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Voorwoord

Informatietechnologie (IT) wordt steeds belangrijker voor bedrijven. IT is niet alleen
faciliterend en ondersteunend voor business processen maar wordt steeds meer een
essentieel en geintegreerd onderdeel van producten en diensten.
Veel bedrijven hebben besloten om bij de uitvoering van IT-dienstverlening samen te
werken met externe leveranciers. Sinds het eerste grote IT-outsourcingscontract van
Kodak met IBM, DEC en Businessland in 1989 is de samenwerking met externe IT-
leveranciers sterk toegenomen. In 1998 heeft de IT-outsourcingsmarkt een omvang van
89,9 miljard dollar bereikt. International Data Corporation (IDC) voorspelt tot 2002 een
jaarlijkse groei van 9,6 %. Deze groei heeft niet alleen gevolgen voor de uitbestedende
bedrijven. Er ontstaat een enorme markt die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
omzet en aan de winst van de externe IT-leveranciers.

De grote potentie van de samenwerking tussen uitbestedende bedrijven en externe IT-
leveranciers wordt geremd door het gebrek aan ervaring van partijen om dergelijke
samenwerkingsverbanden vorm te geven.
In de afgelopen jaren is ook het karakter van de samenwerking sterk veranderd. In de
beginperiode waren IT-outsourcingscontracten vooral gericht op het overnemen van de
bestaande IT-dienstverlening tegen Iagere kosten. Dit is aan het veranderen. De IT-
outsourcingscontracten zijn vandaag de dag gericht op het overnemen van de bestaande
IT-dienstverlening om deze te transformeren naar een continue 'state of the art' IT-
dienstverlening, die blijvend transformeert om aansluiting te houden bij de
informatiebehoeften van de uitbestedende bedrijven. Dit betekent dat gedurende de
looptijd van het IT-outsourcingscontract de dienstverlening die wordt geleverd sterk
aan verandering onderhevig is door veranderde behoeften van het uitbestedende bedrijf
en door de mogelijkheden die nieuwe technologiean bieden.
Daarnaast is het tekort aan IT-personeel een complicerende factor voor het beheersen
van IT-outsourcingsrelaties.

Vastgesteld kan worden dat het zowel voor uitbestedende bedrijven als voor externe IT-
leveranciers belangrijk is dat IT-outsourcingsrelaties worden beheerst gezien het steeds
groter wordende belang van de relaties.
In dit onderzoek wordt een model met beheersingsfactoren uitgewerkt. Dit model is
erop gericht om het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers inzicht te geven
in en handvatten te bieden om IT-outsourcingsrelaties te beheersen.

Erik Beulen
Den Bosch, april 2000
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1 Inleiding

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een beheersingsmodel voor Informatie
Technologie-outsourcingsrelaties (IT-outsourcingsrelaties).  In de literatuur zijn er
talloze definities van IT-outsourcing in omloop: van Lacity en Hirschheim: the use of a
third party vendor to provide information products and services that were previously provided

internally [Lac'941, van de Looff: the commissioning of part or all  IS  activities an organisation
needs, and/or transferring the associated human and other IS resources, to one or more external IS
stipplier(s) [Loo'961 en van Klepper: the contracting of information systems hardware, software
and systems jitnctions or services to external vendors [Kle'91}.

In dit onderzoek wordt een IT-outsourcingsrelatie gedefinieerd als het op contractuele
basis uitvoeren van (delen van) de IT-dienstverlening voor het uitbestedende bedrijf
door een externe IT-leverancier. Een IT-outsourcingsrelatie is een meerjarige relatie met
een substantiele contractwaarde. Deze definitie zal nog verder worden aangescherpt in
dit hoofdstuk en in hoofdstuk 3. Beheersen wor(it in dit onderzoek gedefinieerd als het
realiseren van doelstellingen van de samenwerking tussen het uitbestedende bedrijf en
de externe IT-leveranciers. Een beheersingsmodel wordt in dit onderzoek gedefinieerd
als een model dat het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers handvatten
geeft om de samenwerking te beheersen.

In dit eerste hoofdstuk zullen de probleemstelling, de afbakening, de researchaanpak en
een leeswijzer aan bod komen.

1.1      Probleemstelling

Sinds de midden 80-er jaren is de beheersing van IT een belangrijk management issue
[Bro'941 Hierin past de aandacht voor de beheersing van IT-outsourcingsrelaties. In de
recente literatuur is er ook veel aandacht voor de beheersing van IT-dienstverlening.
Sambamurthy en Zmud besteden hier aandacht aan [Sam'991. Er kunnen in dat verband
drie basis vormen van beheersing: central, decentral en federal [Bro'841. De keuze voor
een van deze vormen moet door bedrijven worden gemaakt. Het maken van deze keuze
en de basis vormen zelf worden niet uitgewerkt. Sambamurthy en Zmud benadrukken
in hun artikel verder dat op beheersing van IT meerdere omgevingsfactoren van invloed
Zijn, dat deze factoren niet een eenduidige invloed hebben en ook op elkaar van invloed
zijn. Verondersteld kan worden dat de invloed van de omgeving wordt groter na mate
bedrijven meer gaan samenwerken met externe IT-leveranciers.

Daarnaast heeft de beheersing van IT-dienstverlening en in het bijzonder de beheersing
van IT-outsourcingsrelaties ook de aandacht van markt. Verschillende onderzoeks- en
consultancy bureaus hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de markt
voor IT-outsourcing. De uitkomsten verschillen doordat er verschillende definities
gehanteerd worden.  Maar het algemene beeld is dat de markt voor IT-outsourcing de
afgelopen 10 jaar zeer sterk is gegroeid en dat deze groei zich de komende jaren zal
voortzetten. KMPG stelt dat in Nederland  in 1990 nog slechts 20% van de IT-
dienstverlening was uitbesteed. In 1995 was dit al meer dan 40% [KMP'951
Vergelijkbare ontwikkelingen hebben zich op mondiale schaal voorgedaan. IDC stelt dat
in 1998 wereldwijd 89,9 miljard dollar werd besteed aan IT-outsourcing. Ook voor de
komende jaren worden hoge groeipercentages verwacht. IDC verwacht voor 2002 een
besteding van 142,2 miljard dollar -wereldwild-, een jaarlijkse groei van 9,6%. Voor de
Europese markt wordt tot 2002 een groei van meer dan 10% verwacht [IDC'98]. In 1996
voorspelde de PA ConsultingGroup een jaarlijkse stijging van 10% tot het jaar 2000
[PAC'961 Gartner ging in 1998 uit van een jaarlijkse groei van 15,6% tot het jaar 2001
[Kit'98]. Gartner verwacht verder dat dit in 2002 zal resulteren in een situatie waarbij
nog slechts 50% van de medewerkers die zich bezig houden met IT-dienstverlening
eigen medewerkers zijn [Mag'98b].

11



Tussen branches kunnen duidelijke verschillen worden geconstateerd in de uitgaven aan
IT-dienstverlening. In absolute zin wordt er het meeste besteed door de branches
discrete manufacturing, financiale dienstverlening en de overheid. De grootste groei van
IT-uitgaven aan externe IT-leveranciers is te verwachten voor de financiele
dienstverlening, verzekeringen en communicatie [Dat'9811.
Met betrekking tot IT-outsourcingsrelaties is een aantal relevante ontwikkelingen waar
te nemen.

IT ALS INTEGRAAL ONDERDEEL VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN

In het verleden was IT-dienstverlening veelal ondersteunend aan de bedrijfsprocessen.
De IT-dienstverlening zorgde voor administratieve ondersteuning of voor
ondersteuning van het productieproces. Vandaag de dag is IT een integraal onderdeel
van de nieuwe producten of diensten die door bedrijven worden aangeboden. Voor de
outsourcing van IT-dienstverlening betekent dit dat uitbestedende bedrijven bij het
aangaan van IT-outsourcingsrelaties een veel grotere verantwoordelijkheid overdragen
aan de externe IT-leverancier.

KORTERE TIME-TO-MARKET
De gemiddelde levenscyclus van een business applicatie is op dit moment nog maar 18
maanden als gevolg van de steeds korter wordende time-to-market van nieuwe
producten [Lei'991. Nieuwe producten en diensten worden door bedrijven steeds sneller
na introductie op de markt vervangen. De IT-dienstverlening rondom de productie van
deze nieuwe producten en diensten moet dus steeds sneller hierop worden afgestemd.

TOENAME VAN DE ABSOLUTE BESTEDINGEN AAN IT
Als gevolg van de bovenstaande ontwikkelingen, een kortere time-to-market en IT als
integraal onderdeel van nieuwe producten en diensten, nemen de absolute bestedingen
aan IT toe. Voor de Nederlandse markt voorspelde onderzoeksbureau IDC een toename
van 9,3% voor 1999 [IDC'9881. Het percentage van toename is sterk afhankelijk van de
branche waarin een bedrijf opereert. Zo wordt er bijvoorbeeld in de financiale
dienstverlening gemiddeld meer uitgegeven aan IT dan in de energie sector [AG'98al.

VERSCHUIVING VAN DE BUDGETVERANTWOORDELIJKHEiD VOOR IT-

DIENSTVERLENING
Binnen veel bedrijven was de budgetverantwoordelijkheid voor IT-dienstverlening de
verantwoordelijkheid van de centrale informatiefunctie. Deze verantwoordelijkheid
kwam voort uit de functionele organisatie structuur die veel bedrijven kende. Door de
transformatie van bedrijven naar de divisie of matrix organisatie structuur is de
verantwoordelijkheid voor IT-budgetten verschoven naar de decentrale
resultaatverantwoordelijke eenheden.

SNELLE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
De snelle technologische ontwikkelingen vragen van de IT-leveranciers een pro-actieve
houding Naast de bestaande IT-dienstverlening moet de IT-leverancier zich ook
voorbereiden op de implementatie van nieuwe technologieen. Dit betekent niet alleen
dat medewerkers kennis moeten hebben van deze nieuwe ontwikkelingen maar dat de
investeringen die IT-leveranciers doen in een kortere tijd moeten worden afgeschreven.

Dit vraagt om een attitude verandering bij IT-leveranciers [Lei'991

i  Het rapport is gebaseerd op de Europese markt.
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KRAPPE ARBEIDSMARKT VOOR IT-PERSONEEL
Alle research bureaus zien schaarste op de arbeidsmarkt als de nummer 1 bedreiging
voor de groei van 11'-dienstverlening. Het is moeilijk om goed opgeleide medewerkers
binnen te halen en te behouden [Kit'981 [Mag98b].

OPKOMST VAN NETWERK ORGANISATIES
Sinds het begin van de 90-er jaren concentreren bedrijven zich steeds meer op hun core
business. Bedrijven gaan samenwerkingsverbanden aan voor de invulling van
werkzaamheden die niet binnen hun core business vallen. Hiermee wordt de basis
gelegd voor wat Drucker aanduidt als de netwerkorganisatie [Dru'881
Door deze ontwikkelingen wordt het moeilijker om IT-dienstverlening te beheersen2. In
het verleden werden besturingsproblemen opgelost met hierarchische structuren en
procedures. Deze middelen zijn niet meer voldoende. Samenwerking tussen bedrijven is
noodzakelijk hetgeen de opkomst van de netwerkorganisatie onvermijdelijk maakt.
Hierin past een IT-outsourcingsrelatie. Het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leveranciers werken samen aan de invulling van de IT-dienstverlening.

Deze ontwikkelingen roepen de centrale vraag van dit onderzoek op:

Hoe kan bij IT-outsourcing de relatie tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leveranciers worden beheerst?

1.2 Afbakening

De probleemstelling zal in deze paragraaf worden uitgewerkt. Bij deze uitwerking
worden researchdoelstellingen en researchvragen geformuleerd. Tot slot van deze
paragraaf zal de onderzoeksopzet worden afgebakend. Dit onderzoek richt zich op het
beheersen van IT-outsourcingsrelaties. In dit onderzoek worden hiervoor drie
management niveaus onderkend: het operationele, het tactische en het strategische
niveau. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op het tactisch en het strategische niveau.

1.2.1 Researchdoelstellingen

De doelstellingen van dit onderzoek sluiten aan op de probleemstelling van dit
onderzoek en zijn erop gericht inzicht te krijgen hoe IT-outsourcingsrelaties door het
uitbestedende bedrijf dn de externe IT-leveranciers beheerst kunnen worden. In dit
onderzoek wordt er een onderscheid gemaakt naar theoretische en praktische
doelstellingen

Theoretische doelstelling:
•     Het verkrijgen van inzicht in outsourcingsrelaties tussen bedrijven enmeer specifiek

in IT-outsourcingsrelaties
Praktische doelstellingen:
• uitbestedende bedrijven inzicht geven in het beheersen van IT-outsourcingsrelaties

met externe IT-leveranciers
• externe IT-leveranciers en de interne automatiseringsafdeling inzicht geven in het

beheersen van IT-outsourcingsrelaties met uitbestedende bedrijven

2  Dit geldt zowel voor bedrijven die hun rr-dienstuerlening uitbesteed hebben als uoor bedrijven die zelf hun  IT-
dienstverlening verzorgen.
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1.2.2 Researchvragen

Van de doelstellingen van dit onderzoek kunnen de volgende vijf researchvragen
worden afgeleid:
1. Welke ontwikkelingen kunnen er in outsourcingsrelaties in het algemeen en IT-

outsourcingsrelaties in het bijzonder worden waargenomen?
2.   Op welke wijze kunnen IT-outsourcingsrelaties worden gekarakteriseerd?
3. Welke rol spelen het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers bij IT-

outsourcingsrelaties?
4. Op welke wijze worden IT-outsourcingsrelaties beheerst door uitbestedende

bedrijven?
5. Op welke wijze worden IT-outsourcingsrelaties beheerst door externe IT-

leveranciers?

De eerste drie researchvragen vormen de basis voor het onderzoek. Hiermee wordt de
problematiek van het beheersen van IT-outsourcingsrelaties in kaart gebracht. De laatste
twee researchvragen sluiten direct aan op de researchdoelstellingen.

1.2.3        Onderzoeksafbakening

In de inleiding van dit hoofdstuk is IT-outsourcing omschreven als het op contractuele
basis uitvoeren van (delen van) de IT-dienstverlening voor het uitbestedende bedrijf
door een externe IT-leverancier. Deze definitie verdient enige aanscherping. In dit
onderzoek wordt een IT-outsourcingsrelatie gedefinieerd als een langdurige relatie
tussen een uitbestedend bedrijf en externe IT-leveranciers met betrekking tot continue
IT-services, eventueel gecombineerd met discrete IT-services, er met een substantiele
waarde op basis van een contract tussen het uitbestedend bedrijf en externe IT-
leveranciers eventueel in combinatie met de interne automatiseringsafdeling.
In dit onderzoek wordt langdurig gedefinieerd als een contractduur groter dan 2 jaar.
De contractwaarde wordt in dit onderzoek als substantieel beschouwd als de totale
waarde groter is dan 10 miljoen gulden3. Hierbij moeten de continue IT-services meer
dan 50%4 van de totale contractwaarde uitmaken.
Continue IT-services worden gedefinieerd als IT-dienstverlening die gedurende de
looptijd van het contract als herhaalde gelijksoortige dienstverlening wordt geleverd.
Voorbeelden van continue services zijn het beheer en de exploitatie van applicaties.
Discrete IT-service is IT-dienstverlening die leidt tot een eenmalig concreet resultaat
zoals bijvoorbeeld een applicatie ontwikkeltraject.
De kwantitatieve toevoegingen aan de definitie van IT-outsourcing zijn in dit onderzoek

gebruikt bij de selectie van cases voor dit onderzoek.
De definitie van IT-outsourcingsrelaties wordt in hoofdstuk 3 aan de hand van een
karakterisering van IT-outsourcingsrelaties verder in detail uitgewerkt.

De IT-leveranciers die onderdeel uitmaken van een IT-outsourcingsrelatie kunnen
worden onderverdeeld in 3 typen: de externe IT-leverancier, de interne

automatiseringsafdeling en subcontractors. Deze worden in detail uitgewerkt in
hoofdstuk 3.
De belangrijkste IT-leverancier die onderscheiden wordt in dit onderzoek is de externe
IT-leverancier. Deze heeft een rechtstreekse contractuele band met het uitbestedende

bedrijf. Daarnaast is er in dit onderzoek plaats voor de interne automatiseringsafdeling.
Als IT-leverancier kan de interne automatiseringsafdeling een plaats hebben binnen IT-

3 De contractduur en de contractwaarde zijn arbitrair. Belangrijk is dat de contractduur en de contractwaarde

substantieel z#n
4 Het percentage van 50% is arbitrair. Belangrijk is dat een substantied deel bestaat uit continue services daar er
anders gem sprake is van een rr-outsourcingsrelatie maar van een dienstuerleningsrelatie die wordt beheerst door

alleen het uitbestedend bedrijf in plaats van  door het  uitbestedende bedrijf en de externe ITleuerancier.
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outsourcingsrelaties indien het uitbestedende bedrijf niet de gehele IT-dienstverlening
heeft uitbesteed.
Buiten de scope van het onderzoek vallen die bedrijven die hun gehele IT-
dienstverlening zelf verzorgen. Tenslotte zijn er subcontractors. Deze hebben geen
directe contractuele band met het uitbestedende bedrijf maar worden ingehuurd door de
externe IT-leveranciers of door de interne automatiseringsafdeling
Voor de rol van subcontractors in IT-outsourcingsrelaties is in dit onderzoek minder
aandacht.

In dit onderzoek worden er organisatorische entiteiten onderkend. Hierbij wordt
uitgegaan van de organisatorische entiteit bedrijfsfunctie. Een bedrijfsfunctie is
verantwoordelijk voor de uitvoering van bepaalde taken. De organisatorische entiteiten
worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.

Tot slot van deze paragraaf nog een afbakening ten aanzien van de gebruikte
terminologie. In dit onderzoek wordt een beheersingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties uitgewerkt. IT in de betekenis van Informatie Technologie heeft
betrekking op alle informatiebehoeften. In plaats van deze afkorting wordt ook wel ICL
Informatie & Communicatie Technologie gebruikt. Het expliciet opnemen van het
begrip communicatie kan de suggestie wekken dat in het onderzoek ook telecom
diensten worden meegenomen. Daar dit niet het geval is, wordt de term IT gehanteerd.

1.3 Research aanpak

Dit onderzoek kan worden onderverdeeld in drie deelonderzoeken. De basis voor het
onderzoek is gelegd met een inventariserend case study onderzoek naar ontwikkelingen
in de outsourcing van dienstverlening in het algemeen. Deze basis is verbreed met een
literatuur onderzoek gecombineerd met een case study onderzoek naar IT-
outsourcingsrelaties. Het onderzoek wordt afgesloten met een case study naar het
beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties.

INVENTARISERENDCASE STUDY ONDERZOEK NAAR DE ONTWIKKELINGEN IN
OUTSOURCING
Dit case study onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in outsourcingsrelaties
voor dienstverlening. Hiervoor is niet alleen onderzoek gedaan in de IT-dienstverlening
maar ook in de logistieke, treasury en documenten dienstverlening. Op basis van de
ontwikkelingen die in deze vier branches naar voren zijn gekomen, is een fase model
voor IT-dienstverlening ontwikkeld5. Bil dit deelonderzoek is, naast het materiaal dat
tijdens de interviews is verzameld, ook gebruik gemaakt van managementliteratuur.
Het onderzoek heeft geresulteerd in de beantwoording van de eerste researchvraag:
welke ontwikkelingen kunnen er in outsourcingsrelaties in het algemeen en IT-
outsourcingsrelaties in het bijzonder worden waargenomen? Dit wordt uitgewerkt in
hoofdstuk 2.

LITERATUURONDERZOEK EN CASE STUDY ONDERZOEK NAAR IT-
OUTSOURCINGSRELATIES
Op basis van IT-outsourcingsliteratuur is in dit tweede deelonderzoek de IT-
outsourcingsrelatie gekarakteriseerd. Dit heeft geresulteerd in een raamwerk voor IT-
outsouringsrelaties. Op grond van de IT-outsourcingsliteratuur worden tien
uitgangspunten geformuleerd voor de bedrijfsfuncties die een relatie hebben met het
beheersen van IT-outsourcingsrelaties. Deze uitgangspunten zijn aan de hand van vijf
cases getoetst. Het resulteert in een samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties.
Dit deelonderzoek wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin de organisatorische

   Dit  model  is  exploratief en is  in  dit onderzoek  gebruikt om een beeld  te vormen van  de  ontwikkelingen  die  zich

hebben voorgedaan  in outsourcingsrelaties.  Dit  deelonderzoek  heeft  niet  tot  doel  gehad  om eenfasemodel  te
ontwikhlen.
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entitelten van het samenwerkingsmodel op basis van de organisatieliteratuur worden
gepositioneerd. Alles bijeen heeft dit geresulteerd in de beantwoording van de tweede
en de derde researchvraag: "Op welke wijze kunnen IT-outsourcingsrelaties worden

gekarakteriseerd?" en "Welke rol spelen het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers
bij IT-outsourcingsrelaties?". Deze worden uitgewerkt in de hoofdstukken 3 en 4.

ONDERZOEK NAAR HET BEHEERSINGSMODEL VOOR IT-OUTSOURCINGSRELATIES

Een uitgebreide literatuur studie ligt ten grondslag aan dit derde deelonderzoek. In de
managementliteratuur is gezocht naar aanknopingspunten voor het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties. Hiervoor zijn aan de hand van de besturingstheorie, de agency
theorie en de transactiekostentheorie beheersingsfactoren geformuleerd. Op basis van
IT-outsourcingsliteratuur zijn de beheersingsfactoren verder uitgewerkt in
beheersingsindicatoren.  Aan de hand van case studies en expert interviews zijn de
beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren geverifieerd. Dit resulteert in het
beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties en in de beantwoording van de vierde
en de vijfde researchvraag: op welke wijze worden IT-outsourcingsrelaties beheerst door
uitbestedende bedrijven? Op welke wijze worden IT-outsourcingsrelaties beheerst door
externe IT-leveranciers? Dit wordt uitgewerkt in de hoofdstukken 5 tot en met 11.

De drie deelonderzoeken zijn in de onderstaande figuur ten opzichte van elkaar

gepositioneerd. In deze figuur is ook aangegeven in welke hoofdstukken deze
deelonderzoeken worden uitgewerkt.

researchvragen deelonderzoeken modellen

1. Welke ontwikkelingen kunnen" outsourcings- casestudy ,»«in outsourcingsrelaties in het alge literatuur ondemoek                                  

meen en IT-outsoumingsrelaties in                  &          -4 naar t'-t f/Knud,1 )t'
hit bijzonder worden IT-outsourcings- ontwikkelingen

waargenomen? lilIratuur in outsourcing

2. Op welke wijze kunnen IT-out- /2=S:.\IT-outsourcings- casistudy
somingsrelaties wordcn litcratuur onderzoek /412,nw„ in» 

gekarakteriscerd?
&                naar IT-

H mod,1 IT-ou0ir- Jil3. Welke rel spckn het uitbeste- organisatie outsourcings
\S. cingsrclades .0/dind bedrijfen de IT-kvcrancirn litcnitu/ relatics

bij IT-outsourringsrelades? &4*"f/B/-

4. Op welke wijze worden IT-out-
.,..j*%*P=44&\

management casestudy onder- /*CZ--9 sourcingsrelaties bchccrst door zock en expertliteratuur
uitbestedende bedrijven?                             & _4 Intern.. naar H model IT.outsour- H

5. Op welke wijze worden IT-out- de beheersing
IT-outiourcings- van IT-outsour- \    cingsrelaties / /

sourcingsrelaties beheerst door tentlur cin#rellies ''.8 i  S'.externe IT-leveranciers?

Figuur 1: research aanpak

1.4 Leeswijzer

Dit proefschrift bevat 6 delen. Deze inleiding is het eerste deel. In het tweede deel wordt
IT-dienstverlening gepositioneerd. Dit deel bevat de hoofdstuk 2,3 en 4. In hoofdstuk 2
worden IT-outsourcingsrelaties gepositioneerd ten opzichte van outsourcingsrelaties in
de logistieke, treasury en documenten dienstverlening. Dit hoofdstuk bevat een
fasemodel dat de ontwikkelingen in IT-outsourcingsrelaties beschrijft. De hoofdstukken
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3 en 4 geven een beeld van de literatuur over IT-outsourcing. Deze hoofdstukken
bevatten een model van de wijze waarop het uitbestedende bedrijf, de externe IT-
leveranciers, de interne automatiseringsafdeling en subcontractors met elkaar
samenwerken.

In het derde deel wordt het literatuur onderzoek naar IT-outsourcingsrelaties
beschreven. Dit deel bevat hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk komen ook de
besturingstheorie, de agency theorie en de transactiekosten theorie aan de orde. Aan de
hand van deze managementliteratuur en de IT-outsourcingsliteratuur worden de
beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren van het beheersingsmodel beschreven.

