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outsourcingsevolutie 
vraagt om aanpassingen

Tekst: frank de vries en arno iJmker

Veel (semi)overheidsinstellingen hebben de afgelopen jaren vooruitgang geboekt met het zelf pro-
fessioneel uitvoeren van outsourcingsaanbestedingen. De dynamiek van de markt, waarin nieuwe 
aanbieders en technologieën opkomen, en die van veranderende wetgeving, zoals het Europees aan-
bestedingsrecht, dreigen echter roet in het eten te gooien. Moeten overheidsinstellingen nu opnieuw 
het wiel uitvinden waar het om aanbestedingen gaat? Dit artikel gaat in op de mogelijkheden die er zijn 
om op het gebied van ict-outsourcing alsnog een marktconforme aanbesteding of heraanbesteding te 
realiseren, waarbij tevens de interne organisatie gereed is om de nieuwe realiteit het hoofd te bieden.
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 E
r is een groot verschil tussen 
de outsourcingscontracten 
van de eerste generatie, 
die veelal het karakter van 
one-stop-shopping hadden, 

en die van de tweede generatie, die 
zich vaak kenmerkten door een mul-
tivendorbenadering. in beide gevallen 
echter huurden overheidsinstellingen 
meestal onafhankelijke specialisten 
in, die op projectbasis de organisatie 
begeleidden bij zowel de formulering 
van een sourcingsstrategie als de re-
alisatie daarvan. Wanneer de sour-
cingsstrategie leidde tot de keuze een 
aantal kavels uit te besteden, werden 
deze vervolgens op een gestructu-
reerde manier aanbesteed. voor de 
kavels die intern werden gehouden 
werden verbetertrajecten ingezet.
outsourcing werd bij de aanbesteding 
vanuit verschillende perspectieven be-
keken: dienstverlening, architectureel, 
financieel, juridisch, hrm. Door tijdens 
de aanbesteding recht te doen aan de 
samenhang van de perspectieven kwam 
een holistische outsourcing tot stand, 
waarin de onderwerpen multidiscipli-
nair aan bod kwamen. voorbeelden 
hiervan zijn de koppeling van de busi-
nesscase en het kostprijsmodel aan de 
leverancierscatalogus. of de inschat-
ting van de impact op het personeel met 
een arbeidsovereenkomst – gegeven 
de Wet overgang van onderneming – 
in aansluiting op de gekozen verkave-
ling. Zo ontstond een best practice die 
vandaag de dag nog steeds werkt. Te-
gelijkertijd was elk contract maatwerk 
en elke product- en dienstencatalogus 
uniek. van standaardisatie in de markt 
was geen of beperkt sprake. 

inTerne aanpassingen
in de interne organisatie van instellin-
gen veranderde ook het een en ander. 
Zo werd, parallel aan de aanbeste-
ding, vaak een regieorganisatie ont-
worpen en ingericht. Tot circa tien jaar 
geleden richtte zo’n regieorganisatie 
zich nog met name op het aansturen 
van leveranciers. al snel kwam men 
tot de ontdekking dat businesscases 
alleen te realiseren waren als vraag-
sturing ook onderdeel van de regie-
voering werd. inmiddels zijn er volop 
best practices in de markt voorhan-

den om volwassen regie te kunnen 
voeren. Deze constatering laat onver-
let dat de vraagkant (demandmanage-
ment) bij veel instellingen nog niet of 
onvoldoende is ingericht.

