door andere diensten van een andere
leverancier.

Right to audit Bij outsourcing is het gebruikelijk om een “right to
audit” te bedingen. Bij XaaS-leveranciers is dat
ongebruikelijk zoniet onmogelijk. XaaS-diensten laten
zich wel vaak zelf beoordelen en kwalificeren conform
een ISO-norm of een andere standaard.
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Gevolgen en hoe daar mee om te
gaan
Het verschil tussen outsourcing (van een activiteit) en inkoop (van XaaS)
heeft een aantal gevolgen voor het proces van verkrijging en voor met
name het leveranciersmanagement bij de outsourcende en/of
inkopende partij. Dat kan het bedrijf (dat wil zeggen het bedrijf van de
gebruikers van de XaaS-diensten) zelf zijn, maar ook een derde partij
die de inkoop van XaaS-diensten ten behoeve van het bedrijf doet.

Verkrĳging
Een belangrijk verschil tussen outsourcing en inkoop heeft betrekking
op het proces van verkrijging van de dienst.
Outsourcing gaat van binnen naar buiten. Bij outsourcing wordt eerst
gespecificeerd wat nodig is, daarna wordt de markt gevraagd een
aanbod te doen om de gespecificeerde dienst te leveren. Afhankelijk
van de omvang de betrokken activiteiten van het bedrijf en van de
diversiteit van bedrijfsprocessen en organisatie-onderdelen kan het
outsourcingsproces tussen 6 en 18 maanden in beslag nemen. De
looptijd van outsourcingsovereenkomsten is vaak 3 tot 5 jaar.
Inkoop gaat van buiten naar binnen. Eerst wordt de inhoud van de
“catalogus” van leveranciers geïnventariseerd, daarna worden de
geselecteerde diensten ingekocht en aan het bedrijf aangeboden.
XaaS-diensten worden ingekocht. Het gebruik maken van XaaSdiensten is geen outsourcing naar een XaaS-provider, net zo min als
inkoop van elektrische energie outsourcing van energieproductie naar
een energiebedrijf is.
De snelle verandering van het XaaS-aanbod biedt de mogelijkheid om
snel nieuwe diensten te implementeren, maar betekent ook een risico
voor de continuïteit. Snel nieuwe leveranciers kunnen toevoegen en
snel van leverancier kunnen veranderen is gewenst en soms
noodzakelijk. Een bij outsourcing gebruikelijke looptijd van contracten is
voor XaaS-diensten daarom ongewenst. Ook het relatief veel tijd
kostende proces van outsourcing is ongeschikt voor de inkoop van
XaaS. Bij een aantal bedrijven speelt bovendien de wettelijke
verplichting tot (Europese) aanbesteding nog een rol. In de praktijk leidt
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die verplichting vaak tot een langere doorlooptijd van het
outsourcingsproces.
Een manier om met de geschetste problematiek om te gaan is te
werken met een zogenaamde erkenningsregeling. Daarbij wordt een
set criteria opgesteld waar leveranciers aan moeten voldoen om aan
het bedrijf te mogen leveren. Leveranciers kunnen worden
gekwalificeerd door het bedrijf maar kunnen zich ook zelf aanmelden.
Zowel de erkenningscriteria als de lijst van erkende leveranciers moet
worden onderhouden.
Inkoop met behulp van een erkenningsregeling lijkt op het creëeren van
een virtuele markt binnen een bedrijf. Op die markt kunnen organisatieonderdelen en medewerkers zaken doen met erkende leveranciers
onder vooraf opgestelde condities. Toetreding tot die markt door
leveranciers is aan voorwaarden gebonden, evenals marktgedrag. Het
bewaken van toetreding en marktgedrag is een taak voor het
leveranciersmanagement dat als “marktmeester” optreedt.