Het vierde deel beschrijft de onderzoeksopzet. Dit deel bevat de hoofdstukken 6 en 7.
Hoofdstuk 6 beschrijft de onderzoeksopzet en hoofdstuk 7 bevat een beschrijving van de
onderzochte cases. Hoofdstuk 7 geeft een beeld van het uitbestedert(le bedrijf en de IT-
outsourcingsrelatie van het uitbestedende bedrij f.
Het vijfde deel bevat de analyse. Dit wordt beschreven in de hoofdstukken 8 t/m 12. In
de hoofdstukken 8 t/m 11 wordt iedere beheersingsfactor met de bijbehorende
beheersingsindicatoren uitgewerkt. Deze hoofdstukken bevatten een groot aantal citaten
uit de interviews ter illustratie van de analyse. Hoofdstuk 12 geeft een samenvattend
overzicht van alle beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren van het model. In dit
hoofdstuk worden alle beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren nog kort toe
gelicht. Dit hoofdstuk kan als een zelfstandig hoofdstuk gelezen worden.

Het laatste deel bevat de conclusies. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 13. Dit
hoofdstuk is een afsluitend hoofdstuk. Hierin zijn de conclusies van het onderzoek
samengevat.
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II           POSITIONERING
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2    Ontwikkelingen in dienstverlening«

In dit deelonderzoek zal aan de hand van case studies een beeld worden gevormd over de
ontwikkeling van outsourcingsrelaties voor dienstverlening. De meeste bedrijven, die
(delen van) hun IT-dienstverlening willen uitbesteden en hiervoor samenwerking zoeken
met externe IT-leveranciers hebben hier nog weinig ervaring mee.
Daarnaast is in het onderzoeksrapport International Strategic Sourcing van PA Consulting
Group 66n van de conclusies: supplier relationships are becoming more complex and d( icult to
manage [PAC'961 Bedrijven die hun IT-dienstverlening gaan uitbesteden, zullen hiermee
terdege rekening moeten houden.
Ook IT-leveranciers missen vaak ervaring in samenwerken. Binnen IT-dienstverlening is
het aangaan van dergelijke relaties een relatief nieuw verschijnsel. De uitbesteding van IT-
dienstverlening door Kodak aan IBM, DEC en Businessland in 1989 wordt gezien als een
van de eerste IT-outsourcingsrelaties ter wereld [Lac'93a]. Hierbij moet wel worden
opgemerkt, dat de inhoud van de IT-dienstverlening en de intensiteit van de
samenwerking aan sterke veranderingen onderhevig zijn geweest. De eerste IT-
outsourcingsrelaties waren vooral gericht op het bereiken van kostenreductie door het
realiseren van schaalvoordelen. Hierbij ging het vooral om de overdracht van data centres.
In de loop van tijd is IT-dienstverlening belangrijker geworden voor bedrijven en zijn de
IT-outsourcingsrelaties meer gericht op flexibiliteit en innovatie gekoppeld aan business
processen. Hierdoor is de scope veel breder geworden en heeft deze zelfs betrekking op
complete business processen [IDC'981

2.1 Aanpak

In deze paragraaf zal de aanpak van dit deelonderzoek worden beschreven. Er is
aandacht voor de researchmethode, de probleemstelling, de researchdoelstellingen en de
researchvragen.

METHODE
Dit onderzoek is gebaseerd op casemateriaal dat gebruikt is voor het
afstudeeronderzoek: 'Outsourcing van IT-dienstverlening, een make or buy beslissing en
een inkoopproces' [Beu'93] en op casemateriaal uit het boek 'Outsourcing van IT-
dienstverlening, een make or buy beslissing' [Beu'941. Eris gekozen om breder als de IT-
dienstverleningsbranche te gaan onderzoeken hoe kIanten en leveranciers met elkaar
samenwerken. Er is voor gekozen om eerst buiten de branche outsourcingsrelaties te
onderzoeken. Inzicht in andere dienstverlenende branches kan nader inzicht verschaffen in
de wijze van samenwerking tussen de uitbestedende bedrijven en de IT-leveranciers.
Derhalve werd ook in de logistieke, treasury en documentendienstverlening onderzoek
gedaan.

Uniformiteit in de definities van de gehanteerde begrippen ontbreekt omdat er meerdere
branches worden onderzocht. Daardoor is het moeilijk om te werken met een survey.
Daamaast maken "hoe" en "waarom" vragen in belangrijke mate deel uit van dit
deelonderzoek. De onderzoeker is niet in staat om de omgeving, waarin dit onderzoek
heeft plaats gehad, en de gebeurtenissen die zich in de omgeving voordoen te beheersen.
Dit maakt dat gekozen is voor een case study onderzoek. Hiermee wordt aangesloten op
de uitgangspunten van Yin voor een onderzoeksopzet [Yin'94].

De interviews in de logistieke, treasury en de documentendienstverleningsbranche zijnafgenomen in de periode juli 1995 tot december 1995. De interviews in de IT-
dienstverleningsbranche zijn gehouden in de periode mei 1993 tot augustus 1993'.

6  Hoofdstuk 2 is gebaseerd op een onderzoek dat reefs gepubliceerd is in de congresbundel van de vierde landelijke
AIO-onderzoeksdag Bedrij»unde, ISBN: 90-365-0899-01  "Trends in de aansturing van IT-leueranciers:
st™cturering van de uraag naar IT-dienstuerlening door informatiemanagement"  [Beu'961.
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De logistieke, treasury en de documentendienstverleningsbranche zijn net als de IT-
dienstverleningsbranche te typeren als complexe dienstverleningsbranches. Er zijn zowel
interviews gehouden met klanten als met leveranciers binnen een outsourcingsrelatie. Bij
de logistieke, treasury en documentendienstverleningsbranche zijn per branche vier
interviews met leveranciers gehouden. Verder is er voor de vorming van een algemeen
beeld in de logistieke branche nog gesproken met een belangenvereniging en in de
treasurybranche met een consultantsbureau. Daarnaast vond binnen de onderzochte
branches in elke branche een interview plaats met een klant van een van de geinterviewde
leveranciers. Binnen de IT-dienstverleringsbranche zijn er zeven interviews gehouden met
klanten en twee met leveranciers. Om de vertrouwelijkheid voor de geinterviewde
bedrijven te waarborgen zijn de omschrijvingen en resultaten van dit onderzoek
geanonimiseerd. Een overzicht van de geinterviewde bedrijven is opgenomen in Appendix
B. Hierin is een korte omschrijving van de organisatie opgenomen. Verder wordt hierbij de
omvang van de outsourcingsrelatie vermeld in Full Time Equivalents (FIE's) en de omzet
van het onderliggende outsourcingscontract.

Er is bij klantenorganisaties alleen geinterviewd op management niveau. Het was niet
mogelijk om binnen klantenorganisaties op algemeen directieniveau te interviewen. Bij de

leveranciersorganisaties is er ook op directieriveau geinterviewd.

Organisatie Functie aantal interviews'

Klantenorganisatie Algemene directie                        0
Management                          10
verantwoordelijkheid
voor uitbestede functie

Leveranciersorganisatie algemene directie                         8
management                             7
verantwoordelijkheid
voor dienstverlening

Overige -1-                            2

Figuur 2: functie van geinterviewden in de logistieke, treasury en documenten- en IT-
dienstverlening
Naast deze interviews is in dit deelonderzoek ook nog een literatuuronderzoek gedaan.
Dit literatuuronderzoek is gebruikt ter ondersteuning van de bevindingen tijdens de
interviews.

7  Deze interviews zijn uitgrwerkt in de afstudeerscriptie: Uitbesteding van 11'-dienstuerlening: een "make or buy"

beslissing en  ten  inkoopproces IBeu'931.
8 Voor sommige cases is tijdens Un interview gesproken met tweejitnctionarissen. Beidefinctionarissen zijn in

dat geual opgenomen in deze tabel.
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PROBLEEMSTELLING
Dit deelonderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de wijze waarop dienstverleners
en uitbestedende bedrijven met elkaar samenwerken in outsourcingsrelaties. De inzichten
kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van een beheersingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties. Het betreft dus een exploratief onderzoek naar de ontwikkelingen in
dergelijke relaties. De probleemstelling voor dit deelonderzoek kan als volgt worden
geformuleerd:

Op welke wijze wordt in de dienstverlening vorm gegeven aan outsourcingsrelaties tussen
dienstverleners en uitbestedende bedrijven?

RESEARCHDOELSTELLINGEN
Dit deelonderzoek heeft als doelstelling inzicht te krijgen in outsourcingsrelaties in de
dienstverlening in het algemeen en bij IT-dienstverlening in het bijzonder. Deze inzichten
bieden handvatten voor de ontwikkeling van een beheersingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties. Als gevolg van dit deelonderzoek werd een fasering duidelijk in de
ontwikkelingen die zich in de onderzochte dienstverlenende branches hebben voorgedaan.
Dit fasemodel geeft inzicht in de ontwikkelingen die zich bij outsourcingsrelaties hebben
voorgedaan. Bij de uitwerking van de cases zullen deze fasen worden afgebakend.

RESEARCHVRAGEN

Tijdens dit deelonderzoek is niet gewerkt met een gedetailleerde vragenlijst. In een
semi-gestructureerd interview zijn de volgende vragen gesteld9:
1. Welke historische ontwikkelingen hebben zich bij outsourcingsrelaties voorgedaan en

hoe kunnen deze ontwikkelingen worden verklaard?
2. Waarom worden outsourcingsbeslissingen genomen en welke motieven spelen daarbij

een rol?
3.. Hoe verloopt het proces om te komen tot een outsourcingsrelatie?
4.    Hoe gedragen partijen zich binnen een outsourcingsrelatie en hoe verloopt de levering

van de dienstverlening?
5. Hoe worden de contracten, die ten grondslag liggen aan de outsourcingsrelatie,

hernieuwd 10

De nadruk bij dit onderzoek ligt op de vragen 1, 4 en 5. De vragen 2 en 3 dienen om de
outsourcingsrelaties te kunnen positioneren. Deze researchvragen zijn beschrijvend en
verklarend: welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan, hoe hangen deze met elkaar
samen en kunnen deze worden verklaard? Er worden hiervoor in dit onderzoek drie
variabelen onderzocht: de aandacht van het algemeen management voor de
dienstverlening, het aantal leveranciers dat de dienstverlening verzorgt en de tijd. De
derde variabele, de tijd, is toegevoegd om een inzicht te geven in de or· twikkeling van de
eerste twee variabelen. In deze ontwikkelingen zullen bij de uitwerking fasen worden
onderkend.

2.2 Logistieke dienstverlening

De uitbesteding van logistieke dienstverlening wordt door Ruijgrok gedefinieerd als een
situatie waarin noch de opdrachtgever van het vervoer, noch de ontvangende partij,
verantwoordelijk zijn voor de logistieke organisatie en deze functie wordt verricht door
een derde partij [Rui'91]. Binnen logistieke dienstverlening kan onderscheid worden
gemaakt naar vervoer over land, zee en in de lucht. Binnen dit deelonderzoek wordt alleen
het vervoer per vrachtauto onderzocht, omdat Nederland bij het vervoer per vrachtauto

' Deze lijst met uragen is integraal opgenomen in Appendix A.
10  Bij het hernieuwen van de contractrelatie is het niet noodzakelijk dat de IT-dienstuerlening die gecontracteerd

wordt ongewijzigd blijft. Door dynamiek binnen bedrijuen en door technologische ontwikkelingen kan er behoefte
ontstaan aan andere  rr-dienstuerlening. ln dit  deelonderzxk blijft er dan echter sprake van contracthernieuwing
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cen grote :01 speelt. Nederlandse praclitautoi nanien iIi 199336% van het totale Europese
vrachtautovervoer voor hun rekening, terwijl het Bruto Nationaal Produkt (BNP) van
Nederland slechts 5% van het totale Europese BNP is [Ver'93].

ONTWIKKELINGEN
Tot de 60-er jaren verzorgden bedrijven het transport voor een belangrijk deel met eigen
vrachtwagens. Het transport was ondergebracht in stafafdelingen: de eerste fase van
logistieke dienstverlening. De logistieke afdeling was zowel verantwoordelijk voor de
uitvoering als voor de aansturing van de transportactiviteiten. Er is in deze fase dus geen
sprake van uitbesteding.
In de 60-er jaren ontstond er een ten(lens tot uitbesteding van logistieke dienstverlening.
Dit vormt de tweede fase. De externe dienstverleners zijn de uitvoerders van de logistieke
dienstverlening distributie en transport. Deze kunnen worden aangeduid als shipper en in
een later stadium als forwarder zoals beschreven  in het onderzoek van Krcmar [Krc'931.  De
overgang van shipper naar forwarder vormt een professionalisering van de logistieke
dienstverlening. Uit de interviews blijkt dat deze professionalisering vooral mogelijk
wordt door de inzet van IT. De externe logistieke dienstverleners worden nog steeds

aangestuurd door de stafafdeling die voor logistieke dienstverlening verantwoordelijk is.
De exteme logistieke dienstverleners zijn subcontractors van de stafafdeling. De
aansturing en een deel van de uitvoering zijn en blijven de verantwoordelijkheid van de
logistieke afdeling. De logistieke afdeling vormt ook het aanspreekpunt voor de
bedrijfsfuncties. De belangrijkste argumenten voor het uitbestedende bedrijf om over te
gaan tot uitbesteding waren een capaciteitstekort en de drang om kostenbesparingen te
realiseren. De kostenbesparingen kunnen door een betere beladingsgraad worden
gerealiseerd. Hiertoe zijn de externe logistieke dienstverleners beter in staat.
Er wordt capaciteit ingekocht bij externe logistieke dienstverleners tegen een afgesproken

prijs. In de 60-er jaren worden dergelijke contracten afgesloten voor relatief korte periodes.
De prijs is de belangrijkste variabele waarop beslissingen in de logistieke dienstverlening
door uitbestedende bedrijven worden genomen. Het gevolg is dat bedrijven voor de invul-
ling van hun logistieke dienstverlening gebruik maken van een groot aantal externe
leveranciers. Per opdracht wordt de externe logistieke dienstverlener met de laagste prijs
geselecteerd. De logistieke afdeling is het belangrijkste aanspreekpunt voor de logistieke
dienstverleners en deze is gemachtigd om namens het algemeen management contracten
af te sluiten. Deze fase heeft relatief lang geduurd door het slechte imago dat exteme

logistieke dienstverleners hadden bij de directies van uitbestedende bedrijven. In
interviews worden deze problemen regelmatig vergeleken met de problemen, die de
schoonmaak- en beveiligingsbranche heeft gehad. In deze fase wordt over logistieke
dienstverlening niet op directieniveau gesproken en worden er geen langdurige en
structurele samenwerkingsrelaties aangegaan met logistieke dienstverleners.
In de 70-er jaren wordt de derde fase ingeleid. Er wordt op veel grotere schaal en meer
structureel logistieke dienstverlening ingekocht. De aangeboden dienstverlening bestaat
niet alleen meer uit het vervoeren van goederen van A naar B. Er worden door logistieke
dienstverleners ook faciliteiten als warehousing en herverpakking aangeboden [Ver'931
Dergelijke logistieke dienstverleners worden door Krcmar aangeduid als logistic service

providers-[Krc'931. De logistieke dienstverlening wordt een onderdeel van de
waardenketens van bedrijven die logistieke dienstverlening hebben uitbesteed. Om
dergelijke dienstverlening te kunnen aanbieden moeten contracten worden afgesloten voor
langere periodes. De aansturing van externe logistieke dienstverleners met dergelijke
contracten is veel complexer dan die van de kortere contracten uit de 60-er jaren. Niet
alleen de duur van het contract maar ook de complexiteit van de uit te voeren
dienstverlening is toegenomen. Om dit goed te kunnen besturen is de aandacht van het
algemeen management, die tot de derde fase altijd ontbroken heeft, noodzakelijk. Uit de
interviews blijkt dat deze managementaandacht gezien wordt als een noodzakelijke
voorwaarde om lange termijn contracten te kunnen sluiten.
Kwaliteit en flexibiliteit worden in deze fase ook belangrijk voor uitbestedende bedrijven.
Vanzelfsprekend blijft de prijs een belangrijke variabele maar logistieke dienstverleners
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moeten tegemoet kunnen komen aan het kwaliteits- en flexibiliteitsstreven van hun
klanten [OEC'921. Het kwaliteitsdenken dwingt logistieke dienstverleners tot certificering
ISO en SQAS (Safety and Quality Assessment System) voor het vervoer van chemicalian
[Cef'94] Daarnaast gaan de uitbestedende bedrijven zich richten op hun core business. Dit
heeft gevolgen gehad voor de manier waarop tot dan toe logistieke dienstverlening werd
ingekocht. In deze fase verandert ook de rol van de logistieke afdeling. Alle uitvoerende
taken zijn nu uitbesteed aan externe logistieke dienstverleners. De logistieke afdeling is
nog slechts een intermediair tussen de bedrijfsfuncties en de exteme logistieke
dienstverleners.
In deze fase is het onmogelijk dat uitbestedende bedrijven contracten afsluiten met een
groot aantal externe logistieke leveranciers. Bedrijven beperken zich, afhankelijk van hun
eigen omvang, tot twee & drie grote externe logistieke dienstverleners met ieder hun eigen
specialisatie. Het afsluiten van dergelijke meer omvangrijke en langlopende contracten is
geen taak voor de logistieke afdeling maar van het algemeen management van het
uitbestedende bedrijf. De logistieke afdeling blijft slechts verantwoordelijk voor de
aansturing van deze logistieke dienstverleners.
Met de behoefte van uitbestedende bedrijven aan een steeds verder in de tijd liggend
'klant-ontkoppel-punt' wordt de vierde fase ingeluid. Hierbij kan het eindproduct zo
optimaal mogelijk op de wensen van de klant worden afgestemd. Onder de term: build to
logistics worden eindproducten door logistieke dienstverleners volledig geassembleerd
naar de wensen van de klant. Dergelijke logistieke dienstverleners, door Krcmar
aangeduid als transporters, hebben een langdurig contract met een uitbestedend bedrijf
[Krc'93]. Deze samenwerking kan worden gekarakteriseerd als een partnership relatie
[Ver'931. Uit een intern onderzoek van de Physical Distribution Group blijkt dat 45% van
de logistieke dienstverlening voor langer dan een jaar gecontracteerd wordtil Deze
dienstverlering kan gekarakteriseerd worden als partnershiprelaties.
Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat door de steeds intellsievere samenwerking
de kosten van het ontbinden van contracten en het zoeken van nieuwe partners steeds
hoger worden. Dit komt met name door de kennis, die in beide organisaties over de
samenwerking aanwezig is. Bij het wisselen van partner gaat een groot deel van deze
kennis verloren. Een aantal geinterviewden stelt, dat wisseling van leverancier in de
praktijk slechts zelden voorkomt en de meeste geschillen worden opgelost door harde
onderhandelingen. Een ander deel van de geinterviewden stelt, dat

leverancierswisselingen door de grote prijsdruk wel veelvuldig voorkomen.  Deze
uiteenlopende reacties kunnen op basis van dit onderzoek niet worden verklaard.
In het algemeen wordt er onder druk van de markt door uitbestedende bedrijven steeds

meer op de prijs/prestatie verhouding gelet. Dit resulteert in het aangaan van contracten
met meerdere logistieke dienstverleners. Dit geheel is moeilijk door het algemeen
management van een uitbestedend bedrijf te besturen. Daar komt nog bij dat er bij
logistieke dienstverlening door de meeste bedrijven wordt gewerkt met gedetailleerde en
uitgebreide contracten die voor het algemene management moeilijk te overzien zijn. De rol
van de logistieke afdeling wordt hierdoor groter. De contracten mogen nu wel, namens het
algemeen management, door de logistieke afdeling worden afgesloten. Daarbij wordt de
logistieke afdeling gevoed door de behoefte aan logistieke dienstverlening van de
bedrijfsfuncties.

" Deze informatie is verkregen uit een interview met de secretaris van de Physical Distribution Group en
gebaseerd op een groot onderzoek onder de leden van deze organisatie.
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Producent fotopapier, offset platen en kleurenfilms
Deze vestiging van dit bedrijf houdt zich bezig met het produceren van kleurenfotopapier,
offset platen en kleurenfilms. Bij de opening van deze fabrieken is er bewust voor gekozen om
logistieke dienstverlening uit te besteden. Hiervoor is als partner een extern transportbedrijf
gekozen: een lange termijn relatie met open calculaties en discussies over kwaliteit en
efficiantie. Dit is vastgelegd in een contract voor 10 jaar voor 50 mensen en een grote loods van
25.000 m2 op het terrein van de producent. Deze relatie is te karakteriseren als een co-makership.

Met het moederbedrijf deed de producent internationaal al zaken.
Om de logistieke dienstverlening te besturen heeft de producent een aparte BV opgericht.
Deze koopt voor de producent alle logistieke dienstverlening in. Een belangrijk deel van de
logistieke dienstverlening wordt ingevuld door het transportbedrijf. Maar ook andere
dienstverleners worden ingehuurd: subcontracting naar specialisatie. Er is een gezonde
competitie tussen de logistieke dienstverleners die wordt gel<analiseerd door de BV van de
producent. De rol van deze logistieke dienstverleners kan worden gekarakteriseerd als
transporter.
Deze BV heeft een operationele gedelegeerde verantwoordelijkheid. Zij vormt het
aanspreekpunt voor de drie fabrieken van de producent. De BV is verantwoordelijk voor de
ontvangst, de magazijnfunctie, het transport over de terreinen en de distributie.
De producent zelf blijft verantwoordelijk en stelt ook de transportspecificatie op. Naast

financiele zaken zijn dit de randvoorwaarden waarbinnen de BV de logistieke dienstverlening
inkoopt voor de drie fabrieken.