men kwam er ook al snel achter dat 
substantiële aanbestedingstrajecten 
door de snelheid van het project en 
de betrokkenheid van vele disciplines 
en leveranciers vaak een zware wis-
sel trokken op de ondersteunende 
organisatiedelen. noodgedwongen 
deden de afdelingen inkoop, Financi-
ele en Fiscale Zaken, hr, Juridische 
Zaken, compliance, communicatie et 
cetera elk in hoog tempo hun eigen 
ervaringen op. Deze ervaringen ont-
wikkelden zich echter onvoldoende tot 
een organisatiebrede best practice. 
grotere overheidsinstellingen, met 
een permanente ‘aanbestedingscar-
rousel’ op het gebied van outsourcing 
gingen daarom over tot het inrichten 
van een intern sourcingscompetence-
center, bemenst door eigen professi-
onals. Deze centrale faciliteit bedient 
alle directoraten en ondersteunende 
afdelingen met best practices, zodat 
het niet meer nodig is het wiel uit te 
vinden. marktstandaarden waren en 
zijn daarbij volop beschikbaar. 

ouTsourcingsmarkT veranderT
veel instellingen van de overheid heb-
ben zich zodoende in rap tempo aange-
past aan de eisen die aanbestedingen 
stelden. De huidige outsourcingsmarkt 
is echter een andere dan die van drie à 
vijf jaar, laat staan tien tot vijftien jaar, 
geleden – de tijd van de outsourcings-
contracten van de eerste en tweede 
generatie. een dynamisch leveran-
ciersveld, veranderende wetgeving, 
nieuwe technologieën, een andere kijk 
op informatiebeveiliging en vergaande 
standaardisatie zetten de taakvolwas-
senheid van het interne competence-
center onder druk. We laten deze ont-
wikkelingen kort de revue passeren.

aanbestedingswet
op 1 april 2013 is een nieuwe aan-
bestedingswet in werking getreden. 
Deze brengt een verandering met zich 
mee die aanbestedende instellingen 
raakt die onder het Bao (Besluit aan-

bestedingsregels voor overheidsop-
drachten) en het Bass (Besluit aanbe-
stedingen speciale sectoren) vallen. 
De aanbestedingswet introduceert 
de nodige wijzigingen ten opzichte van 
bestaande regelgeving. Belangrijk 
zijn onder meer bepalingen: 
• over het niet samenvoegen en het 
verplicht splitsen van opdrachten;  
• met betrekking tot het beperken van 
de kosten van het deelnemen aan een 
aanbesteding;
• over proportionaliteit van eisen die 
worden gesteld aan ondernemers, 
aan inschrijvingen en aan contract-
voorwaarden.

concurrentie wordt scherper
in de markt verandert ook het nodige. 
Leveranciers scherpen hun messen. De 
concurrentie op de nederlandse aanbe-
stedingsmarkt is hevig en de grote par-
tijen merken dat nieuwe of te verlengen 
contracten niet automatisch meer hun 
kant opwaaien. indiase partijen, maar 
ook kleinere lokale spelers die dicht op 
de klant zitten, winnen terrein. De gou-
den tijden voor de klassieke dienstverle-
ners zijn voorbij: ze zitten dan ook dicht 
op elke potentiële order. Dat levert ook 
meer conflicten en rechtszaken op, zo-
wel met opdrachtgevers als met onder-
aannemers. marktpartijen grijpen elke 
mogelijkheid aan om een deal binnen 
te slepen. De aanbestedende instantie 
moet er dan ook extra alert op zijn dat al-
les volgens de letter van de wet gebeurt.

Technologische ontwikkelingen
in iT-outsourcing zien we voornamelijk 
ontwikkelingen rondom combinaties van 

De gescHetste 
ontwikkelingen
zijn voor inDiviDuele 
professionals Haast 
niet bij te HouDen
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standaardcomponenten van iBm, hP, cis-
co, netapp, emc en Dell. het toenemend 
gebruik van virtualisatie en de daarvoor 
benodigde afstemming tussen netwerk, 
storage en servers hebben geleid tot 
samenwerkingen tussen leveranciers, 
zoals we bijvoorbeeld zien bij het vblock-
concept van cisco, emc en vmWare. 
verder stimuleren leveranciers het ge-
bruik van clouddiensten in alle varianten 
(Xaas) en inrichtingsvormen (private, 
public, hybride). ict-afdelingen van over-
heidsinstellingen worden door hun eigen 
klanten, maar ook door leveranciers en 
system integrators, gestimuleerd de ei-
gen infrastructuur om te vormen tot een 
private cloud en gebruik te maken van 
app stores, waarmee de eindgebruiker 
eenvoudig nieuwe diensten en functio-
naliteit kan aanvragen. Daarnaast wor-
den bij instellingen maatwerkapplicaties 