Leveranciersmanagement
Het aantal verschillende leveranciers, zowel daadwerkelijke als
potentiële, is bij XaaS-diensten in het algemeen groter dan bij
outsourcing. Het monitoren van de XaaS-markt, het beheer van de lijst
van erkende leveranciers en het beheer van de erkenningscriteria is
ook onderdeel van leveranciersmanagement.
Daarbij is een aspect relevant dat te maken heeft met bestuurbaarheid
en afhankelijkheid van leveranciers.
Leveranciers van een bedrijf en hun diensten hebben een bepaalde
positie ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bedrijf.
Verschillende posities kunnen een verschillende betekenis en een
verschillend belang voor het bedrijf hebben.
De positie van een dienst (en de leverancier daarvan) ten opzichte van
de andere diensten kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de
vervangbaarheid van die dienst en de leverancier. Leveranciers en
diensten die moeilijk vervangbaar zijn maken het bedrijf extra afhankelijk
en beinvloeden daarmee de bestuurbaarheid van het bedrijf. Zo heeft
bijvoorbeeld een IAM-dienst (Identity & Access Management) interfaces
met veel andere (XaaS-)diensten en met processen en systemen van
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het bedrijf. De IAM-dienst lijkt in dat opzicht op de centrale naaf van
een spakenwiel. Vervanging van de IAM-dienst is aanzienlijk complexer
en kost aanzienlijk meer tijd en geld dan de vervanging van een
tekstverwerker die van de IAM-dienst gebruik maakt (mits voldaan is
aan een aantal documentstandaarden). De keuze van IAM-leverancier
en van de inhoud van de IAM-dienst vereist daarom de nodige
zorgvuldigheid, waarbij veel factoren moeten worden meegewogen.
Wat voor de IAM-dienst geldt, geldt ook voor andere diensten die de
positie van “naaf in een spakenwiel” hebben, zoals bijvoorbeeld een
dienst voor de opslag en uitwisseling van documenten en andere
informatie.

Dienstenstructuur
Een belangrijk onderdeel van leveranciersmanagement is het in kaart
brengen, vormgeven en onderhouden van de “structuur” van diensten
en leveranciers (vanaf nu Dienstenstructuur genaamd) die in de vorige
paragraaf is geschetst. Daarbij spelen harde factoren zoals standaarden
voor documentformaten en IAM-protocollen een rol, maar ook zachte
factoren zoals de noodzakelijke mate van samenwerking, de
machtsverhouding tussen partijen, het belang van de leverancier en de
dienst voor de bedrijfsprocessen en de risico’s van vendor-lockin. Ter
illustratie: de gewenste samenwerking tussen een bedrijf en een
outscouringspartij verschilt van die tussen het bedrijf en een
hardwareleverancier. De hardwareleverancier kan onder druk worden
gezet om de laagste prijs te rekenen. Het onder prijsdruk zetten van
een outsourcingspartij waarmee samengewerkt moet worden om een
niet voorziene verandering te bewerkstelligen leidt zelden tot succes.
Opgemerkt moet worden dat een Dienstenstructuur ook relevant is in
situaties waarin nauwelijks of geen sprake is van externe leverancier en
het bedrijf vrijwel alles zelf doet.
Het belang van een goed onderhouden Dienstenstructuur neemt echter
wel toe als het aantal externe leveranciers toeneemt, wat bij gebruik
van XaaS-diensten vaak het geval is. Meer externe leveranciers leidt tot
een grotere afhankelijkheid van diensten die niet onder direct bestuur
van het bedrijf vallen. Een goed inzicht in de afhankelijkheden tussen
diensten, leveranciers en het bedrijf zelf is dan van groot belang.
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Criteria voor erkenning
Naast de Dienstenstructuur worden ook de criteria voor erkenning van
leveranciers door leveranciersmanagement beheerd. Die criteria kunnen
betrekking hebben op bijvoorbeeld de financiele positie van
leveranciers, normen met betrekking tot duurzaamheid en andere
ethische waarden die het bedrijf hanteert, land van vestiging in verband
met privacywetgeving, enzovoorts.
Daarnaast is ook een aantal erkenningscriteria af te leiden uit de
Dienstenstructuur, bijvoorbeeld het gebruik van (internet)standaarden,
open source software en dergelijke. De Dienstenstructuur bepaalt ook
de positie en afhenkelijkheden van diensten ten opzichte van elkaar en
dat leidt ook tot criteria. Zoals eerder genoemd hebben sommige
diensten en leveranciers de positie van “naaf in een spakenwiel”.
Andere diensten (“spaken”) maken gebruik van één of meer
“naafdiensten”. “Spaakdiensten zijn relatief gemakkelijk vervangbaar;
“naafdiensten” zijn niet zo gemakkelijk te vervangen. “Naafdiensten”
moeten met publieke interfaces (API’s) werken; de betrokken
leveranciers mogen hun “naafdiensten” niet afhankelijk maken van hun
eigen of andere “spaakdiensten”.
Erkenningscriteria behoeven onderhoud. Het bedrijf zelf verandert, het
aanbod verandert en leveranciers veranderen. De rol van diensten en
leveranciers op de markt en ten opzichte van het bedrijf verandert. Het
onderhouden en publiceren van de erkenningscriteria is een belangrijke
taak van het leveranciersmanagement, ook in verband met wet- en
regelgeving ten aanzien van mededinging.