2.3 Treasury dienstverlening

Treasury dienstverlening is de dienstverlening die zorgdraagt voor de uitvoering en de
optimalisatie van de (intemationale) geldstromen binnen bedrijven en de geldstroom naar
andere bedrijven. Verder voorziet de treasury dienstverlening in het verschaffen van
extern kapitaal, zorgt het voor het renderen van overtollige eigen middelen en het
liquiditeitenbeheer voor bedrijfsfuncties [Sch'88] [Boo'901

ONTWIKKELINGEN
Bedrijven zijn sinds de 40-er jaren -voor Nederland sinds de 50-er jaren- begonnen met het
opzetten van een in- house treasury afdeling. De treasury afdeling speelt, in deze eerste

fase, de rol van consultant. De consultants zijn ondergebracht in stafafdelingen, die door
de jaren heen fors zijn gegroeid. Deze stafafdelingen hebben feitelijk geen uitvoerende
taken maar verantwoordelijkheden op het gebied van adviesverlening,
beleidsvoorbereiding en informatievoorziening [Boo'921.
Door de samenvoeging, in de 70-er jaren, van de verschillende decentrale treasury
afdelingen binnen bedrijven is er 66n grote centrale treasury afdeling ontstaan. De rol van
de treasury afdeling transformeert daarbij van consultant naar agent. Kenmerkend voor
deze tweede fase is dat een optimalisatie plaatsvindt door benutting van schaalvoordelen.
Verder wordt er door bedrijven op grote schaal samengewerkt met financiele
dienstverleners.
De financiale dierstverleners zorgen voor de uitvoering van delen van de treasury
dienstverlening. De treasury afdeling is nu nog slechts verantwoordelijk voor de
uitvoering van een deel van de treasury dienstverlening. Verder is de treasury afdeling het
aanspreekpunt voor zowel de bedrijfsfuncties als voor de financiele dienstverleners.
Door de grote diversiteit en de schaal van de samenwerking ontstaat er een onbeheersbare
situatie voor de uitbestedende bedrijven. De onbeheersbare situatie moet onder controle
gebracht worden. Hiervoor moeten door het algemeen management maatregelen genomen
worden. Deze ontbreken in de tweede fase.
De rol van de treasury afdeling kan in de derde fase worden gekarakteriseerd als die van
een inteme bank [Boo'92]. In deze fase is er wel aandacht van het algemeen management
voor de treasury dienstverlening. De uitvoering van de treasury dienstverlening wordt
door financiele dienstverleners voor hun rekening getlomen. Door nieuwe technologische
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mogelijkheden van IT is de overgang naar de derde fase versneld [Reb'95]. Een exteme
bank verzorgt de afhandeling van alle interne transacties tussen de verschillende
onderdelen van het bedrijf. Hiermee is de inteme rel<ening courant uitbesteed [Ros'93]
[Maa'941. Door de complexiteit en het gebrek aan ervaring van treasury afdelingen  is het
in deze fase nog niet mogelijk om met een groot aantal financiale dienstverleners
langlopende contracten aan te gaan. Risicobeheersing wordt in deze derde fase belangrijk;
kostenreductie speelt een minder grote rol [Sch'881. Uit de interviews blijkt dat
kostenreductie toch belangrijk is.
Via 6/n centraal punt kan de hele organisatie gebruik maken van de expertise van de
treasury afdeling, die tevens als intermediair tussen de verschillende financiale
dienstverleners fungeert. De centralisatie en integratie brengen kostenbesparingen met
zich mee en leiden tot risico-minimalisatie, omdat de financiale risico's van de
verschillende bedrijfsfuncties tegen elkaar kunnen worden weggestreept [Boo'901
In de vierde fase treedt de treasury afdeling op als co8rdinator; de treasury afdeling is een
adviescentrum. Deze afdeling wordt de beleidsmaker voor het financiele gebied van een
orgarlisatie [Boo'921. Door centralisatie van de treasury afdeling is het mogelijk om de
treasury dienstverlening te integreren in andere bedrijfsfuncties. De mate van integratie
bepaalt de volwassenheid van de treasury afdeling [Val'94]. De rol van het algemeen
management blijft groot, maar zal meer op afstand zijn. Voor de uitvoering van de
aansturing van de uitvoerders zal de treasury afdeling in een co8rdinerende rol zorg
moeten dragen. Van den Boom en Hoeksta duiden dit aan als coardinator [Boo'921. In deze
coardinerende rol worden de treasury afdelingen in sommige gevallen als projit centre
gepositioneerd.
Voor de uitvoering van de treasury dienstverlening wordt een beroep gedaan op meerdere
financiale dienstverleners. Door het sluiten van contracten met meer partijen kan er
concurrentie worden gecreeerd tussen de verschillende aanbieders. Dit wordt echter wel
steeds moeilijker omdat in de bancaire wereld op dit moment veel fusies plaatsvinden,
waardoor het aantal potentiele leveranciers van treasury dienstverlening afneemt.
Hiermee neemt ook de onderhandelingsruimte van de uitbestedende bedrijven af. Deze
machtsbalans komt met name tot uitdrukking in de rigide toepassing van de algemene
voorwaarden van financiele dienstverleners. De meeste geinterviewden stellen echter dat
de ontwikkeling van outsourcingsrelaties tussen een uitbestedend bedrijf en meerdere
financiele dienstverleners hierdoor echter niet is gestopt maar slechts wordt afgeremd. Met
de financiale dienstverleners worden langlopende raamcontracten gesloten, die jaarlijks
worden herzien. Bij de hernieuwing zijn vooral de te hanteren tarieven onderwerp van
gesprek. In het verlengde hiervan wordt gesproken over de verwachte afnamevolumes
voor de komende periode. Daarnaast komt ook stilzwijgende verlenging regelmatig voor.
Voor de financiele dienstverleners zijn lange termijn contracten noodzakelijk om hurt
investeringen te kunnen terugverdienen.
De contracten, die gesloten worden, blijven beperkt tot de algemene voorwaarden van de
financiele dienstverleners en een korte omschrijving van de dienstverlening en de
gemaakte afspraken. Deze afspraken spitsen zich vooral toe op de te hanteren tarieven. Bij
de tarifering wordt er steeds meer onderscheid gemaakt tussen tarieven voor bepaalde
transacties en het tarief voor advies. In het verleden werd in de tarieven van een bepaalde
transactie een opslag meegenomen voor advies. Bij het aanbieden van hun dienstverlening
maken financiele diet· stverleners gebruik van een productcatalogus. Uitbestedende
bedrijven die andere afwijkende wensen hebben krijgen tailor made producten aangeboden.
Hoe meer de bestaande producten tailor made gemaakt moeten worden hoe minder er
geprofiteerd kan worden van de schaalvoordelen van de bank. Dit heeft natuurlijk
prijsconsequenties. Bij de keuze die de bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf hierin
moeten mal<en, worden de bedrijfsfuncties ondersteund door de treasury afdeling.
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Spoorweg maatschappij
De spoorwegmaatschappij houdt zich bezig met het vervoer van personen en goederen per spoor.
Het bedrijf maakt op dit moment een reorganisatie door. Hierbij worden SBU's gevormd die
worden beoordeeld op basis van hun return on investment. Voor deze reorganisatie werd bij de
spoorwegmaatschappij gewerkt met budgetten.
Deze ontwikkelingen hebben ook voor de treasury afdeling van de spoorwegmaatschappij
gevolgen gehad. De treasury zal een expertise centrum moeten worden. De rol van de treasury
afdeling kan worden gekarakteriseerd als co8rdinator.
Het betalingsverkeer voor de SBU's is als gevolg hiervan uitbesteed omdat deze uitvoerende
werkzaamheden niet meer tot de core business van de treasury afdeling behoren. Hiervoor is een
vijfjarig contract afgesloten met twee banken. Jaarlijks wordt er onderhandeld over de eventuele
aanpassing van prijzen en condities.
Voor de overige diensten die de treasury afdeling afneemt van financiele instellingen en banken is

zij niet gebonden aan deze twee banken. Hierbil moet worden gedacht aan: valutaire afwikkeling,
verzorging krediet voor de korte en lange termijn en het laten renderen van overschotten van
SBU's.
De onafhankelijkheid maakt het mogelijk om te zorgen voor de meest effectieve dienstverlening
voor SBU's van de spoorwegmaatschappil zowel in kosten als in kwaliteitstermen.

2.4 Documentendienstverlening

De documentendienstverlening draagt zorg voor de administratieve output van
bedrijfsfuncties door het verzorgen van kopieen en printer output [Smi'95]. Hierbij kan een
onderscheid worden gemaakt tussen de centrale en de decentrale verwerking op de
werkplek van de medewerkers. In dit deelonderzoek worden beide vormen van
verwerking meegenomen. Bij deze dienstverlening zijn leveranciers van kopieermachines
en service bureaus actief. Dit deelonderzoek beperkt zich tot het verlenen van services en
gaat niet in op de verkoop van apparaten voor het verzorgen van de
documentendienstverlening.

ONTWIKKELINGEN
Bedrijven zijn sinds de 60-er jaren op grote schaal begonnen met het opzetten van
huisdrukkerijen. Deze vallen veelal onder de verantwoordelijkheid van een stafafdeling:
de facilitaire dienst. De facilitaire dienst neemt zowel de uitvoering als de aansturing voor
zijn rekening. Deze ontwikkelingen in de documentendienstverlening hebben plaats
gevonden in een eerste fase. Hierbij is de vraag naar documentendienstverlening door de
bedrijfsfuncties technologie gedreven en wordt de vraag veelal uitgedrukt in het type
kopieermachine dat„,oet worden aangeschaft: hardware driven. Door Smits wordt deze fase
gekarakteriseerd als: control and maintenance Of repro-equipment [Smi'951. De centrale
facilitaire dienst heeft als afgeleide hiervan beheersing als belangrijkste taak. De
centralisatie levert beperkingen op voor de invulling van de behoeften naar
documentendienstverlening van de bedrijfsfuncties, en er is geen ruimte voor specifieke
wensen van de bedrijfsfuncties.

Om capaciteits- en flexibiliteitsredenen wordt er sinds de 70-er jaren regelmatig drukwerk
verzorgd door externe leveranciers. De huisdrukkerijen kunnen de pieken van de vraag
binnen hun eigen bedrijf niet meer aan en besteden opdrachten uit aan externe
leveranciers. Deze tweede fase in de documentendienstverlening begint rond 1975 in
Nederland. Door het inschakelen van externe leveranciers kan er beter tegemoet worden
gekomen aan de specifieke wensen van de bedrijfsfuncties.
Er zijn veel bedrijven die hun facilitaire dienst gebruiken als een werkgelegenheidsproject
voor medewerkers, die elders in het bedrijf niet meer inzetbaar zijn. Uit interviews blijkt
dit een van de belangrijkste overwegingen voor bedrijven te zijn om (delen van) de
facilitaire dienst  en met name de documentendienstverlening, uit te besteden. Daarnaast

zijn kostenoverwegingen belangrijk voor het nemen van uitbestedingsbeslissingen voor
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documentendienstverlening [NRG'951 Voorts is er zowel in de eerste als in de tweede fase
bij de meeste facilitaire diensten sprake van budgetoverschrijdingen [Die'94]. Ook dit is
een belangrijk argument in de tweede fase om de gehele documentendienstverlening uit te
besteden aan een externe leverancier.
Ook in deze fase blijft de facilitaire dienst verantwoordelijk voor een deel van de
uitvoering en daarbij komt de aansturing van de externe leveranciers, die worden
ingehuurd als extra taak De facilitaire dienst is het aanspreekpunt voor de bedrijfsfuncties.
De vraag naar documentendienstverlening is nog steeds hardware driven. Door Smits wordt
deze fase aangeduid als repro management [Smi'951. In de volgende fase wordt de
documentendienstverlening geintegreerd in de bedrijfsfuncties.
In de 90-er jaren wordt in Nederland door uitbestedende bedrijven op een meer structurele
wijze samengewerkt met documenten dienstverleners. Deze ontwikkeling leidt de derde
fase in. Grote delen van de documentendienstverlening worden structureel uitbesteed aan
exteme leveranciers. Een van de geinterviewden stelt: "De laatste jaren is meer dan de helft
van de huisdrukkerijen verdwenen." Dit wordt door andere geinterviewden
onderschreven. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van IT is deze fase sneller op
gang gekomen [Die'94]. De facilitaire diensten waren niet in staat om deze snelle
technologische ontwikkelingen te volgen. Er wordt in deze fase door de
documentendienstverlener een.*sieke balie ingericht waar opdrachten geplaatst  kunnen
worden. Dit zorgt voor een professionalisering van de relatie tussen de
documentendienstverlener en de overige bedrijfsfuncties [Wil'961. De werkwijze wordt
aangeduid als process driven. De vraag wordt door de bedrijfsfuncties van het
uitbestedende bedrijf gedefinieerd in termen van aantallen en kwaliteit van afdrukken. De
behoeften aan documentendienstverlening van de bedrijfsfuncties staan centraal voor de
maruer waarop de documentendienstverlening wordt ingevuld. Deze fase wordt
aangeduid met repro integration management [Smi'95]. Er worden door het algemeen
management exclusieve contracten met een beperkt aantal externe documenten
dienstverleners afgesloten. De betrokkenheid van het algemeen management komt 9oort
uit de omvang en de lange termijn van de contracten die worden afgesloten. Dergelijke
langdurige samenwerkingsrelaties stellen een externe leverancier in staat om de
dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de
bedrijfsfuncties. Bij deze contracten vindt in sommige gevallen een overdracht plaats van
hardware, kopieermachines e.d., en een overgang van personeel van de facilitaire dienst
naar de externe leverancier.
De leveranciers van documentendienstverlening hebben last van een slechte imago bij het
vormgeven van outsourcingsrelaties. In outsourcingsrelaties haakt de algemene directie
meestal snel na de ondertekering van het contract af. De facilitaire dienst speelt tijdens de
contractonderhandelingen slechts een ondergeschikte rol. Wel is de facilitaire dienst, na
ondertekening van het contract namens het algemeen management, het aanspreekpunt
voor de externe leveranciers en de bedrijfsfuncties die behoefte hebben aan service. Om
gen schaalvoordelen te verliezen en om langdurige en ingewikkelde
contractonderhandelingen te voorkomen wordt er in deze fase meestal slechts met dan of
hooguit met enkele leveranders een contract gesloten. Bij een grote omvang en een groot
aantal geografische locaties is het mogelijk dat de contracten met een groter aantal
logistieke dienstverleners worden afgesloten.
De rapportage door de externe leveranciers over de verleende diensten blijft in de meeste
gevallen beperkt tot een gespecificeerde factuur als gevolg van de beperkte complexiteit
van de functie van documentendienstverlening Verder zijn er uiteraard kosten verbonden
aan een uitgebreide rapportage. Uit interviews blijkt dat klanten mede om deze reden geen
prijs stellen op een uitgebreide rapportage.
De langdurige samenwerkingsrelaties zijn biru'ten de documentendienstverlening erg
stabiel. Etn van de gaterviewden stelt dat 95% van deze contracten hemieuwd wordt. De
geinterviewden geven verder aan dat een wisseling van leverancier erg veel kosten en
onzekerheid met zich mee brengt voor zowel het uitbestedende bedrijf als voor de exteme
documenten dienstverleners.
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Producent van programmak en theaterproducties
De producent, dat zich bezig houdt met het maken van amusementsprogramma's en
theaterproducties, bevindt zich ten aanzien van de documentendienstverlening tot 1995 in de
tweede fase. De documentendienstverlening was voornamelijk hardware driven en er werd op grote
schaal bij een groot aantal leveranders buiten de deur ingehuurd. Het betrof hier voornamelijk
draaiboeken voor soap-series. Deze moeten op het laatste moment in grote oplage beschikbaar

zijn.
Om te komen tot een betere (kosten-)beheersing heeft dit bedrijf in 1995 een contract voor 9 jaar

afgesloten met een documentendienstverlener. Dit contract werd afgesloten door de facilitaire
dienst -de stafafdeling die verantwoordelijk is voor de documentendienstverlening- en
ondersteund door het algemeen management van de producent. Hierdoor komt het bedrijf in de
derde fase: een langdurig samenwerkingscontract op exclusieve basis. Deze ontwikkeling is process
driven. Niet de kopieermachine (=de hardware) maar dienstverlening staat centraal.
Door dit contract, dat als een partnership te definieren is, is de producent in staat om de
documentendienstverlening te beheersen. Aan deze partnershiprelatie wordt gestalte gegeven
door te werken met open calculaties. Hierdoor kan worden voorkomen dat de producent
onredelijk veel kosten maakt of een kostenbesparing realiseert en dat de
documentendienstverlener onredelijk winst of verlies maakt.

2.5 Contractrelaties met dienstverleners

In de voorgaande paragrafen zijn aan de hand van interviews ontwikkelingen
weergegeven voor drie dienstverlenende branches: logistieke, treasury en
documentendienstverlening. In deze paragraaf zal aan de hand van drie variabelen, de
aandacht van het algemeen management voor de dienstverlening, het aantal leve-
ranciers   en   de   tijd, een model wordt gepresenteerd. De variabele tijd verschaft  een
tijdshorizon voor de ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan bij de andere twee
variabelen.

De aandacht van het algemeen management en het aantal leveranciers geven inzicht in
het beheersen van outsourcingsrelatie. Daarnaast is er aandacht voor de
verantwoordelijkheden van de dienstverlenende afdeling, een typering van de fase en
de periode waarbinnen de fase zich afspeelt. Het betreft de fasen zoals die binnen de
verschillende branches zijn aangetroffen. De fasen geven een globale indeling  van
ontwikkelingen weer voor de logistieke, de treasury en de documenten dienstverlening.
De Figuur 3, Figuur 4 en Figuur 5 zijn afgeleid uit de voorgaande paragrafen en zijn
derhalve gebaseerd op de interviews en een literatuurstudie.
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Karakteristieken Fase
1                               2                               3                              4

P€riodz tot de 60·er jaren tot de 70-er jaren 70« en 80·•er jann vanaf 90-er jaren
typring fase               -1- shipper/forwwder logistic service transporter

provider
aamucht wn het algemeen weinig weinig veel veel

managelnent
aantal ter€ranciers geen leveranciers veel leveranciers enkele leveranciers - meerdere

specialisatie- leveranciers
selecti2 criteria Il.V.t capaciteit en kosten kwaliteit en kwaliteit, fexibiliteit

flexibiliteit en pnjs
Vermitwoorde[ilkiwid de uitvoering als de een deel van de de aansturing van de de aansturing van
afdeling logisheke aansturing uitvoering externe logistieke de exteme logistieke
dienst·Derlening de aansturing van de dienstverleners dienstverlener

externe logistieke het sluiten van
dienstverleners contracten met

logistieke
dienstverleners

contracten    met     logistieke -/- kortlopende langlopende langlopende
dienstuerleners contracten contracten fexibele contracten

Figuur 3: ontwikkelingen in de logistieke dienstverlening

Karakteristieken Fase
1                             2                            3                            4

Periode tot 60-er jaren tot 70-er iaren tot 80-er jaren vanaf 90-er laren
typeri„g fase Consultant agent Bank coordinator

aandacht van het Weinig weinig Veel veel

algemeen management
aantal leveranciers geen leveranciers veel leveranciers enkele leveranciers groot aantal

leveranciers
selectie criteria n.v.t. capaciteit en prijs Kwaliteit en kwaliteit, fiexibiliteit

flexibiliteit en kosten
Verantwooidelijkheid uitvoering en deel van de uitvoering Aansturing van de aansturing van de
treasury afdeting aansturing van de aansturing van de externe treasury- externe treasury-

treasurydienstver- externe treasury- dienstverlener dienstverlener
lening dienstverleners

Contracten met treasury -/- kortlopende Langlopende raam langlopende
dienstuerleners contracten contracten flexibele contracten

Figuur 4: ontwikkelingen in de treasury dienstverlening
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Karakteristieken Fase

1                               2                               3                    
          4

Periode tot mudden 70€r iaren tot 90-er laren 90-er jaren

Typering hardware driven hardware driven process driven, door
control and repro management ontwikkelingen in IT

maintenance of repro- repro integration
equipment management

aandacht zun het Agemeen weinig weinig veel

managentent
aantal teuvanciers geen leveranciers veel leveranciers an tot enkele

leveranciers

Setectie criteria capaciteit en prijs                kwaliteit. prijs en
flexibiliteit

Verantwoordetijkhed de uitvoering en de een deel van de de aansturing van de nog niet bereikt

facilitaire dienst aansturing van de uitvoering externe documenten-
documentendienst- de aansturing van de dienstverlener

verlening exteme documenten-
dietlstverleners

contracten nwt documenten       - /- kortlopende langlopende
dienstuerie,ters contracten, per contracten

opdracht een contract

Figuur 5: ontwikkelingen in de documentendienstverlening

In deze tabellen kan er voor de geinterviewde bedrijven in de verschillende branches

een aantal parallelle ontwikkelingen worden onderkend. Hierdoor is het ook mogelijk
de fasen te benoemen.
In de eerste fase wordt er niet samengewerkt met leveranciers en wordt de dienstverlening
geheel intern verzorgd en aangestuurd door de dienstverlenende afdeling zelf. Deze fase
kan worden aangeduid als autarkie.
In de tweede fase wordt een deel van de dienstverlening uitgevoerd door de eigen afdeling

en er wordt samengewerkt met een groot aantal externe leveranciers. De dienstverlening
wordt aangestuurd door de dienstverlenende afdeling. De exteme dienstverleners zijn
derhalve subcontractors van de dienstverlenende afdeling van het uitbestedende bedrijf.
De dienstverlenende afdeling heeft een grote aantal externe toeleveranciers. Deze moeten

samenwerken met de dienstverlenende afdeling, die daarnaast ook verantwoordelijk is
voor een deel van de uitvoering van 4e dienstverlening. De eigen verantwoordelijkheid
voor een deel van de uitvoering naast het grote aantal aangestelde subcontractors,

bemoeilijkt een goede beheersing van de dienstverleningsfunctie. Deze fase kan dan ook
worden aangeduid als chaos. Er is in deze fase geer, sprake van een structurele relatie

tussen de leveranciers en het uitbestedende bedrijf door het ontbreken van het demand

management bij het uitbestedend bedrijf. Derhalve kan er niet gesproken worden van een

outsourcingsrelatie.
In de derde fase wordt er slechts met enkele leveranciers samengewerkt en heeft de

dienstverlening de aandacht van het algemeen management. Met een beperkt aantal

leveranciers worden langlopende contracten gesloten
Hiermee wordt de basis gelegd voor een outsourcingsrelatie. Deze fase kan worden

aangeduid als beheersing.
In de vierde fase wordt er weer samengewerkt met meerdere leveranciers om te zorgen

voor een onderlinge concurrentie tussen zowel de huidige als ook potentiele leveranders.
De exteme leveranciers worden geselecteerd op hun specialisatie. Met de verse:hillende
leveranciers worden lange termijn contracten gesloten. De outsourcingsrelatie wordt op
hoofdlijnen aangestuurd door het algemeen management. De verantwoordelijkheid voor
de aansturing wordt echter volledig gedelegeerd aan de dienstverlenende afdeling. Deze
fase kan worden aangeduid als marktwerking. Ook hier is sprake van een
outsourcingsrelatie omdat er lange termijn contracten worden gesloten. De fase van
marktwerking was ten tijde van dit deelonderzoek in de branche van de
documentendienstverlening nog niet bereikt.

Schematisch kan de aansturing van dienstverleners als volgt worden weergegeven:
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mate waarin het veel
algemeen management Beheersing Marktwerking
zich met de dienstverlening
bemoeit

Autarkie Chaos
Weinig

weinig aantal leveranciers dat zorgt voor de veel
invulling van de dienstverlening

Figuur 6: ontwikkelingen in dienstverlening: een fasering
Uit de case studies komt naar voren dat de geinterviewde bedrijven de fases stap voor stap
doorlopen. Er ontstaat als het ware een omgekeerde Z-figuur. Een bedrijf begint met
autarkie en transformeert naar chaos. Vervolgens wordt door de aandacht van het algemeen
management beheersing bereikt. De uiteindelijke marktwerking wordt mogelijk door de
dienstverlening te gunnen aan een groot aantal leveranciers. Dit zorgt voor onderlinge
concurrentie. Horizontale verschuivingen, van autarkie naar chaos en van beheersing naar
marktwerking, kunnen worden verklaard door het streven naar kostenverlaging, flexibiliteit
en betere prijs/kwaliteitsverhouding. Een diagonale verschuiving, van chaos naar be-
heersing, kan worden verklaard door het algemene streven naar beheersing.
In de case studies waren er geen bedrijven die een fase hebben overgeslagen bij het
doorlopen van dit model. Dit betekent niet dat dit niet mogelijk is. Het is bijvoorbeeld
denkbaar dat het management van het bedrijf door sturing van autarkie naar beheersing
kan gaan. Gezien de omvang van deze case study kunnen er geen onderbouwde
algemene conclusies worden getrokken. De resultaten zijn alleen geldig voor de
gebterviewde bedrijven.

2.6 IT-dienstverlening

Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkelingen in IT-dienstverlening zijn er twee
dienstverleners en zeven uitbestedende bedrijven gernterviewd. Door het nog niet
manifest zijn van de laatste fase, marktwerking, ten tijde van de uitvoering van dit
deelonderzoek is er om deze fase te beschrijven gebruik gemaakt van literatuurbronnen.

ONTWIKKELINGEN IT-DIENSTVERLENING
Tot het midden van de 70-er jaren wordt de ITdienstverlening voor het grootste deel
wordt uitgevoerd door de inteme automatiseringsafdeling. Bedrijven hebben hun eigen
rekencapaciteit en ontwikkelen hun eigen applicaties. Er ontstaan grote centrale
automatiseringsafdelingen, die met mainframe machines in de informatiebehoeften van
het bedrijf voorzien. Nolan duidt dit aan als het data processing tijdperk [Not'631[Nol'92]
In deze periode worden tussen de interne automatiseringsafdeling en de bedrijfsfuncties
geen interne contracten, Service Level Agreements genoemd, gesloten. Er wordt met een
centraal budget voor IT-dienstverlening gewerkt. De kosten worden op basis van een
verdeelsleutel doorbelast aan de bedrijfsfuncties. Door het ontbreken van contracten heeft
de interne automatiseringsafdeling slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van
de bedrijfsfuncties. De interne automatiseringsafdeling rapporteert vaak aan de afdeling
finance & accounting (F&A) [Cor'94].
Vanaf midden jaren 70 leiden capaciteitsproblemen de tweede fase in. Er ontstaat een
tekort aan gekwalificeerde IT-medewerkers. Daarnaast vindt een technische herbezinning
plaats waarbij de mainframe machines minder dominant worden omdat de
gedistribueerde infrastructuur haar intrede doet. Nolan duidt dit aan als het IT-tijdperk
[Nol'63] [Not'92]. Er wordt incidenteel personeelcapaciteit ingehuurd bij exteme IT-
leveranciers. Hierdoor transformeert de interne automatiseringsafdeling naar een
inkopende automatiseringsafdeling. De detacheringrelaties met de IT-leveranciers worden
met kortlopende contracten geregeld. Er is geen sprake van een structurele relatie. De
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eigen auloinatisermgsaideling stuurt zowei de ingehuurde iT-medewerkers als de eigen
medewerkers aan.
Ondanks het niet structurele karakter van de samenwerking wordt de omvang van de
inhuur bij veel uitbestedende bedrijven erg groot. Er wordt op grote schaal en bij een groot
aantal externe IT-leveranciers ingehuurd om capaciteitsproblemen op te lossen. IT-leve-
ranciers gaan naast het aanbieden van capaciteit ook over tot het uitvoeren van gehele
projecten. Per project wordt hiervoor een afzonderlijk contract afgesloten. Voor de
projecten draagt de IT-leverancier dan de verantwoordelijkheid. Deze projecten worden
nog steeds geinitieerd door de interne automatiseringsafdeling. Door het grote aantal
ingehuurde medewerkers en lopende projecten is de interne automatiseringsafdeling
steeds minder in staat is om het geheel te overzien. Dit wordt nog eens bemoeilijkt door de
snelle technologische ontwikkelingen. Daarbij komt nog dat de bedrijfsfuncties vaak
relatief machtig zijn en hun IT-dienstverleningsbehoeften specificeren tot in technische
details. De keuze van de bedrijfsfuncties hoeft niet in lijn te zijn met de IT-strategie die is
uitgestippeld door de interne automatiseringsafdeling. Dit leidt tot sub-optimalisatie.
De inkopende automatiseringsafdeling heeft echter nog steeds slechts een
inspanningsverplichting naar de bedrijfsfuncties en rapporteert aan de afdeling F&A.
In de 90-er jaren wordt door veel bedrijven het aantal leveranciers drastisch beperkt, de
derde fase. Deze fase wordt door Nolan aangeduid als het netwerktijdperk [Nol'63]
[Nol'921. De beslissing om het aantal externe IT-leveranciers te beperken wordt door het
algemeen management genomen om te komen tot een beheersing van de IT-
dienstverlening. Dit moet leiden tot voorspelbaarheid van de resultaten van IT-
dienstverlening en tot een beheersing van de kosten. Er wordt een langlopend contract met
een resultaatsinspanning afgesloten met Nn of slechts enkele exteme IT-leveranciers.
Hierbij komt de zelfstandige positie van de eigen automatiseringsafdeling in het gedrang.
Er zijn twee mogelijkheden: de eigen automatiseringsafdeling wordt overgenomen door
de IT-leverancier of er wordt een samenwerkingsverband gevormd waarin ieder zijn eigen

verantwoordelijkheden krijgt. Er vindt in deze fase een organisatorische herbezinning
door de uitbestedende bedrijven plaats.
Dergelijke IT-outsourcingscontracten kunnen betrekking hebben op Information Systems-
outsourcing (IS-Outsourcing). Door International Data Corporation (IDC) wordt
Information Systems Outsourcing omschreven als: "a long term contractual arrangement,
including facility management, in which a service provider takes ownership of and
manages a clients information system operations or department"[IDC'98]12.
De demand zijde van de informatiefunctie krijgt steeds meer kenmerken van een
beleidsbepalende stafafdeling. Het demand management speelt een rol bij de aansturing
var·  de externe IT-leveranciers. Door Gartner wordt het aansturen van externe leveranciers

gezien als een succesfactor voor een IT-outsourcingsrelatie [Ter'911. De achterblijvende
delen worden aangeduid als informatiemanagement [Beu'941. Deschoolmeester stelt dat:
"managing the alliance cannot be outsourced" [Des'97].
Een belangrijk probleem in deze fase blijft de autonomie van de bedrijfsfuncties. Binnen
veel organisaties hebben de bedrijfsfuncties in deze fase de IT-budgetverantwoordelijkheid
verkregen. De bedrijfsfuncties kunnen de IT-strategie van het informatiemanagement met
hun budgetverantwoordelijkheid tot op technische details doorkruisen. Wel rapporteert
het informatiemanagement in deze fase aan het algemeen management en niet meer aan
de afdeling F&A. Hierdoor is er op het algemeen management niveau meer aandacht voor
IT-dienstverlening en kan de autonomie van de bedrijfsfuncties worden beperkt. Dit zal
leiden tot een meer gestandaardiseerde invulling van de IT-dienstverlening, hetgeen
positief bijdraagt tot het beheersen daarvan.