geleidelijk aangepast om in cloudomge-
vingen te kunnen draaien. 
verder zullen op korte termijn con-
cepten als big data, datavirtualisatie 
en machine-to-machinecommunica-
tie de nodige impact hebben.

informatiebeveiliging
Door deze ontwikkelingen komt ook in-
formatiebeveiliging onder de aandacht. 
voorheen plaatste men een grote ‘muur’ 
om de ict-infrastructuur van de eigen 
organisatie. Bij cloudsourcing moet de 
ict-infrastructuur echter een opener ka-
rakter krijgen, om diensten uit de cloud 
te kunnen combineren met de eigen 
ict-voorzieningen. het vraagt om een 
grondige herziening van verouderde be-

veiligingsprincipes, ofwel het vervangen 
van de ‘muur’ door gerichte beveiliging 
van de afzonderlijke onderdelen van de 
informatievoorziening of informatie zelf, 
zoals met behulp van deperimeterisatie. 
Dit alles vraagt om ervaring met een an-
dere wijze van verkavelen, met andere 
prijsmodellen, met het sourcen onder 
architectuur, maar ook om ervaring met 
een andere manier van regievoeren en 
beheer (zie het kader ‘clouddiensten re-
gisseren en managen’).

standaardisatie
standaardisatie van de dienstverle-
ning en de leverancierscatalogi is in-
middels de norm geworden. steeds 
vaker is het streven gebruik te ma-
ken van een standaard, eenvoudig 
te benchmarken product en een dito 
dienstencatalogus, met als doel voor-
al marktconforme dienstverlening uit 
de markt te betrekken. Deze product- 
en dienstencatalogus, de service le-
vels, de KPi’s en het bijbehorende 
kostprijsmodel sluiten idealiter aan 
op een onafhankelijke benchmarkda-
tabase en in sommige gevallen op een 
bijbehorend online platform. hier-
mee wordt geleverde dienstverlening 
periodiek getoetst, door middel van 

zelfstandig uit te voeren benchmarks. 
sourcingsprofessionals hoeven zich 
tegenwoordig niet meer te beperken 
tot het kijken naar het verleden, maar 
kunnen hiermee ook vooruitzien door 
middel van what-ifscenarioanalyses. 
Zodoende kunnen ze duidelijkheid 
krijgen over het effect van een besluit 
op hun organisatie (indien men aan-
sluit op best practices van peers) en 
hoe hun projecten zich verhouden tot 
marktinnovaties.

markTconformiTeiT
Tot zover een overzicht van een aantal 
ontwikkelingen in de outsourcings-
markt. We kunnen wel stellen dat de 
geschetste ontwikkelingen voor in-
dividuele professionals haast niet bij 
te houden zijn. Laat staan dat ze te 
incorporeren zijn in marktconforme 
aanbestedingen en als uitgangspunt 
kunnen dienen voor een herijking van 
het takenpakket van regieorganisa-
ties. Welke stappen kunnen (semi)-
overheidsinstellingen zetten, welke 
mogelijkheden hebben ze om te waar-
borgen dat hun aanbestedingen en 
hun bijbehorende interne organisatie 
opnieuw marktconform zijn?