Hybride situatie
In veel gevallen zal er sprake zijn van een combinatie van outsourcing
en inkoop. Voor de verkrijging van die diensten zijn twee verschillende
processen nodig zoals hierboven beschreven. Gezien de tot nu toe
geldende praktijk van voornamelijk outsourcing lijkt bijzondere
(management)aandacht gewenst om die beide processen binnen één
bedrijf succesvol te laten verlopen. In de laatste paragraaf wordt een
(denkbeeldig) voorbeeld genoemd van een ongewenste vermenging
van outsourcing en inkoop.
Het is ook mogelijk om de inkoop van XaaS-diensten door een derde
partij te laten doen waarbij het bedrijf zelf de houder van de
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overeenkomst met de XaaS-leveranciers en opdrachtgever tot levering
is. In feite wordt dan de inkoopactiviteit uitbesteed, op basis van de
door het bedrijf opgestelde specificatie. De Dienstenstructuur zoals
hierboven beschreven is dan onderdeel van die specificatie en het
onderhouden van die Dienstenstructuur is een deel van de contractuele
verplichtingen van het outsourcende bedrijf.
Tenslotte is er de mogelijkheid om gebruik te maken van XaaS-diensten
als integraal onderdeel van de dienstverlening van de
outsourcingsleverancier. Met “integraal” wordt bedoeld dat de
outsourcingsleverancier zelf XaaS-diensten inkoopt en die integreert in
de eigen diensten. Een voorbeeld van een dergelijke constructie is een
leverancier die voor applicaties van het bedrijf gebruik maakt van
infrastructuur die door de leverancier als dienst wordt ingekocht van
een IaaS-provider.
Enige voorzichtigheid lijkt geboden met de laatste optie. SaaSdiensten, maar ook tot op zekere hoogte ook IaaS-diensten, gaan uit
van zelfbediening door de gebruiker. De toegevoegde waarde van een
intermediaire leverancier bestaat soms uit niet meer dan het verhogen
van de inkoopprijs met een Return-on-Sales percentage.
Bovendien zal ook de leverancier te maken hebben met diensten van
onderleveranciers die een onderlinge samenhang en afhankelijkheid
vertonen. Het niet onderkennen en managen daarvan door de
leverancier kan gevolgen hebben voor de klant. Het blijft daarom van
belang voor de klant om inzicht te hebben in de Dienstenstructuur,
maar nu op het niveau van de leverancier en diens onderleveranciers.

Vermenging van inkoop en outsourcing
Het vermengen (of verwarren) van outsourcing en inkoop bij het
verkrijgen van IT-diensten kan leiden tot ongewenste situaties voor
zowel het bedrijf als de leverancier, wat aan de hand van het volgende
scenario kan worden geillustreerd. Het scenario is denkbeeldig en
gechargeerd, maar bevat wel delen die aan de realiteit zijn ontleend.
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Scenario (gechargeerd) voor outsourcing
1.

Een bedrijf zoekt een nieuwe leverancier van een IT-werkplek en
wil lage kosten. Het bedrijf wil daarom graag een standaard
werkplek om op die manier zoveel mogelijk gebruik te maken van
schaaleffecten.

2.

In plaats van eerst te onderzoeken welke standaard werkplekken
op de markt worden aangeboden, inventariseert de IT-afdeling
eerst welke eisen en wensen er bij gebruikers en
bedrijfsonderdelen leven. NB: Bij inkoop van standaard diensten is
die informatie relevant voor het maken van een keuze tussen de
beschikbare diensten.