12  In hoofdstuk 3 wordt deze definitie bij de karakterisering van rT-outsourcing nog verder uitgezoerkt.
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Elektronica multinationa113
Voor de informatiebehoeften had de elektronica multinational zijn eigen
automatiseringsafdelingen opgericht. Deze huurden bij leveranciers capaciteit in om in de IT-
behoeften te kunnen voorzien. Op dat moment bevond de elektronica multinational zich in de
tweede fase. Er or· tstond een vrij onoverzichtelijke situatie die de elektronica multinational
deed besluiten om in 1988 de eigen automatiseringsafdeling op te splitsen in een demand en
supply management. Het demand management -dat ook wel kan worden aangeduid als
informatiemanagement- Corporate Automation genaamd, is het aanspreekpunt binnen de
organisatie en verantwoordelijk voor de IT-dienstverleningsfunctie. Het supply management
zorgt voor de uitvoering van de IT-dienstverlening samen met de leveranciers die de
ingehuurde capaciteit leveren. Hierdoor vindt er een structurering plaats. In eerste instantie
wordt, in 1990, het applicatiegedeelte van het supply management naar een externe IT-
leverancier geoutsourced. In januari 1996, is ook het processing deel van het supply
management geoutsourced. Door getrapte outsourcing van de IT-dietlstverlening bereikt de
elektronica multinational de derde fase en het is hiermee ook uit de onoverzichtelijke tweede
fase gekomen. De inrichting van een demand management was hiervoor noodzakelijk. Wel
heeft het outsourcen van het supply management veel aandacht gevraagd van het algemeen
management, hetgeen ook niet verwonderlijk is gezien het strategische karakter van de
beslissing en de omvang van de transactie. De belangrijkste reden dat er pas in tweede
instantie voor de outsourcing van het processing deel over gegaan is, is de vertrouwelijkheid
die verband houdt met het uitvoeren van de processing. Om deze goed te waarborgen heeft
het algemeen management van de elektronica multinational veel tijd gestoken in het selecteren
en beoordelen van de leverancier voor het applicatiegedeelte.

De vierde fase was, ten tijde van het case study onderzoek in 1993, nog niet bereikt.
Aanvullend op het case study onderzoek is de relevant literatuur bestudeerd. De
ontwikkeling wordt voor IT-dienstverlening ook onderschreven door rapporten van
onderzoeksbureaus als Gartner en consultancy bedrijven als Nolan Norton die multiple
vendors IT-outsourcingsrelaties in de markt signaleren [NNI'96] [Kit'981. Het uitbesteden
van de IT-dienstverlening aan meerdere IT-leveranciers vraagt echter om meer
management aandacht van het uitbestedende bedrijf dan IT-outsourcingscontracten die
gesloten worden met slechts Hn of een klein aantal externe IT-leveranciers. De
"intercontract problems" moeten door het informatiemanagement van het uitbestedende
bedrijf worden opgelost [Cro'951 Lacity, Willcocks en Feeny gaan nog een stap verder en
zien het afsluiten van contracten met meerdere externe IT-leveranciers niet als een
mogelijkheid maar vinden het noodzakelijk dat er contracten worden afgesloten met meer
dan un IT-leverancier. Lacity, Willcocks en Feeny stellen dat de externe IT-leveranciers en
de inteme automatiseringsafdeling in een continue concurrentiestrijd gewikkeld moeten
zijn om de IT-dienstverlening te verzorgen Alleen een dergelijke concurrentiestrijd tussen
IT-leveranciers kan leiden tot een effectieve en efficiente IT-outsourcingsrelatie [Lac'95b].
Deze ontwikkelingen maken een volwassen informatiemanagement nog noodzakelijker
dan in de derde fase. Hieraan zal het uitbestedende bedrijf veel aandacht moeten besteden.
Naast deze constateringen in de IT-outsourcingsliteratuur kan er in de praktijk worden
waargenomen dat vanaf 1995 IT-leveranciers regelmatig worden geconfronteerd met
vragen van uitbestedende bedrijven om met een aantal IT-leveranciers ieder voor een deel
van de totale IT-dienstverlening zorg te dragen. Hierbij komt het voor dat uitbestedende
bedrijven op voorhand aan IT-leveranciers vragen om in een consortium een aanbieding te
doen. De contracten worden dan individueel afgesloten met de IT-leveranciers die aan het
consortium deelnemen. Ook kunnen uitbestedende bedrijven een aantal malen slechts een
deel van hun IT-dienstverlening uitbesteden. Als gevolg van de leveranciersselectie
kunnen de verschillende delen van de IT-dienstverlening gecontracteerd worden bij
verschillende externe IT-leveranciers.

13 Deze case study is ontleend aan het boek: outsourcing van IT-dienstuerlening: een make or buy beslissing,
ISBN: 90-267-2035-1 IE;eu'941
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Daarnaast kan zowel in de praktilk als in de literatuur 11DC'981 [Kit'981 £Sad'981
geconstateerd worden dat de inhoud van de IT-outsourcingsrelaties aan het veranderen is.
De traditionele overname van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van IT-
dienstverlening transformeert naar het overnemen van de verantwoordelijkheid voor hele
processen die IT gerelateerd zijn en zelfs naar het overnemen van de verantwoordelijkheid
voor gehele business processen. Dit zal in hoofdstuk 3 worden uitgewerkt.
In de praktijk kan verder worden geconstateerd dat de rol van de interne
automatiseringsafdeling in de vierde fase niet verandert ten opzichte van de derde fase. De
informatiemanager heeft gddn uitvoerende IT-taken maar zorgt voor de aansturing en de
afstemming van de exteme IT-leveranders die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
van de IT-dienstverlening. Het aantal externe IT-leveranciers heeft geen invloed op deze
rol. De interne automatiseringsafdeling blijft Hn van de IT-leveranders van het
uitbestedende bedrijf. Op basis hiervan mag worden verondersteld dat deze
verantwoordelijkheden niet zullen veranderen ten opzichte van de verantwoordelijkheden
in de derde fase.
In de IT-outsourcingsliteratuur is geen typering terug te vir clen voor deze fase. Op basis
van de literatuur en de praktijk kan geconcludeerd worden dat nu ook de vierde fase voor
IT-dienstverlening manifest is geworden.

2.7 Contractrelaties met IT-dienstverleners

In de voorgaande paragrafen zijn aan de hand van interviews ontwikkelingen
weergegeven voor drie diet'Istverlenende branches. Deze ontwikkelingen zijn samengevat
in tabellen en hebben geresulteerd in een fasemodel. In de vorige paragraaf is een globale
schets gegeven van de ontwikkelingen in de IT-dienstverleningsbranche. In deze paragraaf
zullen deze ontwikkelingen worden weergegeven door middel van een fasering die
vergelijkbaar is met de fasering uit andere dienstverlenende branches. Ook is er in het
fasemodel voor IT-dienstverlening aandacht voor het algemeen management, het aantal
leveranciers, de verantwoordelijkheden van de interne automatiseringsafdeling, de
contracten, een typering van de fase en de periode.
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Karakteristieken Fase
1                                2                                3                                414

P€Tude tot  midden 70-er tot eind  80-er wen 90-er jaren Midden 90-er jaren
1/rert

typering data processing inforrnatie netwerk tijdperk -/35

tijdperk (mainframe technologie tildperk (netwerkstructuren)
platformen) (gedistribueude

infrastructuur)
aandacht algemeen management weinig Weinig Veel veel

aantal leveranciers Keen leveranciers veel leveranciers weirlig leveranaers veelleveranciers
selectiecriteria n. v.t. Capaciteit Voorspelbaarheid Flexibiliteit en

resuitaat kosten

verantwoordelijkheid rr-taken de uitvoering en de de uitvoering van de aansturing van de aansturing van
aansturing delen het IT- de externe IT- de exteme IT-
rapportage aan de bedrijfsfundie leverancier(s) leverancier(s)
staf afdeling F&A de aansturing van rapportage aan rapportage aan

de externe IT- algemeen algemeen
leveranciers management management
rapportage aan de
sta f afdeling F&A

contract -1- kort lopende een langlopend con-     meerdere lang
contracten, per tract bij ian of topende contracten
detachering of enkele leveranciers met meerdere
project wordtereen (beheersing IT- leveranciers
contract opgesteld dienstverlening) (voorkoming
(kosten en op- afhankeUjkheid)
vangen
capaciteitstekort)

Figuur 7: ontwikkelingen in de IT-dienstverlening

Op basis van de interviews in de dienstverlenende branches en binnen de IT-
dienstverleningsbranche is voor de gernterviewde bedrijven een fasering te
onderkennen in de aansturing van IT-dienstverleners. Deze beschrijvingen van de vier
fasen voor de aansturing van IT-dienstverleners worden in een fasemodel gepositioneerds.
Hiermee kunnen ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan of nog zullen voordoen
worden gepositioneerd. Gezien de omvang van deze case study kunnen er geen
onderbouwde algemene conclusies getrokken worden. De resultaten zijn alleen geldig
voor de geinterviewde bedrijven.

14 Dezz uitkomsten zijn niet afgeleid van het casestudy onderzoek maar van een literatuwronderzoek doordat er
zich ontwikkelingen hebben voorgedaan nadat /let casestudy onderzoek was afgerond.
as  In de literatuur  is geen  typering uoor deze fase  geuonden.
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mate waann Veel                                              I

het algemein ma- beheersing marktwerking
nagement ach
met de dienstver IM staf IM staf

lining bemocit controle uttvoll.g controle en coordinate unvoinng
lang lop€nd contract meerdere lang lopende contracten
resultlitsverplichtligen result tsverplichnng

D

1

D.

autarkie I chaos
interne automatiscringsafdcling                      I        inkopende automatiseringsafdclingwawrdeling uitvoering en subconticto,ing
geen contracten/budgetten I kortc contracten

inspanningsverplichtingen 1 inspanningsverplichting

weinig                                              1

w.inig aantal leverai,ciers dat zorgt voor de illvulling van de dienstverleing veel

Figuur 8: Fasemodel: ontwikkelingen in IT-outsourcingsrelaties

2.8 Conclusies

Op basis van dit inventariserend onderzoek kunnen antwoorden worden gegeven op de
gestelde vragen.

HISTORISCHE ONTWIKKELINGEN

Alle onderzochte bedrijven zijn zelf begonnen met het opzetten van de dienstverlening.
Deze dienstverlening was een integraal onderdeel van de bedrijfsfuncties: autarkie. In de

loop van de tijd begonnen bedrijven met het inhuren van capaciteit bij externe

dienstverleners, omdat bedrijven niet voldoende eigen capaciteit hadden om de pieken
van de vraag naar dienstverlening op te vangen of doordat bedrijven de kennis en
ervaring niet in huis hadden om de gevraagde dienstverlening te leveren: chaos.

De inhuur werd steeds meer structureel en de omvang van de inhuur en het aantal

externe dienstverleners namen sterk toe. Door snelle technologische ontwikkelingen
binnen de dienstverlening werd het voor bedrijven steeds moeilijker om zelf mee te
groeien met deze ontwikkelingen. Dit dwong bedrijven om steeds vaker gebruik te

maken van de dienstverlening van externe leveranciers. Er was weinig management
aandacht voor de dienstverlening. Hierdoor werden er geen volume contracten

afgesloten. Er werden bij een groot aantal externe leveranciers geringe volumes per
externe leverancier ingekocht. Deze historische ontwikkelingen hebben zich voorgedaan
voordat outsourcingsrelaties gevormd werden. Hierbij werd de totale dienstverlening
overgedragen aan 66n externe leverancier: beheersing. Het demand management is
verantwoordelijk voor het aansturen van de externe leverancier. Bij de uitbesteding van
IT-dienstverlening wordt het demand management aangeduid als

informatiemanagement. In de logistieke dienstverlening, treasury dienstverlening en nu
ook in de IT-dienstverlening worden er door uitbestedende bedrijven steeds vaker

outsourcingscontracten gesloten met meerdere externe leveranciers: marktwerking. Ook
in deze fase is het de verantwoordelijkheid van het demand management om de externe

leveranciers aan te sturen. Bij de uitbesteding van IT-dienstverlening is de aard van de

outsourcingsrelatie ook aan verandering onderhevig. De toenemende verwevenheid van
IT met de businessprocessen is de oorzaak van deze veranderingen. De IT-
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outsourcingsrelaties richten zich in toenemende mate op het overnemen van de
verantwoordelijkheid voor hele processen.

MOTIEVEN VOOR OUTS OURCINOSBES[.ISSINGEN
Het belangrijkste motief voor bedrijven om over te gaan tot de outsourcing van de
dienstverlening is dat de uitbestedende bedrilven de controle verloren hadden over de
totale dienstverleningsfunctie. Het aansturen van de vele leveranciers en de eigen
afdeling zorgde voor veel problemen. Daarnaast liepen de kosten van de
dienstverlening sterk op. De belangrijkste reden hiervoor was dat er kleine contracten
met een groot aantal verschillende leveranciers werden gesloten. De afhandeling en
controle van de contracten en de geleverde dienstverlening werden erg kostbaar. Deze
zaken zorgden voor aandacht van het algemeen management die het proces om te
komen tot een outsourcingsrelatie in gang gezet hebben en outsourcingsrelaties hebben
vormgegeven.

PROCES OM TE KOMEN TOT EEN OUISOURCINGSRELATIE
De keuze voor outsourcing is voor de meeste bedrijven een weloverwogen beslissing
geweest waarbij vooraf heel duidelijk de doelstellingen zijn vastgesteld. Om te komen
tot een outsourcingsrelatie hebben bedrijven gesprekken gevoerd met een groot aantal
potentiele externe leveranciers. Bij deze gesprekken heeft het algemeen management een
belangrijke rol gespeeld. Tenslotte is de uiteindelijke keuze voor een externe leverancier
gemaakt door het algemeen management van het bedrijf.

OUTSOURCINGSRELATIE EN LEVERING VAN DIENSTVERLENING
Met het inrichten van een outsourcingsrelatie hadden de meeste uitbestedende bedrijven
en externe leveranciers weinig ervaring. Ook was voor de uitbestedende bedrijven het
aansturen van een outsourcingsrelatie een nieuwe ervaring. Het belangrijkst bij een
outsourcingsrelatie is het inrichten van een aanspreekpunt door het uitbestedende
bedrijf voor zowel de eigen bedrijfsfuncties als voor de externe leverancier: het demand
management. Deze entiteit moet zorgen voor het soepele verloop van de samenwerking.
Hierbij is het belangrijk dat het uitbestedende bedrijf een strategie ontwikkelt voor de
inzet van de dienstverlening Daarnaast controleert deze entiteit de geleverde
dienstverlening door de externe leverancier.

CONTRACT HERNIEUWING
Uit dit deelonderzoek in de verschillende branches is geen duidelijk beeld naar voren
gekomen over de hernieuwing van contracten. Bij de onderzochte bedrijven zijn
hierover verschillende beelden naar boven gekomen. Sommige bedrijven gaven aan dat
stilzwijgende verlenging usance was, terwijl bil andere bedrijven bij het aflopen van het
contract harde onderhandelingen en leverancierswisselingen aan de orde van de dag
waren. Ook binnen dezelfde branches waren er geen uniforme ontwikkelingen te
onderkennen. Voor deze verschillen is in dit deelonderzoek geen verklaring gevonden.

Met de antwoorden op deze vijf researchvragen is een basis gelegd voor het onderzoek
naar het beheersen van IT-outsourcingsrelaties. In hoofdstuk 3 zal aan de hand van een
karakterisering van IT-outsourcingsrelaties verder worden gebouwd op de in dit
deelonderzoek geconstateerde ontwikkelingen voor IT-dienstverlening en de
uitbesteding van IT-dienstverlening
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3   IT-outsourcingsrelaties: een karakterisering

In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor het opstellen van de factoren die bijdragen
aan de beheersing van IT-outsourcingsrelaties. Deze beheersingsfactoren zullen in
hoofdstuk 4 worden uitgewerkt op basis van managementliteratuur en IT-
outsourcingsliteratuur. In dit hoofstuk worden IT-outsourcingsrelaties gekarakteriseerd
aan de hand van typen en er wordt bovendien een samenwerkingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties beschreven.
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Figuur 9: Leeswijzer hoofdstuk 3.

3.1     Onderzoeksopzet voor deelonderzoek samenwerkingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties

Op grond van de in hoofdstuk 2 beschreven ontwikkelingen in de dienstverlening in het
algemeen en de IT-dienstverlening in het bijzonder is een te onderzoeken
samenwerkingsmodel ontwikkeld voor IT-outsourcingsrelaties. Bij de ontwikkeling van
dit model is ook nog gebruik gemaakt van de beschikbare IT-outsourcingsliteratuur en
de bij de auteur aanwezige praktijkervaring. Dit wordt in dit hoofdstuk beschreven in
de volgende paragraaf. Het te onderzoeken model is geverifieerd aan de hand van een
case study onderzoek bestaande uit vijf cases. Dit deelonderzoek heeft geleid tot een
samenwerkingsmodel voor het beheersen van IT-outsourcingsrelaties.
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Figuur 10 : onderzoeksopzet deelonderzoek samenwerkingsmodel voor het beheersen
van IT-outsourcingsrelaties

METHODE
Een beschrijving van het te onderzoeken samenwerkingsmodel is de basis voor dit
deelonderzoek. Dit zal worden geverifieerd aan de hand van de resultaten van vijf case
studies. Er is gekozen voor case study onderzoek omdat dit deelonderzoek zich richt op
"hoe" vragen: "Hoe worden IT-outsourcingsrelaties beheerst?", ook omdat de
onderzoekerniet in staat is de omgeving te beheersen. In dergelijke situaties kunnen
onderzoeken het best worden uitgevoerd met case studies [Tan'92bl [Yin'94]. De
verificatie van het te onderzoeken samenwerkingsmodel vindt plaats op basis van tien
uitgangspunten, die voor dit model geformuleerd zijn. Bij de analyse wordt vastgesteld
of deze uitgangspunten ook geldig zijn voor de onderzochte cases. De analyse resulteert
in het samenwerkingsmodel voor het beheersen van IT-outsourcingsrelaties. Dit
deelonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Nijmegen
en heeft geresulteerd in het afstudeerrapport "Beheersing van IT-outsourcingsrelaties"
[Pie'97].

PROBLEEMSTELLING
Dit deelonderzoek is er op gericht om inzicht te krijgen in de wijze waarop IT-
outsourcingsrelaties worden beheerst. Dit sluit aan bij de probleemstelling zoals die in
het eerste hoofdstuk is uitgewerkt. Dit inzicht wordt vormgegeven in het
samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties. Het model beschrijft de
bedrijfsfuncties en hun relaties voor zowel het uitbestedende bedrijf als voor de externe
IT-leveranders. Het wordt gebruikt bij het ontwikkelen van een beheersingsmodel voor
IT-outsourcingsrelaties. Dit wordt in het volgende hoofdstuk uitgewerkt.
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ONDERZOEKSVRAGEN
In dit deelonderzoek is gewerkt met een gedetailleerde vragenlijst. De volgende vragen
zijn gesteld in een semi-gestructureerd interview:
1.   Hoe is de relatie tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-dienstverlener tot

stand gekomen?
2.  Hoe wordt de samenwerking tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-

dienstverlener beheerst?
2.1.  Welke rol spelen contracten hierbij?
2.2.  Welke rol speelt vertrouwen hierbij?

3.   Op welke wijze wordt de IT-organisatie ingericht?
3.1.  Welke rol speelt het informatiemanagement hierbij?
3.2.  Welke rol speelt de interne IT-bedrijfsfunctie hierbij?
3.3.  Welke rol speelt het IT contract- en accountmanagement hierbij?
3.4.  Welke rol speelt de externe IT-bedrijfsfunctie hierbij?
3.5.  Welke rol spelen subcontractors hierbij?

De nadruk bij dit deelonderzoek ligt op vraag drie. De eerste twee vragen dienen om de
onderzochte outsourcingsrelaties te kunnen positioneren. Deze worden in paragraaf 3.5
gebruikt om de cases kort te beschrijven. De voor dit deelonderzoek gebruikte
vragenlijst is opgenomen in Appendix C.

ONDERZOCHTE ORGANISATIES
De onderzochte organisaties zijn op basis van anonimiteit geinterviewd. De onderzochte
organisaties hebben alle een IT-outsourcingsrelatie met de externe IT-leverancier Origin.
De interviews zijn afgenomen met de contractmanagers van Origin. Hiervoor zijn sessies
van 2 uur gehouden aan de hand van een vragenlijst. De uitwerkingen van de cases zijn
opgenomen in Appendix D. Dit deelonderzoek heeft plaats gevonden in de eerste helft
van 1997.

3.2     Karakterisering van IT-outsourcingsrelaties

In IT-outsourcingsrelaties kunnen drie aandachtsgebieden worden onderscheiden: IT-
outsourcing, de IT-leverancier16 en het uitbestedende bedrijf. In deze paragraaf zullen
deze drie aandachtsgebieden worden uitgewerkt. De drie aandachtsgebieden zullen aan
de hand van typen worden gekarakteriseerd. Bij de uitwerking zijn deze typen, voor een
helder onderscheid, uitgewerkt aan de hand van Hn karakteristiek. Ter nuancering
worden bij karakterisering van de aandachtsgebieden nog 66n of meer kenmerken
benoernd.

16 De term IT-leuerancier moet worden gelezen als de externe IT-leueranciers mogelijk in combinatie met de
interMe automatiseringsafteling
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IT-outsourcing

IT-leveranciers

uitbestedend bedrijf

Figuur 11: Raamwerk voor de karakterisering van IT-outsourcingsrelaties
In het raamwerk worden de verschillende typen van de drie aandachtsgebieden in dit
hoofdstuk uitgewerkt. Het gaat hier om een ordening van de drie aandachtsgebieden17
Met deze karakterisering worden de belangrijkste kenmerken van de aandachtsgebieden
expliciet gemaakt en met elkaar in verband gebracht.