adviseur
vanzelfsprekend is inhuur van een 
externe sourcingsadviseur een goede 
mogelijkheid, waarbij schrijvers de-
zes zich realiseren dat zij zelf tot die 
categorie behoren. De onafhankelijke 
adviseur geeft samen met de interne 
organisatie het gehele traject vorm, 
van de formulering van de sourcings-
strategie tot het uitvoeren van de aan-
besteding en het optimaliseren van de 
interne organisatie. hij brengt infor-
matie over de ‘externe wereld’ in – zo-
wel over de klant- als over de leveran-
cierszijde van de markt – evenals best 
practices op het gebied van onder 
andere aanbesteding, architectuur, 
regievoering, informatiebeveiliging, 
benchmarking en lean. 

audit
een onafhankelijke audit op het aan-
bestedingsproces leidt in de regel tot 
de nodige verbeteringen en draagt bij 
aan de kennis van de capaciteiten van 
de eigen organisatie. Bovendien komt 

best practices in 
een sourcings- 
competencecenter
Om opgedane best practices zo 
goed mogelijk te benutten, wor-
den ze door het sourcingscompe-
tencecenter aan de organisatie 
beschikbaar gesteld. Onder meer 
in de vorm van:
• een online best practice library 

met verplichte richtlijnen, tem-
plates en voorbeelden;

• ‘hands-on’ ondersteuning bij 
aanbestedings- en regietra-
jecten (via een interne pool van 
specialisten);

• communitybuilding;
• advisering aan lijnmanagers 

over het beleggen van regierol-
len en -processen;

• het vaststellen, samen verbeteren 
en promoten van standaarden;

• bieden van opleidingspaden, 
opleidingen en workshops.

een zeer nuttige 
maatregel is Het 
instellen van een 
quality-assurance-
rol binnen Het aan-
besteDingsproces
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zo’n audit tegemoet aan de wens van 
het senior management om aanbeste-
dingsprojecten op kwaliteit te toetsen. 
hierbij gaat het in de regel meer om 
een onafhankelijke toetsing van het 
proces dan van de toepasselijkheid 
van de inhoud. externe leveranciers 
tonen zich de laatste jaren steeds kri-
tischer over de uitvoering van aanbe-
stedingen, waarbij de kritiek in som-
mige gevallen zelfs tot een juridische 
procedure leidt. 
De audit is gebaseerd op een risico-
analyse en wordt uitgevoerd aan de 
hand van ervaring en best practices 
van de partij die de audit uitvoert. Dit 
leidt tot een projectdossier waarin de 
auditbevindingen op het gebied van 
governance, de voorbereidende en de 
selectiefase, evenals de offertefase 
zijn opgenomen. concreet gaat het 
dan bijvoorbeeld om:
• voorbereiding: 
 projectstructuur, betrokkenen in het 

project, inrichting risicomanagement, 
interne en externe communicatie;

• selectiefase: 
 selectieleidraad (request for infor-

mation) en bijlagen, selectieproto-
col en -draaiboek, toepassing uit-
sluitingsgronden, minimumeisen en  
selectiecriteria;

• offertefase: 
 offerteaanvraag (request for pro-

posal), gunningsprotocol en -draai-
boek (o.a. plannng, weergegeven 
proces, beoordelingsteam), review 
gunningsadvies, toepassing uitslui-
tingsgronden, minimumeisen en 
gunningscriteria, gunningsadvies.

Quality assurance
een zeer nuttige maatregel is het in-
stellen van een quality-assurancerol 
binnen het aanbestedingsproces van 
outsourcing. hierbij is zowel aandacht 
voor het proces als de toepasselijk-
heid van de inhoud. 
De eerste stap hierbij is het definiëren 
van een eenduidig vertrekpunt. vaak 
wordt de bestaande sourcingsstrate-
gie als vertrekpunt genomen. idealiter 
is de sourcingsstrategie vastgelegd in 
een bondig beleidsdocument dat bin-
nen de organisatie breed gedragen 
wordt. het document bevat strategi-
sche keuzes, die concreet verwoord 

zijn. in het document wordt ingegaan 
op de context waarin de sourcings-
strategie tot stand is gekomen, de 
verkaveling, de kaveldefinitie, de 

businesscase, het leveranciersbeleid, 
de aard van de dienstverlening, de 
gewenste kenmerken van de leveran-
cier, de retransitiestrategie et cetera. 
het document vormt daarmee een 
prima uitgangspunt voor de quality 
assurance. gegeven dit belang vindt 
een eerste quality review al plaats op 
de sourcingsstrategie zelf.