3.

Die informatie over de eisen en wensen wordt opgenomen in de
vraag aan de markt zoals bij outsourcing niet ongebruikelijk is,
bijvoorbeeld om zo transparant mogelijk te zijn ten aanzien van de
selectiecriteria. Het grote risico van het opnemen van de interne
requirements in de vraag aan de markt is dat de Directeur
Verkoop een sterke neiging heeft om te zeggen dat hij kan
voldoen aan die requirements.

4.

De aangeschreven leveranciers moeten reageren op de vraag van
het bedrijf. Er doet zich een aantal mogelijkheden voor:
a.

Een leverancier heeft een standaard werkplek die voldoet aan
alle eisen en wensen. De kans daarop is klein, vooral in geval
de eisen en wensen van de verschillende bedrijfsonderdelen
uiteenlopend zijn. In elk geval zal zo’n leverancier een hogere
prijs aanbieden dan mogelijk is omdat hij weet dat er tijdens
de onderhandelingen nog iets ingeleverd moet kunnen
worden en er op het gebied van functionaliteit geen ruimte is.

b.

Een leverancier heeft wel een standaard werkplek (dat wil
zeggen een werkplek die al aan veel andere klanten wordt
geleverd met de bijbehorende economies of scale en lage
kosten per eenheid) maar die voldoet niet aan alle eisen en
wensen. Het produceren van een special voor één klant is
voor die leverancier zeer ongewenst en duur. Als het volume
van die ene klant voldoende groot is zal de leverancier bereid
zijn om iets aan de prijs te doen. Anders zal er geen aanbod
gedaan worden.
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c.

Een leverancier heeft geen standaard werkplek, maar is bereid
een werkplek te maken die als standaard voor die klant kan
gelden. In verhouding tot andere leveranciers is de prijs van
een dergelijke special hoog. De leverancier zal, wetende dat er
nog onderhandelingen volgen, een niet al te gedetailleerd
aanbod doen dat ruimte voor aanpassing biedt, tegen een
gangbare prijs die lager is dan de kostprijs als gevolg van het
ontbreken van voldoende schaaleffecten. Het gebrek aan
detail is vooral mogelijk als de eisen en wensen van de klant
uiteenlopend zijn. Het aanbod is vooral bedoeld om de
leverancier aan de onderhandelingstafel te krijgen.

5.

De kans is groot dat met een leverancier van type c aan de
contractonderhandelingen wordt begonnen. De klant vaardigt een
medewerker van de afdeling Planning & Control en van de
afdeling Juridische Zaken af. Een medewerker van de afdeling
Inkoop zorgt voor een correcte procesgang. De controller streeft
naar een zo laag mogelijke prijs. De jurist wil zoveel mogelijk
zekerheid. Voor de goede orde: dit is geen kritiek op het
functioneren van de controller en van de jurist. Zij doen hun werk.
De leverancier vaardigt ook een controller en een jurist af, en een
verkoper die als hoofdonderhandelaar optreedt. De
onderhandelingen beginnen met het ruime, niet al te
gedetailleerde aanbod. Tijdens de onderhandelingen gaat de
leverancier de te leveren dienst steeds gedetailleerder beschrijven
waarbij de geboden prijs steeds lager wordt.

6.

De steeds meer gedetailleerde beschrijving van de dienst is in
feite een steeds betere beschrijving van wat de dienst niet is. Na
afronding van de onderhandelingen is de controller tevreden met
de lage prijs en de jurist met de hoge mate van zekerheid. De
leverancier is tevreden omdat er een grote kans is op een grote
hoeveelheid méérwerk en projecten waarmee de te lage
contractomzet kan worden gecompenseerd.

7.