3.2.1     Karakterisering van IT-outsourcing

In de IT-outsourcingsliteratuur heeft de Looff in zijn proefschrift een inventarisatie
opgenomen van IT-outsourcingsdefinities [Loo'96]. Deze definities van IT-outsourcing
van o.a. Klepper, Lacity en Hirschheim en Willcocks and Fitzgerald richten zich primair
op het overdragen van de IT-dienstverlening en eventueel op de overdracht van de
daarbij behorende IT-medewerkers en activa door het uitbestedende bedrijf aan een IT-
leverancier. Lacity en Hirschheim definieren IT-outsourcing als: "the use of third party
vendors to provide information products and services that were previously provided
internally" [Lac'95a]. Deze definities schieten tekort voor dit onderzoek.
In dit onderzoek wordt voor het uitwerken en definieren van typen voor IT-outsourcing
aansluiting gezocht bij door de twee grootste commerciele researchbureaus in de IT-
branche -Gartner en IDC- gehanteerde definities. Deze brengen in de definitie van IT-
outsourcing verschillende gradaties aan en verrijken hiermee de bestaande IT-
outsourcingsdefinitie. Deze definities zijn gebaseerd op de definities uit de IT-
outsourcingsliteratuur en worden tevens herkend door zowel de uitbestedende
bedrijven als door de IT-leveranciers. Ook in de IT-outsourcingsliteratuur zelf worden
de definities van Gartner, IDC en andere commerciele onderzoeksbureaus regelmatig
aangehaald, bijvoorbeeld door Currie [Cur'981 en Willcocks, Fitzgerald en Feeny
[Wil'95b].

17  Nadrukkelijk moet tuorden  gesteld  dat er  bij de uitwerking van de  typen aan  de hand van  deze figuur  geen

sprake is van bij oorbeeld ten tomemende mate van complexiteit  voor het behersen van IT-outsourcingsrelaties
naarmate IT-outsourangsrelaties verder van het centrum in deze figuur gepositioneerd kunnen zoorden. Het is
niet mogelijk om bijvoorbeeld over de complexiteit uitspraken te doen op basis van slechts een karakteristiek die is
uitgerverkt aan de hand van verschillende typen. Hiervoor zijn er te veel andere inuloeden.
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Door het onderzoeksbureau IDC worden drie typen onderscheiden die in dit onderzoek
worden aangeduid als IT-outsourcing [IDC'98]:
1. Information Systems Outsourcing: een lange termijn contract, inclusief facilities

management, waarbij de externe IT-leverancier de verantwoordelijkheid of delen
van de verantwoordelijkheid voor het doen uitvoeren van de IT-dienstverlening
draagt en er sprake van kan zijn dat de exteme IT-leverancier de eigendommen ofdelen van de eigendommen van de interne automatiseringsafdeling overneemt en
personeel van de interne automatiseringsafdeling in dienst neemt. Bij Information
Systems Outsourcing worden door IDC de volgende activiteiten als voorbeeld
gegeven: "data centre outsourcing, network operations outsourcing, desktop
outsourcing, applications outsourcingservices, helpdesk outsourcing and disaster
recovery".

2. Process Outsourcing: IT-dienstverlening voor specifieke verwerkingsfuncties met
een sterk gestandaardiseerde format. Er vindt geen overgang plaats van personeelen overdracht van eigendommen naar de externe IT-leverancier. Bij Process
Outsourcing worden door IDC de volgende processen als voorbeeld gegeven:.consumer payment processing, check processing, claims processing, mutual funds
and stock transactions processing, payroll processing and EDIl,3.

3. Business Process Outsourcing: een specifieke set van activiteiten en kennis die nodigis voor de uitvoering van de werkzaamheden van een afdeling, proces of functie van
het uitbestedende bedrijf door een externe IT-leverancier. Deze uitvoering van dewerkzaamheden ten behoeve van een IT-systeem of applicatie maakt onderdeel uit
van de dienstverlening waarbij de IT-leverancier ook de verantwoordelijkheid
draagt voor niet IT gerelateerde activiteiten.
Het belangrijkste verschil tussen Information Systems Outsourcing en Processing
Outsourcing is dat er bij Business Process Outsourcing niet primair gestuurd wordt
op performance van de informatiesystemen maar op de performance van hetuitbestede proces. Bij Business Process Outsourcing worden door IDC de volgende
processen als voorbeeld gegeven: "administrative (billing, shareholder services and
pension plans), customer care (customer services and call centres), finance (cash
management, receivables management and accounting), human resources
(regulation compliance, benefits administration, workers' compensations andexpatriate administration), logistics, manufacturing, marketing and sales [IDC'97bl"

Gartner onderscheidt twee typen19 die in dit onderzoek als IT-outsourcing worden
aangeduid [Kit'98] [Sad'98]:

1. IT-management services: de outsourcing van services die betrekking heeft op hetmanagement van alle typen IT-resources. De services kunnen worden onderverdeeld
in "operational services, application management, helpdesk management services,
business continuation and asset management".

18  EDI is in de opsomming van IDC van ten andere orde.  Het gaat om de uitbesteding van processen, die m.b.t.
EDI-technologie worden uitgrooerd.
1' Gartner hanteert naast de twee typen in hun service category definitions ook nog vier definities die, niet binnen
de scope van IT-outsourcing valle: hardware maintenance and support seruices, sofhvare maintenance and
support seruices, consulting seroices, education and training. Dev vier zijn service definities, die in het gfual van
uitbesteding vallen onder IT-management semices [Sad'981.
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2. Business management services: de outsourcing van services die betrekking heeft op
het management van de IT-operations van business processen en de resources die
een grote afhankelijkheid hebben van IT. De services kunnen worden
onderverdeeld:
2.1. transaction processing services: IT ondersteunt en zorgt voor de processing van

specifieke transacties zoals bijvoorbeeld "card processing" of "payroll
processing".

2.2. business process management: leveranciers zijn verantwoordelijk voor het
management en het optimaliseren van het gehele business proces of de gehele
business functie, inclusief de IT-component.

IDC Gartner
Information Systems Outsourcing IT-management services

Processing Outsourcing Business transaction

Management processing sevices
Business Process Outsourcing Services business process

management

Figuur 12: typen van IT-outsourcing van IDC en Gartner

De typen die door IDC en Gartner worden gehanteerd verschillen niet wezenlijk van
elkaar. In dit onderzoek zullen de Open van IDC gebruikt worden. IDC maakt, op type-
niveau, onderscheid tussen het uitbesteden van processen waarbij er sprake is van alleen

de uitbesteding van IT-dienstverlening (processing outsourcing) en de uitbesteding van
processen waarbij er sprake is van uitbesteding van taken die breder zijn dan IT-
dienstverlening (business process outsourcing). Dit onderscheid wordt door Gartner
alleen op sub-niveau uitgewerkt. Verder sluiten de typen van IDC door hun
naamgeving beter aan bij dit onderzoek daar de term "outsourcing" onderdeel uitmaakt
van de naam van de typen.

Alle drie de typen, zoals door IDC gedefinieerd, vallen binnen de scope van dit
onderzoek. Uitgangspunten hierbij zijn de kwantitatieve criteria die voor continue IT-
services in hoofdstuk 1 van dit onderzoek zijn gedefinieerd. Deze bieden bij voldoende
omvang van de IT-outsourcingsrelatie zonder meer ruimte om Information Systems

Outsourcing en processing outsourcing in de scope van dit onderzoek te plaatsen.
Business Proces Outsourcing valt binnen de scope van dit onderzoek als 50% van de
totale contractwaarde continue IT-services zijn20.

20 Het percentage van 50% is arbitrair. Llitgangspunt bij de vaststel/ing van dit percentage is dat een substantial
deel van de contractwaarde bestaat uit continue fT-services, daar dit onderzoek zich richt op het beheersen van rT-

outsourcingsrelaties, met de nadruk op iT kn outsourcing en niet op outsourcing alleen.
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uitbestedende bedrijf

Figuur 13: Typen IT-outsourcing

3.2.2     Karakterisering van de IT-leveranciers

In deze paragraaf worden IT-dienstverleners gekarakteriseerd. In dit onderzoek wordt
bij typen IT-leveranciers onderscheid gemaakt tussen interne en externe IT-leveranciers.
Ondanks het feit dat dit onderzoek zich primair richt op IT-outsourcingsrelaties tussen
het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers, is er ook expliciet aandacht
besteed aan interne IT-leveranciers. Uitbestedende bedrijven kunnen er immers ook
voor kiezen om een deel van de IT-dienstverlening niet uit te besteden21. Derhalve
kunnen interne IT-leveranciers ook relevant zijn voor het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties.

INTERNE IT-LEVERANCIERS
Een interne automatiseringsafdeling wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een interne
afdeling die zorgdraagt voor een deel van de IT-dienstverlening. Bij de interne
automatiseringsafdeling kan het uitbestedende bedrijf de IT-leverancier, de interne
automatiseringsafdeling,  niet alleen aanspreken op basis van contractueel gemaakteafspraken maar ook op basis van een hierarchische relatie22. De interne
automatiseringsafdeling is centraal dan wel decentraal georganiseerd23. Indien de IT-
medewerkers rapporteren aan de (eind)verantwoordelijke van de interne
automatiseringsafdeling wordt de interne IT-leverancier aangeduid als een centrale
organisatie en indien de IT-medewerkers rapporteren aan de (eind) verantwoordelijke
voor een bedrijfsfunctie wordt de interne IT-leverancier aangeduid als decentraal.
Dit onderscheid kan ook gevolgen hebben voor het beheersen van een IT-
outsourcingsrelatie. Een decentrale interne automatiseringsafdeling is door zijn

21  Dit 2111  in paragraaf 3.2.3.  bij  de karakterisering van bet  uitbestedende  bedrijf worden uitgeiverkt  als "selective
outsourcing"
22 Indien bedrijuen hun interne automatiseringsafdeling hebben ondergebracht in een zelfstandige rechtspersoon
die voor 100% eigendom is van het moederbedrijf, is er geen sprake van een hi*rchische relatie maar van een
eigendomsrelatie.  Met  deze  eigendomsrelatie kan door  het  moederbedrijf ook inuloed teorden  uitgeoefend op de
verzelfstandigde interne automatiseringsafdeling
23  Ook kan de  interne automatiseringsafdeling nog functioneel  decentraal  georganiseerd ziin. Dit betreft een
menguorm van de decentrale en centrale organisatie van de interne automatiseringgfdeling
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geringere aistand tot de klanten/eindgebruikers beter in staat om in te spelen op hurt IT-
dienstverleningsbehoeften. Een centrale interne automatiseringsafdeling kan
schaalvoordelen behalen, door standaardisatie en integratie. Hierdoor zal er een grotere
technische homogeniteit ontstaan waardoor de waarde van de informatie wordt
vergroot. Verder kan een centrale interne automatiseringsafdeling, als gevolg van de
schaalgrootte, sneller kennis nemen van nieuwe technologieen en deze vervolgens ook
effectiever en sneller implementeren. Vanzelfsprekend kunnen uitbestedende bedrijven
er ook voor kiezen om een deel van hun interne IT-dienstverlening te centraliseren en
een ander deel de decentraliseren.

In de IT-outsourcingsliteratuur  komt ook het begrip joint venture regelmatig terug. Dit
wordt door Lacity, Willcocks en Feeny gezien als een mogelijkheid om flexibiliteit en
beheersing voor het uitbestedende bedrijf te maximaliseren [Lac'95al. Een joint venture
wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een samenwerkingsverband tussen het
uitbestedende bedrijf, de interne automatiseringsafdeling en ddn of meer externe (IT-)
leveranciers, waarbij het uitbestedende bedrijf een eigendom heeft die groter is dan 50%
en waarbij de joint venture meer dan 50% van de omzet realiseert bij het uitbestedende
bedrijf dat mede-eigenaar is van de joint venture. Wanneer het uitbestedende bedrijf een
belang heeft van meer dan 50% is het uitbestedende bedrijf in staat om controle uit te
oefenen op de bedrijfsvoering van de IT-leverancier. Bij een omzet die voor meer dan
50% wordt gerealiseerd bij het uitbestedende bedrijf is er sprake van een zeer duidelijke
afhankelijkheid van de IT-leverancier van het uitbestedende bedrijf. Aan deze
afhankelijkheid ontleent het uitbestedende bedrijf het vermogen om invloed uit te
oefenen op de IT-leverancier, anders dan op basis van contractuele afspraken. Hierbij
moet de kanttekening gemaakt worden dat deze afhankelijkheid afneemt indien het
uitbestedende bedrijf contracten met verschillende looptijden heeft afgesloten. Het is
voor het uitbestedende bedrijf dan niet mogelijk om op Hn moment alle contracten op te
zeggen.

In de in dit onderzoek gehanteerde karakterisering zal het begrip joint venture niet
verder worden meegenomen. Een joint venture wordt in dit onderzoek gezien als een
interne automatiseringsafdeling. Zowel bij een interne automatiseringsafdeling als bij
een joint venture kan het uitbestedende bedrijf niet alleen via de IT-
dienstverleningscontracten maar ook als gevolg van de eigendornsverhouding invloed
uitoefenen. Willcocks en Fitzgerald stellen zich ook deze vraag: "Who owns the
vendors?" [Wil'941. Door de omvang van de afgenomen IT-dienstverlening in
verhouding tot de totale omvang van de IT-dienstverlening van de IT-leverancier, kan
het uitbestedende bedrijf invloed uitoefenen op de IT-leverancier.

EXTERNE IT-LEVERANCIERS
In de IT-outsourcingsliteratuur wordt door Pinnington en Woolcock een onderscheid
gemaakt in "relational, fractional, serial and transactional service suppliers" [Pin'97124.
Externe IT-leveranciers die te karakteriseren zijn als relational leveren alle gevraagde IT-
dienstverlening aan het uitbestedende bedrijf. Bij »ctional heeft een IT-leverancier zich
gespecialiseerd in 66n bepaalde soort van IT-dienstverlening. Bij serial wordt de totale

IT-dienstverlening per bedrijfsonderdeel geleverd door *#un IT-leverancier. Tot slot
wordt bij transactional per IT-dienstverlening dn per bedrijfsonderdeel een andere IT-
leverancier gebruikt. Zowel bij »ctional als bij serial en transactional is er sprake van
meerdere externe IT-leveranciers. Dit onderscheid spitst zich toe op de levering van de
IT-dienstverlening en sluit aan op de onderstaande indeling van Dataquest 5. De
indeling van Dataquest is echter gebaseerd op de realisatie capaciteiten van de IT-
leveranciers.

24  Pinnington en Woolcock ontlenen dit onderscheid aan algemene literatuur die door Baker en Faulkner wordt
beschreven [Bak'911.
15  Dataquest is een bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Gartner-group.
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Door Dataquest worden voor IT-outsourcing leveranciers de volgende segmenten
onderscheiden [Dat'991
1. full service: hierin wordt onderscheid gemaakt naar:

1.1.  first tier 6: leveranciers met een bewezen trackrecord om "multiple mega deals"
-groter dan $1 miljard- voor hun rekening te kunnen nemen. Deze leveranciers
hebben een wereldwijde infrastructuur en een wereldwijde consistente
portefeuille van IT-dienstverlening

1.2. second tierz7: leveranciers met een bewezen trackrecord voor "large /medium
size deals", $100 miljoen tot $1 miljard. Deze leveranciers hebben geen
wereldwijde consistente portefeuille van IT-dienstverlening en vaak ontbreekt
het deze leveranciers aan een infrastructuur met een wereldwijde dekking. Deze
leveranciers treden wel vaak als partner op voor "first tier" leveranciers.

2. overige categoriean van outsourcing: bedrijven die zich toeleggen op specifieke
delen van IT-outsourcing zoals: applications25, networf, telecommunicationsm,
desktop]; business continuation/storage32, transaction processing33 of data centet#.

3. nicheg: bedrijven die gekarakteriseerd worden door een verticale marktfocus of een
verticale marktfocus in combinatie met een specifieke technische competentie.

De door Gartner gehanteerde definities van overige categorieen van outsourcing en
niche kunnen worden gezien als gespecialiseerde bedrijven die zich toeleggen op slechts
een bepaald deel van de gehele IT-outsourcingsmarkt.

Deelneming wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een separate juridische entiteit
waarin de interne automatiseringsafdeling van het uitbestedende bedrijf is
ondergebracht en waarin zowel het uitbestedende bedrijf als externe (IT-)leveranciers36
participeren. Een deelneming voldoet minimaal aan dun van de twee volgende
kenmerken:
1. het uitbestedende bedrijf heeft minder dan 50% van het eigendom van de

deelneming in handen
2. minder dan 50% van de omzet van de deelneming wordt gerealiseerd bij het

uitbestedende bedrijf

26 Dataquest noemt hier: Anderson Consulting, AT&T Solutions, EDS, CSC en IBM Global Services.
27  Datatquest noemI hier: Unisys, Lockheed Martin, Origin, SMS, Compaq/Digital, Perot Systems, Amdahl,

ACS, Shell Services, SABRE Groep, Siemens, PKS, Condor, SEMA, Debis, LES, MCI Systemhouse, SCB, HP,
SCT, Cap Gemini/America, ISM, ICL en SAIC.
28 Dataquest noemt hier: Cognizant, PRT Metamor, Plaut Consulting, PRT, Keane, CTG, RCG, KPMG, CBSI,
Ptl}C,  Peritus,  IMR, TCS,  Infosys,  MasTec,  Ernst&Young,  Syntel, Computer  Horizons,  DMR en rSP.
29 Dataquest noemt hier: Lucent, BANI, Netsolve, Nortel, Aicatel, Cisco en SITA.
m Dataquest noemt hier: GTE, AT&T, C&W, BT, Boston Edison, MCI/Worldcom, CONNECTIV/Del Marva
Poluer en Sprint.
M  Datatquest noemt hier: MicroAge, Compucom, DecisionOne, Dyncorp, OAO, Integris, GEC-ITS, NCR,
ENTEX, Wang Global, INACOM/Vanstar en Comdisco.
32 Dataquest noemt hier: EMC. NCR, Sungard, Contdisco, IBM, HP en Storage Nehoorks.
n  Dataquest noemi hier: First  Data, Bisys, Paychex, Fiserv, Adp en Ceridian.

34  Dataquest noemt hier: GTE Data Services, COSI, Acxiom, M&1 Data Services en Blue Hill.
35  Dataquest noemt hier:  Sterling Commerce, CDC, Convergys, PMSC,  ALLTEL, Octet, SMS, Usi en Corio.
36  Hierbij  is IT tussen haakjes geplaatst omdat er naast het  uitbestedende  bedrijf ook bedrijuen, die  geen  IT-
leuerancier zijn, kunnen participeren in de deelneming. Hinbij kan bijuoorbeeld gedacht 100rden aan consultancy
bedri»n of telecommunicatie bedrilven.
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Een voorbeeld van een deelneming is Geneial Motor3 dat de IT-dienstveriening heeft
ondergebracht bij EDS. EDS kan worden gekarakteriseerd als een verzelfstandigd IT-
bedrijf dat zich naast de IT-dienstverlening aan General Motors steeds meer is gaan
richten op andere klanten en is uitgegroeid tot first tier full service supplier [Kit'98}. Een
ander voorbeeld is Origin dat ontstaan is uit een samenwerking tussen BSO en Philips.
Origin draagt zorg voor de IT-dienstverlening aan het uitbestedende moederbedrijf
Philips en daarnaast aan andere klanten [Beu'94]. Door Gartner wordt Origin gezien als
een second tier full service supplier [Kit'981. In dit onderzoek wordt de term
"deelneming" niet expliciet meegenomen in de karakterisering van IT-leveranciers. De
eigendomsverhoudingen en de invloed als gevolg van de afgenomen IT-dienstverlening
in verhouding tot de totale IT-dienstverlening zijn niet groot genoeg om invloed te
hebben op het beheersen van IT-outsourcingsrelaties. Lacity en Hirschheim stellen dat:
. if a company decides to outsource, the contract is the only mechanism to ensure that
expectations are realized" [Lac'95al. In dit onderzoek wordt een deelneming ook gezien
als een externe IT-leverancier. Derhalve worden IT-leveranciers als EDS en Origin niet
gezien als interne automatiseringsafdelingen maar als externe IT-leveranciers.

In dit onderzoek is gekozen voor de indeling van Gartner in full service suppliers, first
en second tier en gespecialiseerde externe IT-dienstverleners 7. Het onderscheid in
gespecialiseerde externe IT-leveranciers dat gemaakt kan worden naar de markt waarin
de gespecialiseerde externe IT-leveranciers opereren of het soort dienstverlening dat
geleverd wordt is niet relevant voor het beheersen van IT-outsourcingsrelaties.
De in dit onderzoek gehanteerde onderverdeling wordt zowel door de uitbestedende
bedrijven als door de IT-leverancier gehanteerd en is gebaseerd op de in de IT-
outsourcingsliteratuur gehanteerde definities.

IT-outsourcing

Business Process Outsourcing
0/      f
/ .4 .e

Processing
Outsourcing                                    f'           41,/ .0,

ip           ty           .'ipIS outsourcing           40           84            f
8           4           47./ f ft

IT-leveranciers

uitbestedend bedrijf

Figuur 14: Typen IT-leveranciers

37  Door Dataquest aangeduid als ouerige categoriein van outsourcing en niche.
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3.2.3    Karakterisering van uitbestedende bedrijven

Bij het uitbesteden van IT-dienstverlening kunnen de uitbestedende bedrijven worden
gekarakteriseerd aan de hand van de leveranciersstrategie. De leveranciersstrategie
wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de wijze waarop het uitbestedende bedrijf
invulling geeft aan de uitvoering van de IT-dienstverlening. Dit kan betrekking hebben
op interne en externe IT-leveranciers. Dit onderzoek blijft beperkt tot die bedrijven die
een deel of hun totale IT-dienstverlening hebben overgedragen aan 6dn of meer externe
IT-leveranciers.
Currie en Willcocks onderscheiden de volgende typen van outsourcing: "insourcing/in
house, selective sourcing, multi supplier sourcing, joint venture/strategic alliance and
total outsourcing" [Cur'98al [Wil'98]. Het insourcing/in house alternatief valt buiten de
scope van dit onderzoek, daar dit onderzoek zich richt op outsourcingsrelaties en niet
op sourcingsrelaties voor IT-dienstverlening. De joint venture/strategic alliance valt
buiten de scope van het onderzoek omdat het in dit onderzoek gezien wordt als de
interne automatiseringsafdeling: insourcing/in house.
Bij de bepaling van de leveranciersstrategie moeten uitbestedende bedrijven zich tevens
de vraag stellen of ze met 66n of met meer IT-leveranciers outsourcingscontracten willen
sluiten. Dit sluit aan bij het door Curry en Willcocks onderkende "multiple sourcing" en
het als gevolg daarvan impliciet aanwezige "single sourcing" [Cur'98] [Wil'981
Lacity en Hirsschheim stellen dat potentiale IT-leveranciers geselecteerd moeten worden
aan de hand van de IS portfolio van het uitbestedende bedrijf. Lacity en Hirsschheim
stellen tevens dat door de inschakeling van meerdere leveranciers de afhankelijkheid
van 66n IT-leverancier kan worden voorkomen [Lac'95a].
Naast het onderscheid in het aantal externe IT-leveranciers dat invulling geeft aan de IT-
dienstverlening kan er nog een tweede onderscheid gemaakt worden. Het uitbestedende
bedrijf kan de totale IT-dienstverlening uitbesteden of slechts een deel, aan Hn of meer
externe IT-leveranciers.
Deze keuze sluit aan bij het door Currie, Willcocks en Deschoolmeester onderkende
"total outsourcing" [Des'971 [Cur'981 [Wil'981 en het als gevolg daarvan impliciet
aanwezige "selective sourcing". Lacity en Hirsschheim stellen dat bedrijven een heel
duidelijke strategie moeten ontwikkelen om te bepalen welke IT-dienstverlening voor
uitbesteding in aanmerking komt. Verder stellen Lacity en Hirsschheim dat total
outsourcing  in de meeste gevallen geen goede oplossing is [Lac'95a].  Een vaak gehoord
argument om toch over te gaan tot de uitbesteding van de totale IT-dienstverlening is
dat het noodzakelijk is om de gehele IT-dienstverlening uit te besteden om voor wat
betreft de omvang van de dienstverlening interessant te blijven voor externe IT-
leveranciers. McFarlan en Nolan stellen echter dat het voor de meeste uitbestedende
bedrijven niet noodzakelijk is om hun gehele IT-dienstverleningsfunctie uit te besteden.
War· neer slechts delen van de IT-dienstverlening worden uitbesteed is de omvang van
de uitbestede IT-dienstverlening nog aantrekkelijk genoeg voor de externe IT-
leveranciers [Far'95].
Het uitbestedende bedrijf kan ervoor kiezen om slechts een gedeelte van de IT-
dienstverlening uit te besteden aan 66n of meer externe IT-leveranciers.
Dit sluit aan bij het door Currie en Willcocks onderkende "selective sourcing" [Cur'981
[Wil'98]. Het deel van de IT-dienstverlening dat niet wordt ingevuld door externe IT-
leveranciers wordt uitgevoerd door de interne automatiseringsafdeling
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De keuze voor  ' slngle sourcing   of multiple sourcing", in combinatie met de keuze
voor "total outsourcing38" en "selective outsourcing" levert binnen de scope van dit
onderzoek de volgende vier typen op:
1. selective single outsourcing: het uitbestedende bedrijf heeft slechts een deel

uitbesteed aan een externe IT-leverancier en het andere deel wordt uitgevoerd door
de interne automatiseringsafdeling

2. selective multiple outsourcing: het uitbestedende bedrijf heeft deels de IT-
dienstverlening uitbesteed aan meer externe IT-leveranciers in combinatie met delen
die zijn uitbesteed aan de interne automatiseringsafdeling

3. total single outsourcing: het uitbestedende bedrijf heeft alle IT-dienstverlening
uitbesteed aan 6611 externe IT-leverancier

4. total multiple outsourcing: het uitbestedende bedrijf heeft alle IT-dienstverlening
uitbesteed aan meerdere externe IT-leveranciers

IT-leverancier 1 IT-lever- IT-lever-
ancier 1 ancier 2

interne interne

automatiserings- automatiserings-
afdeling afdeling

IT-dienstverlening IT-dienstverlening

selective single outsourcing selective multiple outsourcing

IT-lever- IT-lever-
ancier 1 ancier 2

IT-leverancier 1

IT-lever- IT-lever-
ancier 3 ancier 4

IT-dienstverlening IT-dienstverlening

total single outsourcing total multiple outsourcing
Figuur 15: typen van uitbestedende bedrijven

Alle typen van uitbestedende bedrijven vallen binnen de scope van dit onderzoek. In
onderstaande figuur worden alle typen van het uitbestedend bedrijf weergegeven in de
figuur die IT-outsourcingsrelaties karakteriseert.