vervolgens vindt tijdens de aanbesteding 
op diverse momenten een quality review 
plaats, met een beoordeling van de aan-
bestedingsstukken. Dit gebeurt op basis 
van de sourcingsstrategie en van market 
best practices. De momenten waarop 
de quality reviews plaatsvinden, kunnen 
dezelfde zijn als bij de audit. 
Parallel is een review op de interne 
organisatie uit te voeren. een aanbe-
steding is een uitstekende aanleiding, 
die beslist aangegrepen moet worden, 
om te kijken of de interne regiefunctie 
en de ontwikkel- en beheerorgani-
satie nog aansluiten op het beoogde 
dienstverleningsmodel.

sloToverweging
ook in 2013 zullen veel aanbestedingen 
een kostenfocus hebben, waarbij er ook 
ruimte gecreëerd dient te worden voor 
innovatie. veranderende wetgeving, 
dynamiek in de leveranciersmarkt, 
nieuwe technologische toepassingen 
en vergaande standaardisatie stel-
len andere eisen aan de aanbesteding 
van de outsourcing en aan de interne 
organisaties dan voorheen. (semi)-
overheidsinstellingen die beogen 
een maximale kostenreductie of een 
noodzakelijke innovatie te realiseren, 
in combinatie met marktconforme 
dienstverlening en een toekomstvast 
contract, dienen rekening te houden 
met deze eisen. De mogelijkheden zijn 
in ieder geval voorhanden.

Frank de Vries is Partner en Arno 
IJmker  is Managing Partner bij Quint 
Wellington Redwood, het adviesbu-
reau dat zich richt op het grensvlak 
van organisatie en IT.

f.de.vries@quintgroup.com
a.ijmker@quintgroup.com

clouddiensten regis-
seren en managen
Cloudsourcing vraagt, net als 
‘traditionele’ IT-dienstverlening, 
om regievoering door de klantor-
ganisatie. Hierbij is het de kunst 
een balans te vinden. Enerzijds is 
er het streven naar de snelheid en 
de flexibiliteit die cloudsourcing 
biedt. Anderzijds is het voor het 
ict-management noodzakelijk de 
‘vinger aan de pols’ te houden dan 
wel bij te sturen als het gaat om 
zaken als beveiliging, integratie, 
portabiliteit en interoperabiliteit.

Het vinden en vooral behouden 
van de balans vraagt om een goe-
de voorbereiding. Onder het mot-
to ‘regeren is vooruitzien’ moeten 
de clouddiensten vooraf worden 
ingepast in de dienstverlenings-
architectuur, in de bijbehorende 
producten-en-dienstencatalogus 
en in de kosten(doorbelastings)-
modellen. Door dit alles goed af 
te stemmen is het mogelijk de 
bekende voordelen van de cloud 
(lage kosten, snelle levering en 
maximale schaalbaarheid) te 
combineren met de noodzaak van 
overzicht en beheersbaarheid.

Daarnaast is het belangrijk de 
levering van deze diensten onder 
te brengen bij de beheerorga-
nisatie, die verantwoordelijk is 
voor het gehele IT-landschap. De 
uitvoering van processen als con-
figuratie-, beschikbaarheids- en 
capaciteitmanagement verandert, 
omdat er IT-diensten extern, van-
uit een cloud geleverd worden. 
Ook daar waar clouddiensten in 
samenhang met ‘interne’ IT-dien-
sten worden geleverd – bijvoor-
beeld wanneer applicaties in een 
IaaS-omgeving gehost worden 
– is het zaak de beschikbaarheid 
van de end-to-enddienstverlening 
te monitoren en te waarborgen.