Na ondertekening van het contract, de groepsfoto van alle
betrokkenen en het bier en de bitterballen start de operationele
fase. Niet lang na de start blijkt dat er veel werkzaamheden en
projecten zijn waar het contract niet in voorziet. Voor de
leverancier levert dat méérwerk meer dan voldoende compensatie
van het verliesgevende contract. De klant ontdekt na enige tijd dat
de gefactureerde prijs per eenheid laag is, maar de totale kosten
van IT hoog met als gevolg een te hoge Total Cost of Ownership.
Verhaal op de leverancier is moeilijk omdat die keurig voldaan
heeft aan de overeengekomen SLA.
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Effect van een veranderend aanbod
Zelfs al zou een bedrijf er in slagen om op basis van bestaande eisen
en wensen een adequate werkplek te verkrijgen, dan nog is de kans
groot dat die eisen en wensen snel achterhaald zullen zijn. Ook bij
“Value Based Procurement” waarbij meer factoren dan alleen de prijs
belangrijk zijn, wordt gewoonlijk weinig rekening gehouden met de
noodzaak om snel nieuwe diensten te kunnen invoeren.

Eisen en wensen van bedrijfsonderdelen en gebruikers worden
grotendeels bepaald door de aard van het betreffende bedrijf en zijn
alleen op grond daarvan misschien niet aan veel veranderingen
onderhevig. Eisen en wensen worden echter ook bepaald door het
aanbod. Niemand had IBM ooit om een draagbare PC gevraagd, totdat
Compaq er met één kwam. En het aanbod van IT-diensten, met name
van clouddiensten, verandert snel. Het is niet denkbeeldig dat de
gecontracteerde dienst niet lang na ondertekening achterhaald is
omdat er een betere en/of een goedkopere variant op de markt
beschikbaar is. Het is vrijwel zeker ondoenlijk om bij elke verandering
van het aanbod een nieuwe outsourcingsprocedure uit te voeren.
Een outsourcingsovereenkomst waarbij vooral ook de (gezamenlijke)
besluitvorming over veranderingen van het dienstenportfolio goed
geregeld is verdient daarom de voorkeur.
Bij XaaS-diensten biedt het model van de virtuele markt die gebaseerd
is op een erkenningsregeling de mogelijkheid om snel op een
veranderend aanbod te kunnen inspelen.
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Wat te doen
Waar zou een outsourcingsproject op grond van het bovenstaande
rekening mee moeten houden? Dat is de vraag die in dit hoofdstuk
wordt behandeld, in de vorm van een aantal aanbevelingen.

Inzicht in de huidige situatie
Dienstenstructuur
Het verdient het aanbeveling om een Dienstenstructuur op te stellen om
inzicht te krijgen in de samenhang en afhankelijkheden tussen de
huidige systemen, diensten en leveranciers. Het beeld dat daaruit volgt
is waarschijnlijk niet het gewenste beeld en definieert globaal een aantal
projecten die moeten worden uitgevoerd in samenwerking met de
bestaande of te selecteren leveranciers. In dat laatste geval levert de
Dienstenstructuur ook input voor een op te stellen Request for
Information (RfI) en Request for Proposal (RfP).

Legacy
In veel gevallen zal het beheer van bestaande systemen het onderwerp
van outsourcing zijn. De positie van bestaande systemen in de
Dienstenstructuur wordt bepaald door hun inhoud en hun interfaces
met andere diensten en systemen; niet uitgesloten moet worden dat
die systemen bestaan uit zowel “naafdiensten” als “spaakdiensten”,
zoals beschreven in de paragraaf “Criteria voor erkenning”. Het verdient
de voorkeur om bij outsourcing van het beheer van bestaande
systemen onderscheid te maken tussen die twee soorten systemen.

Business Collaboration Assessment
Een Business Collaboration Assesment (BCA) is een analytische
evaluatie van een zakelijke relatie en kan helpen om schade als
resultaat van falende samenwerking tussen organisaties te vermijden of
te reduceren en de effectiviteit van samenwerking vergroten. Die
analyse van de huidige situatie levert ook input voor de op te stellen RfI
en RfP. Zie Bronvermelding ref. 2 voor een voorbeeld van een BCA.
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Karakterisering van bestaande en gewenste
zakelĳke relatie
Maak een analyse van de bestaande, gewenste en mogelijke zakelijke
relaties in termen van de mate van samenwerking die nodig is. Zie
Bronvermelding ref. 3 voor een voorbeeld van een dergelijke analyse.

Een van de resultaten van zo’n karakterisering zal heel vaak zijn dat er
tussen klanten en leveranciers geen partner-relatie kan bestaan.
Partners zijn mensen of bedrijven die niet hetzelfde kunnen maar wel
hetzelfde willen. Klanten en leveranciers kunnen soms hetzelfde, maar
willen vrijwel nooit hetzelfde.