38  Bij "total outsourcing" worden in de IT-literatuur veel uraggtekens gezet, onder andere door Willcocks,
Fitzgerald en Feeny [Wil'95bl, door Lacity en Hirschheim [lac'95al en Huber tHub'931.
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3.2.4 Aanvullende kenmerken voor karakterisering van IT-outsourcingsrelaties

In de voorgaande sub-paragrafen is de karakterisering van IT-outsourcingsrelatiesuitgewerkt aan de hand van een karakteristiek van de drie aandachtsgebieden Naast
deze karakteristiek per aandachtsgebied wordt in deze sub-paragraaf enkele additionele
kenmerken beschreven. Deze worden ook weer uitgewerkt voor de drieaandachtsgebieden39 en zorgen voor een nuancering. Naast de karakteristiek zullen ook
deze kenmerken gebruikt worden om de onderzochte cases te positioneren.

3.2.4.1 IT-outsourcing

Voor het aandachtsgebied IT-outsourcing kan het kenmerk "belang voor hetuitbestedende bedrijf" worden onderkend. Door Cash, McFarlan en McKenney wordt
een onderscheid gemaakt tussen strategisch en niet strategisch. Cash, McFarlan en
McKenney plaatsen dit in een 2*2 matrix in de dimensie hoog en laag, met op de assen
"strategic impact Of existing systems" en "applications development portfoiio" [Cas'88].  Opbasis van dit onderscheid wordt in dit onderzoek strategische IT-dienstverlening
gedefinieerd als: de IT-dienstverlening is van strategisch belang als deze voor de huidigean voor de toekomstige situatie van het bedrijf van belang is. Het belang van IT-
dienstverlening, die als strategisch kan worden aangemerkt, is uiteraard groter voor hetuitbestedende bedrijf dan het belang van niet strategische IT-dienstverlening. Dit zal
mogelijk gevolgen hebben voor het beheersen van de IT-outsourcingsrelatie.
Hierbij kan een applicatie ten behoeve van de salarisverwerking als niet strategischworden gekenmerkt. Een project dat gericht is op het ontwerpen van een web-site voor
de verkoop van producten kan daarentegen wel als strategisch worden
gekarakteriseerd.

39  Omdat het kenmerk omgeuing zmvel bij  het aandachtsgebied  IT-leuerancier als bij het uitbestedende bedrijf
voorkomt zat het kenmerk omgeving zoorden sainengeuoegd.
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3.2.4.2     IT-leverancier en uitbestedend bedrijf

De karakterisering van IT-leveranciers kan worden verfijnd door de omgeving van de
IT-leveranciers en het uitbestedend bedrijf te benoemen. Deze omgeving kan invloed
hebben op het beheersen van IT-outsourcingsrelaties. Voor het benoemen van de
omgeving wordt door Burns en Stalker onderscheid gemaakt in "stable environment,
changing environment" en "innovative environment", naar de toenemende mate van
dynamiek [Bur'611.
Dit onderscheid sluit aan bij de keuze die IT-leveranciers moeten maken: "Voor welke
klanten willen de IT-leveranciers gaan werken en in welke branches willen de IT-
leveranciers actief zijn?" Deze keuzes worden vastgelegd in hun business strategieen.
Wil een IT-leverancier juist klanten bedienen in een innovatieve omgeving of is de IT-
leverancier juist op zoek naar klanten die in een meer stabiele omgeving opereren?

De keuze die het uitbestedende bedrijf maakt voor product-markt combinaties zorgt
voor een omgeving die in meerdere of mindere mate dynamisch is. Voor de meeste
uitbestedende bedrijven geldt echter dat hun omgeving steeds dynamischer wordt door
een kortere time-to-market en een steeds verdergaande globalisering [Lac'95b] [Kit'98].
Dit maakt het beheersen van IT-outsourcingsrelaties noodzakelijker

3.2.4.3 Uitbestedend bedrijf

Voor het aandachtsgebied uitbestedend bedrijf is het kenmerk omgeving onderscheiden.
Daarnaast kunnen ook nog de kenmerken "branche" en "organisatie uitbestedend

bedrijf" worden onderkend.

BRANCHE
Gartner or· derscheidt uitbestedende bedrijven aan de hand van dertien branches -in
alfabetisch: volgorde- "communications, discrete manufacturing, education, financial
services, government, health care, insurance, process manufacturing, retail trade,

services, transportation, utilities and wholesale trade" [Dat'981. Er is gekozen voor de

ordening van Gartner omdat er veel informatie beschikbaar is bij Gartner over IT-
dienstverlening en IT-outsourcingsrelaties, gekoppeld aan deze indeling in branches. In

dit onderzoek zijn bij de afbakening van de scope geen branches voor uitbestedende

bedrijven uitgesloten. De onderverdeling in branches zal in dit onderzoek worden

gebruikt om de onderzochte cases te positioneren.

ORGANISATIE UITBESTEDEND BEDRIJF

Voor wat betreft de organisatie van het uitbestedende bedrijf is het van belang om
inzicht te hebben in:
1.    de formele structuur en de gezagsverhoudingen
2.   de mate van geografische spreiding.

Het beheersen van IT-outsourcingsrelaties zal mogelijk worden bepaald door de formele
structuur en de daaraan gekoppelde gezagsverhoudingen binnen het bedrijf. Dit wordt
uitgewerkt in het volgende hoofdstuk. Bij uitbestedende bedrijven waar de
verantwoordelijkheden voor de bedrijfsfuncties gecontracteerd zijn, zal er bij het
beheersen van de IT-outsourcingsrelatie meer aandacht moeten zijn voor communicatie
tussen de bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers. Wanneer er sprake is van decentralisatie
kan de communicatie beperkter van omvang zijn door de kortere lijnen [Slo'65]
[Des'861 Verder is het belangrijk om een beeld te hebben van de geograhsche locaties
van de bedrijfsfuncties van het uitbestedend bedrijf. Hierbij kan onderscheid gemaakt
worden naar als ene uiterste een uitbestedend bedrijf dat slechts an geografische locatie
heeft en als andere uiterste een uitbestedend bedrijf dat een groot aantal buitenlandse
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vestigingen heeft op een groot aantal geografisch verschillende plaatsen. Dit laatste kan
worden aangeduid als multinational [Des'86].

3.3     Definitie van een succesvolle IT-outsourcingsrelatie

Belangrijk voor het beheersen van IT-outsourcingsrelaties is het definieren van
succesvolle IT-outsourcingsrelaties. Hierop kunnen de beheersingsmaatregelen worden
afgestemd. In meer generieke zin worden IT-outsourcingsrelaties die de doelstellingen
van de betrokken partijen realiseren als succesvol gezien.
In de literatuur wordt door verschillende auteurs beschreven wat onder succesvolle IT-
outsourcingsrelaties verstaan kan worden. Een onderscheid daarbij kan worden
gemaakt naar harde criteria en zachte criteria.
De harde criteria hebben een relatie met de contractuele afspraken tussen de
deelnemende partijen. Door Lacity en Hirschheim wordt gesteld dat het contract van
groot belang is bij het realiseren van de doelstellingen die de betrokken partijen met de
samenwerking nastreven [Lac'95al. De zachte criteria hebben een relatie met de beleving
van de IT-outsourcingsrelatie door de deelnemende partijen. Door Van der Zee wordt
gesteld dat ook minder harde criteria van belang zijn bij het vaststellen van het succes
van een IT-outsourcingsrelatie [Zee'971
Bij het vaststellen welke IT-outsourcingsrelaties succesvol zijn wordt in dit onderzoek
als uitgangspunt gehanteerd dat er minimaal voldaan moet worden aan 75% van de
opgestelde criteria. Hierbij wordt geerl expliciet onderscheid gemaakt naar harde dan
wel zachte criteria. Gezien het belang van IT-dienstverlening voor het uitbestedend
bedrijf en de omvang van de contracten en daarmee het belang voor de externe IT-
leveranciers, is gekozen voor het hoge percentage van 75%.
Vanzelfsprekend zijn er relaties tussen de opgesomde criteria. Ook is er een zekere
overlap tussen de opgesomde criteria. Deze zal niet verder worden uitgewerkt en
binnen dit onderzoek zal de hier beschreven definitie van succesvol worden gehanteerd.
Belangrijk is het om voor de vaststelling van succes zowel het perspectief van het
uitbestedende bedrijf als het perspectief van de externe IT-leverancier in te nemen. In dit
onderzoek worden IT-outsourcingsrelaties alleen als succesvol aangeduid indien door
beide partijen de relatie als succesvol kan worden gezien. Met dit uitgangspunt wordt
aansluiting gevonden bij de Looff [Loo'96] en Leigh van de Gartnergroup [Lei'99]. De
Looff en Leigh stellen dat het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers alleen
succesvol een IT-outsourcingsrelatie kunnen beheersen indien beide partijen deze relatie
als succesvol karakteriseren. De belangen van beide partijen met betrekking tot de
relatie moeten in evenwicht zijn [Ven'991.

3.3.1 Harde criteria voor een succesvolle IT-outsourcingsrelatie

De volgende vijf harde criteria voor een succesvolle IT-outsourcingsrelatie kunnen
worden gedefinieerd:

1. realisatie doelstellingen
De meeste van de doelstellingen die in het IT-outsourcingscontract zijn vastgelegd worden
gerealiseerd.
Lacity en Hirschheim stellen dat: "If a company decides to outsource, the contract is
the only mechanism to ensure that expectations are realized." [Lac'95bl
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2. realisatie afspraken
De meeste van de gen,aakte afspraken over de IT-dienstverlening worden nagekomen.
In de checklist van KMPG wordt benadrukt dat de gemaakte afspraken een
belangrijke rol spelen bij het realiseren: "Be prescriptive about the service
requirements...." [KPM'95al. Door McFarlan en Nolan wordt dit aangeduid  als

performance management [Far'951
3.    uitbreiding van scope contracten

Er heeft na het afsluiten van het initifle IT-outsourcingscontract een uitbreiding van scope
plaats geuonden.
Miller en Heiman stellen dat de omzet van de meeste bedrijven op slechts enkele
grote klanten gebaseerd is. De aandacht van leveranciers zal zich moeten richten op
deze bestaande klanten en bij deze klanten moet worden geprobeerd de omzet te
vergroten [Mil'94]. Het uitbreiden van de scope is voor het uitbestedende bedrijf een
positief signaal naar de externe IT-leveranciers.

4. contractverlenging
Het inititte IT-outsourcingscontract is na het ajopen van het contract verlengd of de
betrokken partijen staan positief tegenover een verlenging van het contmct.
Naast de uitbreiding van het contract is de verlenging van het contract ook een
positief signaal  van de betrokken partijen. In de sales strategie van Holden wordt
dit aangeduid als een uitbreiding van de "power base" [Hol'901.

5.   escalatie niet nodig
Het aantal malen dat de stuurgroep voor de IT-outsourcingsrelatie een uitspraak moet doen
over operationele geschillen met betrekking tot de uitvoering van de IT-dienstverlening blij#
beperkt tot maximaal etn maal per jaar.
Een IT-outsourcingrelatie kent verschillende niveaus van communicatie. De
stuurgroep van een IT-outsourcingsrelatie zal zich alleen met operationele geschillen
bezig houden indien deze niet op het operationele niveau kunnen worden opgelost.
Door Klepper worden de daarmee gemoeide kosten als co6rdinatie kosten
gekenmerkt [Kle'95]40.

Bij de criteria realisatie doelstellingen en realisatie a praken kunnen er binnen een bedrijf
verschiller cle beelden bestaan. In dit onderzoek worden deze criteria objectief
vastgesteld. Hierbij zijn de schriftelijk vastgelegde doelstellingen en afspraken het
uitgangspunt.

3.3.2 Zachte criteria voor een succesvolle IT-outsourcingsrelatie

De volgende vijf zachte criteria voor een succesvolle IT-outsourcingsrelatie kunnen
worden gedefinieerd:

1. tevredenheid
Voor het uitbestedende bedrijf: een klanttevredenheid*1  die als groot is te karakteriseren. Voor
de externe IT-leverancier. een preferred positie uoor het uitbestedende bedrijf in de account

ranking.
Door Holden wordt klanttevredenheid gezien als een belangrijke basisvoorwaarde
om een bestaande relatie als succesvol te karakteriseren [Hol'901 Miller en Heiman
stellen dat bedrijven hun klanten moeten classificeren. Op basis van deze classificatie
zullen bedrijven klanten moeten selecteren die de grootste bijdrage leveren aan het
resultaat [Mil'94]

40  De transactiekosten theorie wedt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.
*i  In dit onderzoek wordt klantenteuredenheid  gedefinieerd als de mate waarin med€werkers van het uitbestedende
bedrijfuinden dat in hun informatiebehoeften is voorzien. In dit onderzoek wordt de kianttevredenheid gemeten op
strategisch, tactisch m operationeel niveau binnen het uitbestedende bedrijf. Het beeld dat op de verschillende
niveaus bestant kan verschilien. Op basis van de tevredenheid op de drie niveaus wordt er ihi overall beeld
geuormd over de klantteuredenheid.
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2. actieve communicatie
Voor het uitbestedende bedri#) een actieve communicatie met de omgeving over de relatie met
de externe IT-leuerancier.

Voor de externe  IT-leverancier het gebruik van deze IT-outsourcingsrelatie als referentie site
voor potentule nieutue IT-outsourcingsrelaties.
In de inkoopliteratuur wordt communicatie gezien als een belangrijk instrument om
betrouwbare en technisch bekwame leveranciers aan zich te binden [Wee'921. Voor
externe IT-leveranciers is het belangrijk om door de markt erkend te worden als een
betrouwbare en kwalitatief goede leverancier. Door McFarlan en Nolan wordt dit
aangeduid als reputatie [Far'951

3. betrokkenheid
Een voldoende mate van betrokkenheid van de externe IT-leuerancier bii activiteiten van de
bedrijfsonderdelen van het uitbestedende bedrijf.
Door Venkatraman en Henderson wordt dit aangeduid, in toenemende mate van
betrokkenheid van de externe IT-leverancier, met respectievelijk "process
interdependence" en "resource coalitions". Bij "process interdependence" worden
bij de dienstverlening ten behoeve van bedrijfsonderdelen de grenzen van de
organisatorische eenheden overschreden. Bij resource coalitions worden door het
uitbestedende bedrijf en de externe toeleveranciers teams gevormd die gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten [Ven'981

4. cultuur
Een cultuur match tussen  het  uitbestedende bedrijf en  de externe IT-leverancier.
Er is een match in cultuur wanneer de culturen van het uitbestedend bedrijf en de
IT-leveranciers elkaar aanvullen en de combinatie positief bijdraagt aan het succes
van de IT-outsourcingsrelatie. Uit een recent multi client onderzoek naar
beheersingsfactoren voor IT-outsourcing van Nolan Norton blijkt dat een cultuur
match een belangrijke beheersingsfactor is [Zee'971.

5. vertrouwen
Het vertrouwen dat het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers in elkaar hebben.
Fukuyama benadrukt het belang van vertrouwen voor bedrijven die samenwerken
[Fuk'951. Bij een toenemend vertrouwen zijn de kosten van de samenwerking ook
lager. De transactiekosten theorie stelt dat bij een toenemend vertrouwen de
coardinatiekosten zullen afnemen [Kle'91142,

433.4 Een samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelatie

Het te onderzoeken samenwerkingsmodel wordt in deze paragraaf beschreven aan de
hand van de in de paragraaf 3.2 uitgewerkte aandachtsgebieden van IT-
outsourcingsrelaties: IT-leveranciers, het uitbestedende bedrijf en IT-outsourcing. Per
aandachtsgebied worden er uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zullen
met behulp van de onderzochte cases worden geverifieerd in paragraaf 3.6. Het model
zal in paragraaf 3.7, na verificatie aan de hand van de case studies, resulteren in een
samenwerkingsmodel. Dit model is de basis van het beheersingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties dat aan de hand van beheersingsfactoren in hoofdstuk 5, zal
worden uitgewerkt.

42 De transactiekosten theorie wordt verder uitgewerkt in ho€Aistuk 4.
43 Een eerdere versie van dit samenwerkingsmodel uoor het beheersen ran 11'-outsourcingsrelaties is door de
auteur van dit proe»hrift gepubliceerd in IBau'981 en het samemverkingsmodel is gebaseerd op onderzoek van
Bdm en Pietersen [Pie'971.
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3.4.1 Afbakening

Het model is erop gericht inzicht te geven in het beheersen van IT-outsourcingsrelaties.
Bij de uitwerking van het model zal er geen aandacht zijn voor zaken als bijvoorbeeld de
feitelijke levering van IT-dienstveriening of geldstromen. Om de complexiteit van het
model te beperken is gekozen om een beperkt aantal uitgangspunten te formuleren en
deze te toetsen. Bij de bepaling van deze uitgangspunten is het gehanteerde criterium,
een directe verbondenheid met beheersingsaspecten die specifiek zijn voor IT-
outsourcingsrelaties.

3.4.2 Aandachtsgebied IT-leverancier

Op basis van de karakterisering van het aandachtsgebied IT-leverancier is vastgesteld
dat de IT-leverancier de interne automatiseringsafdeling kan zijn of een externe IT-
leverancier. Deze kunnen beide ook gebruik maken van subcontractors voor de
uitvoering van de IT-dienstverlening. Belangrijk verschil tussen de interne
automatiseringsafdeling en de externe IT-leveranciers enerzijds en een subcontractor
anderzijds is dat de subcontractor geen directe contractuele band heeft met het
uitbestedende bedrijf [Wee'92]. Dit vraagt dus om een afstemming tussen enerzijds de
externe IT-leveranciers en de interne automatiseringsafdeling en anderzijds de
subcontractor. Bij zowel de externe IT-leveranciers, de interne IT-leveranciers als bij de
subcontractors is het wenselijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het
management en de uitvoering. Het management van de externe IT-leverancier kan ook
wel worden aangeduid met contract- en accountmanagement. De uitvoering van de IT-
dienstverlening kan ook wel worden aangeduid met IT-bedrijfsfuncties. Het contract- en
accountmanagement is het aanspreekpunt voor het uitbestedend bedrijf. KPMG ziet een
dergelijk aanspreekpunt voor het uitbestedende bedrijf als noodzakelijk: "define
supplier's points of contact -ensure adherence-" [KPM'95al. Dit wordt door van der Zee
onderschreven: " . . . ..klanten   vinden... het zeer belangrijk dat zij weten wie in de
leveranciersorganisatie hun aanspreekpunt    is.. .." [NNI'97]. Het contract-    en
accountmanagement formuleert taken voor de IT-bedrijfsfuncties van de externe IT-
leverancier. Dit onderscheid wordt ook gemaakt binnen de interne

automatiseringsafdeling en bij subcontractors. Bij de interne automatiseringsafdeling
wordt dit aangeduid met het management van de interne automatiseringsafdeling en de
IT-bedrijfsfuncties van de interne automatiseringsafdeling. Bij de subcontractors wordt
dit aangeduid met contract- en accountmanagement en IT-bedrijfsfuncties van de
subcontractor.

De scheiding tussen management en uitvoering bij de externe IT-leverancier, interne
automatiseringsafdeling en subcontractors zorgt voor het ontstaan van drie 4 IT-
bedrijfsfuncties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Deze IT-bedrijfsfuncties
verschillen inhoudelijk niet van elkaar maar zijn onderdeel van drie verschillende IT-
leveranciers. Dit onderscheid is belangrijk voor de IT-leveranciers. Hiermee kan een
belangentegenstelling worden gecreeerd. Het contract- en accountmanagement is
verantwoordelijk voor de klantentevredenheid en de IT-bedrijfsfuncties zijn
verantwoordelijk voor het belang van de individuele medewerker.
Om de relatie met het uitbestedende bedrijf te kunnen onderhouden zal er een
accountmanagement rol moeten worden ingevuld door de IT-leverancier. Deze kan ook
inspanningen doen om het bestaande contract uit te breiden. Een dergelijke invulling
van de rol van accountmanagement wordt onderschreven door Miller en Heiman
[Mil'971. Deze rol wordt bij de externe IT-leverancier ondergebracht bij het contract- en
accountmanagement en bij de interne automatiseringsafdeling bij het management van

44 De externe ITdmerancier, interne automatiseringsafdeling en subcontractors hebben ieder hun eigen IT-

bedrilfsfunctie. Dit resulteert in drie fT-bedrijAfuncties.
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de interne automatiseringsafdeling. Nadrukkelijk moet worden gesteld dat ook de
interne automatiseringsafdeling, net als de externe IT-leveranciers, behoefte heeft om
contacten met haar klanten te onderhouden Hiervoor moeten er binnen de
automatiseringsafdelingen speciale functies worden ingericht. Deze zijn vergelijkbaar
met accountmanagement functies en worden vaak aangeduid met functies als
relatiebeheerder. Het bovenstaande resulteert in onderstaande figuur.
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Figuur 17: IT-bedrijfsfuncties en hun onderlinge relaties voor het aandachtsgebied IT-
leverancier45,8

45 Zmuel bij de externe IT4euerancier als bij de subcontractor kunnen meerdere ITdeveranciers en meerdere
subcontractors invulling geven en onderdeel uitmaken van de IT-outsourcingsrelatie.  Omwille van
complexiteitsreductie is dit niet opgenomen in het te onderzoeken samenwerkingsmodel.
46  Bij  de uitruerking van  de  IT-bedrijfsfuncties  is wordt  gen onderscheid geniaakt  naar de verschillende wijzen
waarop de IT4everanciers de uituoering georganiseerd hebben. Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4. Dit
onderscheid heeft gen directe relatie voor het beheersen van de IT-outsourangsrelatie. Bil de uihuerking van de
beheersingsfactoren in hoofdstuk 5 Zal wel aandacht besteed tuorden ann deze problematiek.
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UITGANGSPUNTEN:
Uit bovenstaande tekst en uit Figuur 17 kunnen de volgende uitgangspunten voor het
aandachtsgebied IT-leverancier worden afgeleid:
1.    Er kan bij IT-leveranciers onderscheid gemaakt worden tussen exteme IT-

leveranciers en de interne automatiseringsafdeling47. Daamaast kunnen
subcontractors worden ingeschakeld. Zij kunnen IT-diensten leveren aan de externe
IT-leverancier en de interne automatiseringsafdeling.

2.    Er kan bij IT-leveranciers onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds het
management en anderzijds uitvoering; het management draagt taken op aan de
uitvoering.

3.    Er vindt een opdrachtverstrekking en een afstemming plaats door enerzijds het
management van de interne automatiseringafdeling en het contract- en
accountmanagement van de externe IT-leverancier met anderzijds het contract- en
accountmanagement van de subcontractor.

3.4.3 Aandachtsgebied uitbestedend bedrijf

In paragraaf 3.2 zijn de verschillende manieren waarop een uitbestedend bedrijf de IT-
leveranciersstrategie kan vormgeven beschreven. Bij single sourcing wordt er slechts
door 66n externe IT-leverancier invulling gegeven aan de IT-dienstverlening. Bij
multiple sourcing wordt er door meerdere externe IT-leveranciers invulling gegeven aan
de IT-dienstverlening. Het is belangrijk om binnen het uitbestedende bedrijf te zorgen
voor een scheiding van taken. Hierbij kunnen de bedrijfsfuncties en de
informatiemanagementfunctie worden onderscheiden. De bedrijfsfuncties hebben
behoefte aan IT-dienstverlening48. Het informatiemanagement structureert hun vraag en
zorgt voor de invulling van hun informatiebehoeften door IT-leveranciers in te
schakelen. Het onderscheiden van deze twee verschillende taken is noodzakelijk voor de
bedrijfsvoering en de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie [Beu'94] [Far'95]
[Lac'95a1 [NNI'97]. Dit is ook een van de belangrijkste conclusies van het deelonderzoek
uitgewerkt in hoofdstuk 2. Zowel voor IT-dienstverlening als ook voor de andere
onderzochte branches is de hiermee verbandhoudende invulling van het
informatiemanagement noodzakelijk
Het informatiemanagement kan worden gezien als een facilitator voor de
bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf. Het onderhoudt de contacten met de IT-
leveranciers en zorgt voor de controle op de geleverde IT-dienstverlening. Belangrijk is
dat het informatiemanagement ook zorgt voor een goede afstemming en co6rdinatie van
de verschillende behoeften aan IT-dienstverlening bij de bedrijfsonderdelen. Het
ontwikkelen en implementeren van een IT-strategie door het informatiemanagement
kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het uitbesteden van de strategie bepaling
is derhalve erg onverstandig [KPM'95a'49.

Het bovenstaande resulteert in onderstaande figuur. In deze figuur komt niet tot
uitdrukking dat er meerdere externe IT-leveranciers verantwoordelijk kunnen zijn voor
de invulling van de IT-dienstverlening. In onderstaande figuur wordt alleen aandacht
besteed aan de bedrijfsfuncties en hun relaties tot het uitbestedende bedrijf.

47  Dit onderscheid sluit aan bij de karakterisering van de IT-leuerancier zoals die in § 3.2.2. is uitgewerkt.
48  Bij het uitwerken van de bedrilfsonderdelen is er, om de complexiteit te beperken. voor gekozen om de

bedrij»nderdelen niet nader uit te werken. Uitbestedende bedrijven kunnen op verschi/lende wijze georganisterd
z#n, bijvoorbeeld van een organisatiestructuur zijn landen organisaties, productorganisatie €f en combinatie van
beide. Aan het onderscheid tussen deze organisatimonnen is in paragraaf 3.2.5. wel aandacht besteed. Ook zal bij
de uitwerking van de beheersingsfactoren in hoofdstuk 5 aandacht worden besteed aan dit onderscheid.

4' De opsomming van het takenpakket behoe t nuancering. Het takenpakket is , hankel#k van de
organisatiestructuur van het uitbestedende bedri& Hieraan wordt aandacht besteed in hoo»tuk 5.
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Figuur 18: Bedrijfsfuncties en hun onderlinge relaties voor het aandachtsgebied het
uitbestedende bedrijfo

UITGANGSPUNTEN:
Uit bovenstaande telst en uit Figuur 18 kunnen de volgende uitgangspunten voor het
aandachtsgebied het uitbestedende bedrijf worden afgeleid:
4.    In het uitbestedende bedrijf worden bedrijfsfuncties en de

informatiemanagementfunctie onderscheiden.
5.    Het informatiemanagement zorgt, door de inschakeling van IT-leveranciers, voor de

structurering en de invulling van de informatiebehoeften van de bedrijfsfunctie.

3.4.4 Aandachtsgebied IT-outsourcing

Een IT-outsourcingsrelatie is een langdurige samenwerking tussen het uitbestedende
bedrijf en de IT-leverancier(s)51. Deze samenwerking wordt contractueel vastgelegd. Op
basis van dit contract wordt door de IT-leverancier IT-dienstverlening geleverd aan het
uitbestedende bedrijf. Bij een IT-outsourcingsrelatie is het essentieel dat de
opdrachtverstrekking en controle op de uitvoering op een juiste, duidelijke en efficiente
wijze plaatsvinden. Het uitbestedende bedrijf kan hiertoe een opdrachtenpoule creeren.
Deze opdrachtenpoule neemt een centrale plaats in bij de uitvoering van de IT-
dienstverlening en het beheersen van IT-outsourcingrelaties. De opdrachtenpoule is
geen organisatorische entiteit, zoals het uitbestedende bedrijf of de IT-leveranciers, maar
een abstractie binnen IT-outsourcingsrelaties. In deze opdrachtenpoule worden alle
opdrachten van het uitbestedende bedrijf geplaatst. Ook worden in de opdrachtenpoule
prioriteiten toegekend aan de uit te voeren IT-dienstverlening. Bij het daadwerkelijk
uitvoeren van de opdracht wordt de opdracht gefiatteerd. Wanneer een opdracht in de
opdrachtenpoule is geplaatst, zal de voortgang van de uitvoering ook moeten worden

v  Bij  het uihoerken van het uitbestedend  bedrijf is er, om  de complexiteit  te beperken, voor gekozen om de
bedrij/ifuncties niet nader uit te werken. Uitbestedende bedrijven kunnen op verschillende w#zegeorganiseerd
zijn, bijvoorbeehlen van een organisatiestructuur zijn landenorganisaties, productorganisaties Ofeen combinatie
van beide. Aan het onderscheid tussen deze organisatievormen is in paragraaf3.2.5. wel aandacht besteed m er zal
in hoofdstuk 4 en Dij de uitwerking van de beheersingsfactoren in hoofdstuk 5 ook op ingegaan worden.
51  Bij het aandachtsgebied IT-leuerancier is gedefinieerd dat  IT-lmeranciers zowel externe IT-leveranciers als de

interne automatiseringsafdeling kunnen zijn. Door het ontbreken van een directe contractuele relatie met het
uitbestedend bedrijfworden subcontractors niet meegenomen in het aandachtsgebied IT-outsourcing.
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gemonitord door het uitbestedende bedrijf. Dit gebeurt mede op basis van een
rapportage die opgesteld wordt door de IT-leveranciers [KPM'97]. Dit vraagt niet alleen
inspanningen van het uitbestedende bedrijf. Ook de IT-leveranciers zullen zich zodanig
moeten inrichten dat de IT-leveranciers in staat zijn de opdrachten uit te voeren en zorg
te dragen voor rapportage en facturering [Beu'94]. In de IT-outsourcingsliteratuur
worden deze activiteiten rondom de opdrachtenpoule aangeduid als
contractmanagement [Far'95] [Kle'951 [KPM'97]. Door Willcocks en Fitzgerald wordt dit
aangeduid als: "contract monitoring, exploiting vendor relations en contract
intermediary" [Wil'941.
Daarnaast vraagt een IT-outsourcingsrelatie om een open relatie waarin door het
uitbestedende bedrijf bedrijfskennis gedeeld wordt met de IT-leveranciers. Dit vraagt
van de IT-leveranciers dat men kennis over nieuwe technologische ontwikkelingen en
nieuwe toepassingsmogelijkheden zal delen met het uitbestedende bedrijf. Een
dergelijke kennisuitwisseling wordt door KPMG als noodzakelijk aangeduid [KPM'95al
Dit resulteert in onderstaande figuur.
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Figuur 19: Bedrijfsfuncties en hun onderlinge relaties voor het aandachtsgebied IT-
outsourcing
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UITGANGSPUNTEN:
Uit bovenstaande telst en uit Figuur 19 kunnen de volgende uitgangspunten voor het
aandachtsgebied IT-outsourcing worden afgeleid:
6.   De opdrachtenpoule heeft een centrale plaats binnen een IT-outsourcingsrelatie. De

IT-leveranciers ontvangen, via deze opdrachtenpoule, opdrachten voor deuitvoering van IT-dienstverlening van het uitbestedende bedrijf.
7.    Het uitbestedende bedrijf wordt door de IT-leveranciers geinformeerd over nieuwe

technologische ontwikkelingen.
8.    Het uitbestedende bedrijf ontvangt rapportages van de IT-leveranciers over de

geleverde IT-dienstverlening.
9.    Het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers overleggen over de fiattering van

opdrachten en de prioriteit die gegeven moet worden aan een opdracht.
10. Het uitbestedende bedrijf geeft de IT-leveranciers toegang tot de bedrijfskennis.

3.4.5     Samenvatting te onderzoeken samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties

In de sub-paragrafen 3.4.2 t/m 3.4.4 zijn er voor de drie aandachtsgebieden van IT-
outsourcingsrelaties delen van het te onderzoeken samenwerkingsmodel beschreven en
uitgangspunten geformuleerd. Deze drie sub-paragrafen kunnen worden samengevat in
onderstaande figuur en in de opsomming van onderstaande uitgangspunten.
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Figuur 20: Te onderzoeken samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties52,53,54

52 Zowel bij de externe IT-leuerancier als bij de subcontractor kunnen meerdere externe IT-leueranciers en
meerdere subcontractors invulling geuen en onderdeel uitmaken van de IT-outsourcingsrelatie. Omwille van
complexiteitsreductie is dit niet opgenomen in het te onderzoeken beheersingsmodel.
S Bij de uitwerking van de IT-bedrijfsfuncties wordt geen onderscheid gemaakt naar de verschillende wijzen
wamop de IT-let)eranciers de uituoering georganiseerd hebben, daar dit onderscheid gem directe gevolgen heeft
voor het beheersen van de  H-outsourcingsrelatie.  Bil de uitzuerking van de beheersingsfactoren in hoofdstuk 5 zal
wel aandacht besteed worden aan deze problernatiek.
54  Bij het uitwerken van het uitbestedende bedrijf is er, om de complexiteit te beperken, uoor gekozen om de
bedri fsfuncties niet nader uit te werken. Uitbestedende bedrijven kunnen op verschillende wijze georganiseerd
Zijn, bijvoorbeelden van en organisatiestructuur  zijn  landenorganisaties, productorganisaties of een  combinatie
van beide. Aan het onderscheid tussen de organisatievormen is in paragraaf 3.2.5. wel aandacht besteed en zal
bij  de uitwerking van hoofdstuk 4 en bij de uitwerking van de beheersingsfactoren in hoofdstuk 5 ook aandacht
zoorden besteed.
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Te toetsen uitgangspunten voor het samenwerkingsmodel voor het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties:
1.    Er kan bij IT-leveranciers onderscheid gemaakt worden tussen externe IT-

leveranciers en de interne automatiseringsafdeling. Daarnaast kunnen
subcontractors worden ingeschakeld. Zij kunnen IT-diensten leveren aan de externe
IT-leverancier en de interne automatiseringsafdeling.

2.    Erkan bij IT-leveranciers onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds
management en anderzijds uitvoering; het management draagt taken op aan de
uitvoering.

3.    Er vindt een opdrachtverstrekking en een afstemming plaats door enerzijds het
management van de inteme automatiseringafdeling en het contract- en
accountmanagement van de externe IT-leverancier met anderzijds het contract- en
accountmanagement van de subcontractor.

4.    In het uitbestedende bedrijf worden bedrijfsfuncties en de
informatiemanagementfunctie onderscheiden.

5.    Het informatiemanagement zorgt, door de inschakeling van IT-leveranciers, voor de
structurering en de invulling van de informatiebehoeften van de bedrijfsfunctie.

6.   De opdrachtenpoule heeft een centrale plaats binnen een IT-outsourcingsrelatie.
7.    Het uitbestedende bedrijf wordt door de IT-leveranciers geinformeerd over nieuwe

technologische ontwikkelingen.
8.    Het uitbestedende bedrijf ontvangt rapportages van de IT-leveranders over de

geleverde IT-dienstverlening
9.    Het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers overleggen over de fiattering van

opdrachten en de prioriteit die gegeven moet worden aan een opdracht.
10. Het uitbestedende bedrijf geeft de IT-leveranciers toegang tot de bedrijfskennis.

3.5 Korte omschrijving onderzochte cases

De case beschrijvingen zijn integraal opgenomen in Appendix D en ontleend aan het
afstudeeronderzoek van Pietersen [Pie'97], dat een onderdeel vormt van dit onderzoek.
In deze sub-paragraaf zal kort een beschrijving worden gegeven per case en zijn enkele
grafieken ter illustratie opgenomen. Alle onderzochte cases zijn als succesvol te
karakteriseren. Een uitwerking van deze analyse is eveneens opgenomen in Appendix
D.

CASE A
Een groot internationaal chemisch bedrijf heeft de IT-dienstverlening bestaande uit
business analyse, systeem analyse, programmering en netwerkbeheer uitbesteed voor
een periode van 5 jaar, met een contractwaarde van 100 miljoen gulden. Deze IT-
dienstverlening kan voor 80% worden gekarakteriseerd als Information Systems
Outsourcing en voor de overige 20% als Processing Outsourcing. Hierbij zijn in totaal 75
medewerkers overgedragen. De scope van dit onderzoek beperkt zich tot het
Nederlandse deel van een groter internationaal contract. Dit contract is in een formeel
biedingsproces gegund. De IT-leverancier had geen bestaande relatie met het
uitbestedende bedrijf.

CASE B
Een automobiel fabriek heeft de systeemontwikkeling uitbesteed aan een externe IT-
leverancier voor een periode van 3 jaar, met een contractwaarde van 45 miljoen gulden.
Deze continue IT-services kunnen worden gekarakteriseerd als Information Systems
Outsourcing. Hierbij zijn 27 medewerkers overgedragen. De overige IT-dienstverlening
wordt verzorgd door een interne automatiseringsafdeling. Dit contract is in een formeel
biedingsproces gegund. De IT-leverancier had een bestaande detacheringsrelatie met het
uitbestedende bedrijf.
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CASE C

Een energiebedrijf, dat zich bezig houdt met de nationale en internationale verkoop vangas en het nationaal transport van gas, heeft het beheer van delen van de infrastructuur
uitbesteed aan een externe IT-leverancier. Hiervoor is een contract gesloten van 5 jaar,
met een contractwaarde van 40 miljoen gulden. Hierbij zijn 25 medewerkers
overgedragen. De overige IT-dienstverlening wordt verzorgd door de interne
automatiseringsafdeling. Deze uitbesteding kan worden gekarakteriseerd alsInformation Systems Outsourcing. Het contract is voort gekomen uit een business
development inspanning die geresulteerd heeft in exclusieve onderhandelingen. De IT-leverancier had geen dienstverleningsrelatie met het uitbestedende bedrijf.
CASE D
De Nederlandse vestiging van een grote internationaal opererende
verzekeringsmaatschappij heeft de IT-dienstverlening overgedragen aan een externe IT-
leverancier. Hien'oor is een contract gesloten van 5 jaar, met een contractwaarde van 100
miljoen gulden. Hierbij worden stapsgewijs 55 medewerkers van de interne
automatiseringsafdeling overgedragen. Deze IT-dienstverlening kan voor 75% worden
gekarakteriseerd als Information Systems Outsourcing en voor de overige 25% als
Processing Outsourcing. Het contract is in een formeel biedingsproces gegund en de IT-leverancier had geen bestaande relatie met het uitbestedende bedrijf.
CASE E
Een grote dagbladuitgeverij met een groot aantal vestigingen in Nederland heeft de
applicatieontwikkeling uitbesteed aan een externe IT-leverancier. Hiervoor is een
contract van 3 jaar gesloten met een opzegtermijn van 3 jaar en met een initiate
contractwaarde van 21 miljoen gulden55. Deze continue IT-services kunnen worden
gekarakteriseerd als Information Systems Outsourcing. Het contract is voort gekomenuit een business development inspanning die geresulteerd heeft in exclusieve
onderhandelingen. De IT-leverancier had een bestaande detacheringsrelatie met hetuitbestedende bedrijf. Met het ondertekenen van het contract zijn 14 medewerkers van
de interne automatiseringsafdeling overgedragen aan de externe IT-leverancier. De
overige IT-dienstverlening wordt ingevuld door de interne automatiseringsafdeling.

CONTRACTWAARDEN
De gemiddelde contractwaarden van de onderzochte cases bedroeg 61,2 miljoen gulden.Dit is hoger dan de gemiddelde contractwaarde van 28 miljoen'b in het onderzoek van
Nolan Norton Institute 7 [NNI'97]. Een mogelijke verklaring is dat de IT-leverancier in
het deelonderzoek door een eerste positie op de Nederlandse IT-outsourcingsmarkt instaat is om grotere contracten af te sluiten.

55 in de verdere analyse van deze case zal worden uitgegaan uan de initi le contractduur en contrachuaarde run
dit contract en zal geen  rekening worden gehouden met een  mogelijk  grotere contractwaarde  of langerecontractduur.
56  Veronderstelling van de auteur is hierbij  dat een vermenigvuldiging van de gemiddelde contractwaarde per jaar
met de gemiddelde contractduur leidt tot de gemiddelde totale contractwaarde.
51  Het  onderzoek van Nolan Norton institute is een multi client study met de 9 grootste IT-
outsourangsleueranciers in Nederland. Het onderzoek heeft tot doel om succesvolle IT-outsourcingsrelaties te
beschrijum. Hiertoe hebben alle 9 deelnemende 11'4everanciers een succesvolle case in het onderzoek ingebracht.
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Figuur 21: De contractwaarden van de voor de pilotstudy onderzochte cases

CONTRACTDUUR
De gemiddelde contractduur van de voor dit deelonderzoek onderzochte contracten is
4,2 jaar. Dit wijkt nauwelijks af van de gemiddelde contractduur van 3,1 jaar in het
eerder genoemde or· derzoek van het Nolan Norton Institute [NNI'971
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Figuur 22: contractduur van onderzochte case pilotstudy

IT-LEVERANCIERSSTRATEGIE

De IT-leveranciersstrategie kan bij IT-outsourcingsrelaties worden ingevuld op vier
mar·tieren: selective single outsourcing, selective multiple outsourcing, total single
outsourcing en total multiple outsourcing. Deze zijn uitgewerkt in paragraaf 3.3.
Opvallend is dat er in de onderzochte cases geen uitbestedende bedrijven zijn die
multiple sourcing gebruiken om invulling te geven aan hun behoefte aan IT-
dienstverlening. Deze constatering kan ook worden gedaan voor het onderzoek van het
Nolan Norton Institute. In de negen door hen onderzochte cases is er evenmin sprake
van multiple sourcing [NNI'97]. Geconstateerd kan worden dat de Nederlandse
uitbestedende bedrijven ten tijde van dit onderzoek nog geen keuze wilden maken voor
multiple sourcing. De verhouding, tussen selective outsourcing en total outsourcing, is
in de pilotstudy en de Nolan Norton Institute studie nagenoeg gelijk. In de pilotstudy
was 40% varl de onderzochte cases te kwalificeren als selective outsourcing en 60% als
total outsourcing. In de Nolan Norton-studie was dit respectievelijk 45% en 55%.
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Figuur 23: De IT-leveranciersstrategie van de uitbestedende bedrijven in het pilot
onderzoek
VORMEN VAN IT-OUTSOURCING
De volgende vormen van IT-outsourcing zijn beschreven in paragraaf 3.1: Information
Systems Outsourcing, Processing Outsourcing, Business Process Outsourcing.
Opvallend is dat Business Process Outsourcing zowel bij dit deelonderzoek als bij het
onderzoek van Nolan Norton ontbreken [NNI'971. Ook het deel Processing Outsourcing
is relatief gering, slechts 15% van de totale contractwaarde van de onderzochte cases.
Bovendien is er bij slechts 2 van 5 onderzochte contracten sprake van gedeeltelijke
Processing Outsourcing. Dit kan mogelijk worden verklaard door de relatieve
orwolwassenheid van de Nederlandse IT-outsourcingsmarkt.
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Figuur 24: Vormen van IT-outsourcing van de in de pilotstudy onderzochte cases

3.6    Analyse van de onderzochte cases

Bij de analyse van de onderzochte cases zal de indeling in de aandachtsgebieden uit
paragraaf 3.2 worden gevolgd: IT-outsourcing, IT-leverancier en uitbestedend bedrijf.
De uitgangspunten zullen hier worden gekoppeld aan deze aandachtsgebieden aan dehand van de relaties tussen de bedrijfsfuncties die in het te onderzoeken
samenwerkingsmodel zijn onderkend. Het doel van deze analyse is het te onderzoeken
samenwerkingsmodel te verifieren. Alle uitgangspunten zullen worden geverifieerd met
behulp van de onderzochte cases. Op basis van deze analyse kunnen nog enkele
aanpassingen op het te onderzoeken samenwerkingsmodel nodig zijn. De resultaten van
deze analyse zullen in paragraaf 3.7. worden verwerkt en resulteren in het
samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties.

3.6.1 IT-leverancier

Bij het aandachtsgebied IT-leverancier zijn drie uitgangspunten geformuleerd.

1.    Er kan bij IT-leveranciers onderscheid gemaakt worden tussen externe IT-
leveranciers en de interne automatiseringsafdeling. Daarnaast kunnen
subcontractors worden ingeschakeld. Zij kunnen IT-diensten leveren aan de externe
IT-leverancier en de interne automatiseringsafdeling.
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In de cases A en D ontbreekt de interne automatiseringsafdeling. De voormalige interne
automatiseringsafdeling is in zijn geheel overgenomen door de externe IT-leverancier.
De IT-dienstverlening wordt in deze cases dus geheel verzorgd door externe IT-
dienstverleners, er is sprake van "total outsourcing" door het uitbestedende bedrijf.
In de cases A, B en E zijn subcontractors ingeschakeld om invulling te geven aan de
informatiebehoeften van het uitbestedende bedrijf. In case E worden deze subcontractors
alleen ingeschakeld door de inteme automatiseringsafdeling. In case C worden geen
subcontractors ingeschakeld voor de uitvoering van de IT-dienstverlening

2.    Er kan bij IT-leveranciers onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds
management en anderzijds uitvoering; het management draagt taken op aan de
uitvoering.

In dit onderzoek wordt het management aangeduid als het contract- en
accountmanagement van de externe IT-leverancier en de subcontractors en als het
management van de interne automatiseringsafdeling. De uitvoering van de IT-
dienstverlening wordt aangeduid als de IT-bedrijfsfunctie van respectievelijk de externe
IT-leverancier, de subcontractor en de interne automatiseringsafdeling
Aansluitend op het eerste uitgangspunt kan bij de analyse van het tweede uitgangspunt
opnieuw worden vastgesteld dat in de cases A en D de interne automatiseringsafdeling
ontbreekt.
In de cases B, C en E is wel sprake van een duidelijke scheiding tussen het management
en de uitvoering
In de cases A en C kan worden vastgesteld dat het contract- en accountmanagement
wordt ingevuld door een accountmanager, een servicemanager en een aantal
serviceleiders. De accountmanager en de servicemanager zijn verantwoordelijk voor het
management van de IT-outsourcingsrelatie en de servicemanagers zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering van de IT-dienstverlening
Bij case E worden deze ook onderscheiden. Maar in deze case worden geer· 
serviceleiders onderscheiden. Hier ligt de verantwoordelijkheid voor de operatie bij
zogenaarnde "meewerkende voormannen".
In case D worden naast de servicemanager een human resource manager en 4
chunkmanagers (=serviceleiders) onderscheiden. In de toekomst zal een
accountmanager worden toegevoegd aan het contract- en accountmanagement. Op dit
moment bestaat het management derhalve uit een servicemanager en een human
resource manager. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de
chunkmanagers.
In alle onderzochte cases is er derhalve sprake van dat het management van de IT-
leverancier opdrachten verstrekt aan de IT-bedrijfsfunctie, de uitvoering.
De rol van subcontractors is niet in alle cases expliciet te onderscheiden. In case A is
sprake van een uitzendbureau, waardoor het onderscheid tussen management en
uitvoering minder duidelijk is. Aansluitend op het eerste uitgangspunt kan voor het
tweede uitgangspunt worden vastgesteld dat er in case C geen subcontractors worden
ingeschakeld.
In de overige cases kan niet worden vastgesteld of er een duidelijke scheiding bestaat
binnen de subcontractors in management en uitvoering en of er door het management
taken worden opgedragen aan de uitvoering.

3.    Er vindt een opdrachtverstrekking en een afstemming plaats door enerzijds het
management van de interne automatiseringafdeling en het contract- en
accountmanagement van de externe IT-leverancier met anderzijds het contract- en
accountmanagement van de subcontractor.

Zoals in het eerste uitgangspunt is vastgesteld ontbreekt bij case C de subcontractor.
Verder ontbreekt bij de cases A en D de interne automatiseringsafdeling en kunnen er
alleen opdrachten worden gegeven en kan er afstemming plaatsvinden tussen de
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contract- en accountmanagement van de externe IT-leverancier en het contract- en
accountmanagement van de subcontractor. Verder is reeds bij het eerste uitgangspunt
vastgesteld dat in case E de subcontractors alleen een relatie hebben met de interne
automatiseringsafdeling. Derhalve vindt er in deze case alleen opdrachtverstekking en
afstemming plaats tussen het management van de inteme automatiseringsafdeling en
het contract- en accountmanagement van de subcontractor.
In case B vindt zowel een opdrachtverstrekking en een afstemming plaats door het
management van de interne automatiseringsafdeling als door het contract en
accountmanagement van de externe IT-leverancier met het contract en
accountmanagement van de subcontractors.

CONCLUSlES UITGANGSPUNTEN IT-LEVERANCIER
De drie uitgangspunten voor de IT-leverancier behoeven op basis van de onderzochte
cases niet te worden aangepast. Wel wordt er in de onderzochte cases een verschillende
invulling gegeven aan de rol van de IT-leverancier. In niet alle cases kunnen een interne
automatiseringsafdeling en/of een subcontractor worden onderscheiden. De
basisgedachte dat de IT-dienstverlening wordt geleverd door een IT-leverancier en dat
er binnen de IT-leverancier onderscheid gemaakt kan worden tussen management en
uitvoering blijft echter overeind. Dit geldt ook voor het verstrekken van opdrachten en
het zorgen voor afstemming met de ingeschakelde subcontractors.