Inkoop en outsourcing
Vaak heeft outsourcing betrekking op het beheer van de bestaande
systemen en/of de ontwikkeling en het beheer van applicaties terwijl
inkoop vooral gaat over standaard XaaS-diensten. Het streven van een
klant om zoveel mogelijk XaaS-diensten te gebruiken is soms niet in het
belang van outsourcings-leveranciers. Zo zal bijvoorbeeld een
leverancier die dedicated on-premise e-mailsystemen beheert het niet
toejuichen dat een klant gebruik wil gaan maken van Office365 of
Google Apps. En een leverancier die een door de klant ontwikkeld
CRM-systeem beheert zal niet verheugd reageren als die klant
Salesforce wil gaan gebruiken.
Het verdient daarom aanbeveling om voor outsourcing en inkoop van
XaaS verschillende partijen te kiezen, of tenminste met de de
outsoucringspartij aparte afspraken te maken over inkoop en gebruik
van XaaS. Een voorbeeld van dat laatste is dat het bedrijf zelf partij is in
contracten met XaaS-leveranciers, maar het functioneel beheer van de
XaaS-diensten zoals bijvoorbeeld accounts aanmaken en verwijderen
overlaat aan de outsourcingsleverancier.
Verder verdient het aanbeveling om met betrekking tot XaaS-diensten
te werken met een erkenningsregeling die ruimte biedt om periodiek
leveranciers en diensten aan de bestaande verzameling toe te voegen.
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Ten aanzien van outsourcing verdient het aanbeveling om vooral goede
afspraken te maken over een gezamenlijke besluitvorming over
toekomstige wijzigingen van de verzameling te leveren diensten.
Vanzelfsprekend moeten er afspraken gemaakt worden over de
aanvankelijk te leveren diensten.
Met betrekking tot de onderhandelingen over het outsourcingscontract
is het aan te bevelen om die te laten voeren door inhoudelijk
deskundigen van klant en leverancier en die te laten bijstaan door
juristen, controllers, inkopers en verkopers. Een stuurgroep bestaande
uit het management van klant en leverancier kan in geval van escalaties
besluiten nemen.

Request for Information
Een vraag aan leveranciers om informatie over mogelijke diensten zou
bij voorkeur geen informatie over de eisen en wensen van het vragende
bedrijf moeten bevatten. Dergelijke requirements zijn nuttig in de fase
waarin aanbiedingen moeten worden beoordeeld. Wellicht moeten die
requirements, in verband met de vereiste transparantie ook deel
uitmaken van een RfP. Maar in een RfI fase is het belangrijk om
informatie te verzamelen over wat leveranciers in werkelijkheid al aan
bedrijven leveren. Wat leveranciers eventueel bereid zouden zijn om te
gaan leveren en wat de klant zou willen hebben is in een RfI fase niet zo
relevant. Vrijwel alle in Nederland opererende outsourcingsbedrijven zijn
bereid om voor een prijs aan speciale eisen en wensen van klanten
tegemoet te komen; er is geen RfI nodig om dat feit vast te stellen.
Leveranciers van standaard XaaS-diensten zijn niet bereid om specials
te leveren en zullen in het algemeen alleen bereid zijn om over de prijs
te onderhandelen als het om grote volumes gaat.

Erkenningsregeling voor XaaS-leveranciers
Met betrekking tot de selectie van XaaS-leveranciers biedt het virtuelemarktmodel mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van het snel
veranderende aanbod. Daarbij is het opstellen en onderhouden van een
erkenningsregeling en de daarbij behorende erkenningscriteria van
belang. Kennis van de actuele situatie op de aanbodmarkt is daarvoor
noodzakelijk. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke kennis van XaaSdiensten en hun interfaces als om kennis van de marktpositie en het
businessmodel van XaaS-leveranciers.
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Bronvermelding
1.

http://uk.businessinsider.com/werner-vogels-amazon-builds-itown-tech-2016-3?r=US&IR=T

2.

http://www.contrasticon.nl/diensten/business-collaborationassessment/

3.

http://www.contrasticon.nl/diensten/relatiespectrum/
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