3.6.2 Uitbestedend bedrijf

Bij het aandachtsgebied uitbestedend bedrijf zijn er twee uitgangspunten geformuleerd.

4.    In het uitbestedende bedrijf worden bedrijfsfuncties en de
informatiemanagementfunctie onderscheiden.

In alle onderzochte cases wordt de informatiemanagementfunctie onderscheiden. Deze
vormt het intermediair tussen de bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers. Ten aanzien van
de organisatorische onderbrenging van het informatiemanagement kan voor de cases B
en C worden opgemerkt dat er bij case B sprake is van centraal en decentraal
informatiemanagement. Het decentrale informatiemanagement is gepositioneerd binnen
de bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf. Bij case C maakt het
informatiemanagement onderdeel uit van de interne automatiseringsafdeling.
Niet in alle cases is het informatiemanagement op dezelfde wijze in de organisatie
ingebed. In case B rapporteert de informatiemanager, die leiding geeft aan het
informatiemanagement, aan de Chief Financial Officer van het uitbestedend bedrijf. In
case D rapporteert de informatiemanager aan de directeur back office en in case E aan de
directeur techniek en automatisering van het uitbestedende bedrijf.

5.   Het informatiemanagement zorgt, door de inschakeling van IT-leveranciers, voor de
structurering en de invulling van de informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties.

In alle onderzochte cases zorgt het informatiemanagement voor de structurering en de
invulling van de informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties.
In case A worden nieuwe diensten, die ontstaan als gevolg van veranderende
informatiebehoeften, door het informatiemanagement gecontracteerd en vallen deze
nieuwe diensten onder het bestaande raamcontract dat met de IT-leverancier geslotert is.
In case E worden de informatiebehoeften mede gestructureerd door het opstellen van
jaarplannen. Aan deze jaarplannen wordt door de bedrijfsfuncties input gegeven.
In case C zijn door het informatiemanagement interne accountmanagers aangesteld om
de intermediair functie goed te kunnen invullen.
In case B en D wordt het informatiemanagement ondersteund door interne business
consultants die samen met de bedrijfsfuncties de huidige en toekomstige
informatiebehoeften inventariseren.
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CONCLUSIES UITGANGSPUNTEN UITBESTEDEND BEDRIJF
Ten aanzien van de informatiemanagementfunctie en de taken van het
informatiemanagement kan worden vastgesteld dat er in de case study ondersteuning
gevonden is voor deze twee uitgangspunten.

3.6.3 IT-outsourcing

Bij het aandachtsgebied IT-outsourcing zijn er vijf uitgangspunten geformuleerd.

6.    De opdrachtenpoule heeft een centrale plaats binnen een IT-outsourcingsrelatie.

In alle onderzochte cases is er sprake van een opdrachtenpoule.
In case A is nog geen sprake van een standaard opdrachtverstrekking door het
informatiemanagement aan de IT-leveranciers.
In case B wordt met een opdrachtenprotocol en een opleverprocedure gewerkt. Dit geeft
zowel de IT-leverancier als het informatiemanagement handvatten om de IT-
outsourcingsrelatie te beheersen.
In case C worden de opdrachten verstrekt door de contractmanager van het
uitbestedende bedrijf.
In case D wordt gewerkt met vooraf door het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leverancier gedefinieerde chunks. Deze delen worden door het uitbestedende bedrijf
overgedragen aan de externe IT-leverancier. De externe IT-leverancier is na overdracht
verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienstverlening die gerelateerd is aan het
overgedragen deel. Door deze methodiek is de inhoud van de opdrachtenpoule vooraf
bepaald. Na overdracht van alle vooraf gedefinieerde delen zal een situatie ontstaan die
niet verschilt van de situatie die is aangetroffen bij de overige onderzochte cases.
In case E is er door het vastomlijnde karakter van de samenwerking, het ontwikkelen en
implementeren van een applicatie, veel minder sprake van een echte

opdrachtverstrekking. Deze opdrachtverstrekking wordt ingevuld door het
informatiemanagement van het uitbestedende bedrijf en loopt via een opdrachtenpoule.

7.    Het uitbestedende bedrijf wordt door de IT-leveranciers geinformeerd over nieuwe
technologische ontwikkelingen.

In de cases A, B en C worden de uitbestedende bedrijven door de IT-leveranciers
geinformeerd over nieuwe technologische ontwikkelingen. In de cases A en B wordt het
uitbestedende bedrijf door de externe IT-leverancier. de accountmanager en door de
servicemanager geinformeerd. In case C informeert de service manager het
uitbestedende bedrijf.
Opvallend is dat in case B in het beslissingsproces ten aanzien van outsourcing het
uitbestedend bedrijf nadrukkelijk in overweging heeft genomen dat in het geval er
gekozen zou worden voor outsourcing het uitbestedende bedrijf geinformeerd zou
worden over nieuwe technologische ontwikkelingen door de IT-leveranciers.
Tijdens het interview voor case D is niet naar voren gekomen dat er hierover expliciete
afspraken gemaakt zijn. De aard van de samenwerking zal echter bijdragen tot de inzet
van nieuwe technologiean voor het uitbestedende bedrijf
In case E is het informeren over nieuwe technologische ontwikkelingen niet van
toepassing in verband met de aard van het IT-outsourcing contract. In het contract is
explidet de keuze voor de ontwikkelomgeving vastgelegd. Nieuwe technologische
ontwikkelingen zullen in deze keuze voor de ontwikkelomgeving geen verandering
brengen.

8.    Het uitbestedende bedrijf ontvangt rapportages van de IT-leveranciers over de
geleverde IT-dienstverlening.
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In alle onderzochte cases is er sprake van een rapportage over de geleverde
dienstverlening van de IT-leveranciers aan het uitbestedende bedrijf.
In de case B, C en D wordt door de IT-leveranciers gerapporteerd aan het
informatiemanagement, respectievelijk aan de IT-manager en het contactmanagement.
In case A is niet expliciet vastgesteld dat er naast een rapportage aan de bedrijfsfuncties
door de IT-leverancier ook gerapporteerd wordt aan het informatiemanagement.
In case E wordt er niet alleen gerapporteerd over de geleverde dienstverlening maar ook
over de status van projecten. In de overige cases kunnen over de rapportage van de
status van projecten geen uitspraken gedaan worden. Gezien het belang dat veel
projecten hebben voor zowel de IT-leveranciers als het uitbestedende bedrijf lijkt het
aannemelijk dat ook in de overige cases rapportage plaats vindt over de status van
projecten.

9.   Het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers overleggen over de fiattering van
opdrachten en de prioriteit die gegeven moet worden aan een opdracht.

In alle onderzochte cases voeren het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers overleg
over de fiattering van de opdrachten en de prioriteiten die gegeven moeten worden aan
een opdracht.
In case A vindt de fiattering en prioritering plaats op basis van een vertrouwensrelatie
tussen het uitbestedend bedrijf en de IT-leverancier.
In case B vindt de fiattering en prioritering plaats door de servicemanager van de
externe IT-leverancier en de informatiemanagers van het uitbestedend bedrijf. Voor
iedere opdracht wordt door de exteme IT-leverancier een plan van aanpak geschreven
dat is vastgelegd in een opdrachtenprotocol.
In case C zijn de meeste opdrachten vastgelegd in het migratieplan, dat onderdeel is van
het IT-outsourcingscontract en dat reeds bij contractonderhandeling is formeel
vastgelegd en is als bijlage in het contract opgenomen. Ook in case E heeft het grootste
deel van de fiattering en prioritering al in een eerder stadium plaatsgevonden. Hiervoor

zijn er door het uitbestedend bedrijf in samenwerking en overleg met de externe IT-
leverancier jaarplannen opgesteld.
Bij case D is er een expliciete betrokkenheid van de gebruikers van het uitbestedend
bedrijf bij het vaststellen van de prioriteiten. Deze prioriteiten worden geinventariseerd
door business consultants van het informatiemanagement van het uitbestedend bedrijf.
De fiattering wordt in case D gedaan door de demand manager die deel uitmaakt van
het informatiemanagement van het uitbestedend bedrijf. Een demand manager heeft een
business achtergrond.

10. Het uitbestedende bedrijf geeft de IT-leveranciers toegang tot de bedrijfskennis.

In alle onderzochte cases wordt door het uitbestedend bedrijf aan de IT-leveranciers
toegang verschaft tot bedrijfskennis. Door de IT-leveranciers van deze informatie te
voorzien kunnen deze de door hun geleverde diensten beter laten aansluiten op de
informatiebehoeften van het uitbestedende bedrijf.
De mate waarin uitbestedende bedrijven de IT-leveranciers toegang verschaften
verschilde in de orlderzochte cases. Dit kan worden toegeschreven aan de diversiteit van
de branches van de onderzochte cases.
Uit de cases B, C en D kwam duidelijk naar voren dat het uitbestedende bedrijf de
interne automatiseringsafdeling een ruimere toegang verschafte tot de bedrijfskennis
dan de externe IT-leveranciers.

CONCLUSIES UITGANGSPUNTEN IT-OUTSOURCING

Ten aanzien van deze vijf uitgangspunten  (6 t/m 10) var, het aandachtsgebied IT-
outsourcing kan bevestiging worden gevonden in de onderzochte cases.
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uitbestedend bedrijf wordt door de IT-leveranciers geinformeerd over nieuwe
technologische ontwikkelingen.

3.6.4     Conclusies van de analyse van de onderzochte cases voor het te onderzoeken
samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties.

Op basis van bovenstaande analyse kan de conclusie getrokken worden dat het te
onderzoeken samenwerkingsmodel niet hoeft te worden aangepast. De geconstateerde
afwijkingen van de in de cases aangetroffen IT-outsourcingsrelaties wijken niet
essentieel af van de gemodelleerde samenwerking voor IT-outsourcingsrelaties. De
belangrijkste constatering is dat door de keuze van het uitbestedende bedrijf voor
selective of total outsourcing de interne automatiseringsafdeling al dan niet een plaats
krijgt in het samenwerkingsmodel. Daarnaast kan analoog hieraan geconstateerd
worden dat de aanwezigheid van een subcontractor afhankelijk is van de keuze die de
interne automatiseringsafdeling en externe IT-leveranciers maken. De it,terne
automatiseringsafdeling en exteme IT-leveranciers kunrten er voor kiezen om een
subcontractor in te schakelen. Daarnaast kan worden geconstateerd dat in het
samenwerkingsmodel een belangrijke rol is weggelegd voor het informatiemanagement.
De uitgangspunten van zowel het aandachtsgebied uitbestedend bedrijf als het
aandachtsgebied IT-outsourcing hebben een duidelijke relatie met het
informatiemanagement. Dit sluit aan bij de conclusie die op basis van de case study naar
outsourcingsrelaties getrokken was: het informatiemanagement heeft een centrale rol in
het beheersen van IT-outsourcingsrelaties.

3.7 Samenwerkingsmodel

Het case study onderzoek heeft plaats gevonden aan de hand van de uitgangspunten.
Het samenwerkingsmodel wordt in detail toegelicht in Appendix F.
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58Figuur 25: Samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties

58   Het  samenwerkingsmodel  voor  IT-outsourcingsrelaties  wijkt  niet  af van  het  te onderzoeken  beheersingsmodel

dat is afg€beeld in Figuur 20. Het model is gebaseerd op [Pie'971, eerdere uersie uan dit beheersingsmodel is door
de auteur van dit proe»hrift gepubliceerd in [Bau'981.
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KOPPELING VAN DE KARAKTERISERING VAN IT-OUTSOURCINGSRELATIES AAN HET
SAMENWERKINGSMODEL

De bedrijfsfuncties en IT-bedrijfsfuncties en hun onderlinge relaties kunnen in het
samenwerkingsmodel worden gekoppeld aan de aandachtsgebieden: IT-leveranciers,
uitbestedende bedrijven en IT-outsourcing. Het aandachtsgebied uitbestedend bedrijfheeft een relatie met de bedrijfsfuncties en informatiemanagement. Het aandachtsgebied
IT-leveranciers heeft een relatie met de IT-bedrijfsfuncties van de interne
automatiseringsafdeling, de externe IT-Ieveranciers en de subcontractors. Ook heeft dit
aandachtsgebied een relatie rnet het management van de interne
automatiseringsafdeling en het contract- en accountmanagement van externe IT-
leveranciers en subcontractors. Het aandachtsgebied IT-outsourcing heeft een relatie
met het informatiemanagement, het contract- en accountmanagement van de externe IT-
leverancier, het management van de interne automatiseringsafdeling, de
opdrachtenpoule en hun relaties. Door deze koppeling kunnen de factoren voor het
beheersen van IT-outsourcingsrelaties geordend worden. Deze ordening kan dan
immers plaatsvinden aan de hand van zowel de drie aandachtsgebieden als aan de handvan alle bedrijfsfuncties en IT-bedrijfsfuncties en hun relaties.
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Figuur 26: De bedrijfsfuncties en de IT-bedrijfsfuncties en hun relaties in een IT-
outsourcingsrelatie gekoppeld aan de aandachtsgebieden van IT-outsourcingsrelaties.
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4    De organisatie van de informatiefunctie

In dit hoofdstuk wordt de organisatie van IT-dienstverlening uitgewerkt aan de hand
var·  de literatuur. Om de organisatie van de IT-dienstverlening te kunnen positioneren
worden de basis organisatiestructuren uitgewerkt. Voor deze structuren worden er voor
IT-dienstverlening coardinatiemechanismen en rollen beschreven. Dit hoofdstuk is
hiertoe een eerste aanzet. In het volgende hoofdstuk wordt dit meer in detail beschreven
en verder onderbouwd.
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de organisatorische verankering van IT-dienstverlening
binnen organisaties. Hoe moeten uitbestedende bedrijven hurt organisatie inrichten en
welke rollen moeten voor de verankering van IT-dienstverlening worden onderkend?
Hierbij is er naast de aandacht voor IT-dienstverlening die is uitbesteed ook explicietaandacht voor de organisatorische verankering van taken ten behoeve van IT-
dienstverlening, die door de uitbestedende bedrijven zelf wordt uitgevoerd.

4.1 Organisatiestructuren

In de organisatieliteratuur worden drie basis organisatiestructuren uitgewerkt: de
functionele, de divisie en de matrix organisatiestructuur [Dun'79]59.
Binnen deze organisatiestructuren moeten de activiteiten die worden uitgevoerd ten
behoeve van de IT-dienstverlening verankerd worden. Deze activiteiten worden
ondergebracht binnen de informatiefunctie. Delen van de informatiefunctie kunnen
worden uitbesteed aan externe IT-leveranciers.

DE FUNCTIONELE ORGANISATIESTRUCTUUR
Bij de functionele organisatiestructuur worden alle activiteiten binnen een bedrijf
geclusterd naar functie. Dit resulteert in een grote mate van efficiency en een uitstekende
technische kwaliteit. Deze organisatiestructuur past het beste bij bedrijven die 66n of
slechts een klein aantal producten of diensten produceren en die een kleine tot
middelgrote omvang hebben [Daf'97].
Bij functionele organisatiestructuur zal er naast bijvoorbeeld de functies productie,
research en development, accounting en marketing ook een informatiefunctie zijn60. In
deze informatiefunctie worden alle activiteiten uitgevoerd voor het verlenen van IT-
dienstverlening61. De andere functies maken gebruik van de informatiefunctie voor de
invulling van hun informatiebehoeften. Bij een functionele structuur is de
informatiefunctie derhalve centraal georganiseerd. Door Willcocks et. al. wordt dit
aangeduid als een corporate services IS function [Wil'97].

   Als afgeleide hiervan wordt ook nog de hybride organisatiestructuur onderkend, een organisatiestructuur
waarbij  delen van de organisatie zijn  gestructureerd  aan de  hand van de functionele structuur en  andere  delen
aan de hand van de divisie structuur[Ack'821. Deze hybride organisatiestructuur zal niet worden uitgewerkt in
dit hoefistuk.
6* Door Brown wordt er uoor industride organisatie verkoop-, productie- en R&D-functie onderkend. Brown geeft
expliciet aan dat er ook nog andere functies onderscheiden kunnen worden zoals "finance" en "personnel"
[Bro'601. Aan de door Brown onderscheiden functies kan derhalue ook nog de  informatiefunctie worden
toegeooegd.
61  De informatiefunctie kan ook een stafafdeling zijn binnen de functionele organisatiestructuur. In de meeste

bedrijven met een functionele organisatie  is  de informatiefunctie echter un lijnafdeling, vergetijkbaar  met
bijuoorbeeld de productiefunctie IWil'971.
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bedrijfsfunctie 1 bedrijfsfunctie 2 bedrijfsfunctie 3 informatiefunctie

Figuur 27: functionele organisatiestructuur -voorbeeld-
DE DiVISIE ORGANISATIESTRUCTUUR

Bij de divisie organisatiestructuur worden alle activiteiten binnen een bedrijf geclusterd
naar de producten, diensten die worden geproduceerd of naar de geografie darn*el naar
de markt. Dit resulteert in een grote mate van effectiviteit, adaptief vermogen en
klantentevredenheid. Deze organisatiestructuur past het beste bij grote bedrijven die een
groot aantal producten of diensten produceren of bij bedrijven die actief zijn in een groot
aantal landen [Daf'97]. Bij een divisie organisatiestructuur zullen de activiteiten voor het
verlenen van IT-dienstverlening verspreid zijn over de divisies. Bij de divisie structuur
zijn activiteiten ten behoeve van de informatiefunctie derhalve decentraal
georganiseerd. Iedere divisie heeft zijn eigen informatiefunctie. Door Willcocks et. al.
wordt dit aangeduid  als een decentralized IS function  [Wil'971

1 1

1 1            1
divisie A divisie B divisie C

- bedrijfsfunctie 1 -   bed rijfsfu nctie 1 - bedrijfsfunctie 1

- bedrijfsfunctie 2 - bedrijfsfunctie 2 - bedrijfsfunctie 2

- bedrijfsfunctie 3 - bedrijfsfunctie 3 - bedrijfsfunctie 3

- informatiefunctie - informatiefunctie - informatiefunctie

Figuur 28: divisie organisatiestructuur -voorbeeld-
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DE MATRIX ORGANISATIESTRUCTUUR
De matrix organisatiestructuur bestaat uit zowel een furlctionele structuur als uit een
divisie structuur. Dit maakt deze organisatiestructuur complex maar voor bedrijven die
te maken hebben met een grote onzekerheid en vele onderlinge afhankelijkheden is deze
organisatiestructuur toch het meest wenselijk. Deze organisatiestructuur resulteert in
een technische specialisatie en in een snelle en effectieve producten of diensten
innovatie. Deze organisatiestructuur past het beste bij middelgrote bedrijven met een
groot aantal verschillende producten [Daf'97J.

1 1        1
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Figuur 29: matrix organisatiestructuur; de combinatie van de functionele en de divisie
organisatiestructuur -voorbeeld-
Veel bedrijven hebben een matrix organisatiestructuur. Dit kan worden verklaard door
dynamische ontwikkelingen en de snelheid van veranderingen waarmee bedrijven
worden geconfronteerd [Daf'971. Uitgangspunt bij het inrichten van de informatiefunctie
is de organisatiestructuur. Willcocks et. al. stellen dat de informatiefunctie meestal
wordt ingevuld door middel  van de federal IS function [Wil'97]. Hierbij wordt een  deel
van de informatiefunctie belegd bij de divisies en een deel wordt belegd binnen de
functionele organisatie. Dit wordt verklaard door een aantal onwikkelingen die zich
voordoen bij bedrijven in relatie tot de informatiefunctie: IT als integraal onderdeel van
de producten en diensten, kortere time-to-market en snelle technologische
ontwikkelingen62. Deze ontwikkelingen met betrekking tot de informatiefunctie sluiten
aan bij de ontwikkelingen waar bedrijven in zijn algemeenheid mee geconfronteerd
worden.
Als gevolg van de functionele organisatiestructuur in combinatie met de divisie
organisatiestructuur zijn er twee rollen waaraan de resources moeten rapporteren. De
resources kunnen worden aangeduid als two-bossess employees en de
verantwoordelijken voor de bedrijfsfuncties en de divisies worden aangeduid als matrix
bosses. Escalatie vindt plaats door middel van de hierarchie. De hierarchie wordt
aangeduid als top-leader [Daf'97]. Dit betekent dat de IT-resources zowel aan de centrale
informatiefunctie als aan de decentrale bedrijfsfunctie moeten rapporteren. In dit
hoofdstuk zullen deze drie basis organisatiestructuren gedetailleerd worden uitgewerkt
voor de informatiefunctie.

62  De ontwikketingen z#n reeds uitgewerkt in  hoofdstuk 1.
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4.2 CoBrdinatie binnen de organisatiestructuren

In de organisatie theorie wordt door veel auteurs bij het beschrijven van de
organisatiestructuren uitgegaan van individuen63. De individuen staan in een bepaalde
verhouding tot elkaar en vormen een organisatie. Lawrence en Lorch gaan niet uit van
individuen maar van de organisatie [Law'67bl. Bij het beschrijven van de
organisatiestructuur wordt in dit hoofdstuk ook de organisatie als uitgangspunt
genomen. Dit uitgangspunt past bij de ordening van de organisatorische entiteiten die
uitgewerkt zijn in het samenwerkingsmodel in hoofdstuk 3. Dit samenwerkingsmodel is
een belangrijke basis voor dit hoofdstuk. Daarnaast zijn onder andere de omvang, de
complexiteit en het belang van de informatiefunctie bepalend voor het aantal
medewerkers dat invulling geeft aan rollen binnen het bedrijf. Daarom vormt voor het
beschrijven van de informatiefunctie de organisatie het beste uitgangspunt.

Door Lawrence en Lorsch worden drie co8rdinatiernechanismen voor organisaties
uitgewerkt [Law'67b]:

1.   de hierarchie
2. administratieve systemen en controle maatregelen
3. overige activiteiten64

De hierarchie, administratieve systemen en controle maatregelen zijn de belangrijkste
coordinatiemechanismen die worden gebruikt bij de functionele en de divisie
organisatiestructuur.
Bij de matrix organisatiestructuur wordt naast de eerste twee coordinatiemechanismen
ook het derde co rdinatiemechanisme gebruikt. Dit derde cotlrdinatiemechanisme is bij

de matrix organisatiestructuur het belangrijkste codrdinatiemechanisme. Hier volstaan
de hierarchie, administratieve systemen en controle maatregelen alleen niet meer.
Lawrence en Lorsch onderkennen hiertoe laterale codrdinatiemechanismen. Hiermee
kunnen de hierarchie, administratieve systemen en controle maatregelen worden ontlast
[Law'67b]. Galbraith noemt de volgende laterale co8rdinatiemechanismen: direct
contact, liaison roles, task force, teams, integrating roles en linking-managerial roles 65

[Law'67b] [Gal'77]. Bedrijven moeten een keuze maken uit deze
co rdinatiemechanismen. Hierbij is de mate van onzekerheid bepalend voor de keuze.
De opsomming van deze courdinatiemechanismen begint rnet het

co6rdinatiemechanisme voor een relatief zekere situatie en eindigt met het
coordinatiemechanisme voor een zeer onzekere situatie. De coordinatiemechanismen in
deze opsomming nemen in complexiteit   en   kosten toe [Law'67b]. Daarom    is    het

belangrijk dat bedrijven de onzekerheid juist inschatten en een co8rdinatiemechanisme
kiezen dat bij de onzekerheid past.
Direct Contact wordt als co6rdinatiernechanisme door managers gebruikt die vanuit
verschillende verantwoordelijkheden met elkaar moeten samenwerken. Zonder dat er
een directe hierarchische relatie bestaat nemen deze managers contact met elkaar op en
worden de problemen besproken. Bij het coardinatiemechanisme liaison roles worden er
door de organisatorische entiteiten verantwoordelijken benoemd die formeel tot (deel)
taak hebben om contact te onderhouden met de anderen. Dit betreft een exclusieve
relatie tussen twee organisatorische entiteiten. Het codrdinatiemechanisme task force is
een tijdelijk coardinatiemechanisme waarbij verantwoordelijken van verschillende
organisatorische entiteiten een afgebakend probleem oplossen. Hierna wordt de task
force ontbonden. Een team is een coordinatiemechanisme dat wordt aangeduid als een
permanente task force waarbij verantwoordelijken van verschillende organisatorische
entiteiten de verantwoordelijkheid hebben voor de gang van zaken voor een afgebakend

63  March en Simon IMar'581. McGregor IMcG'601. Likert ILik'611 en Argyris [Arg'641.
64  Door 1.murence en Lorsch warden deze aangeduid als "voluntary activities"
65 Door Galbraith wordt er ook nog een matrix design onderkend. Dit codrdinatiemechanisme kan gelijk worden
geschakeld aan de matrix organisatiestructuur, de fundamentele organisatiestructuur  die in  de eerste paragraaf
van dit hoofdstuk is uitgewerkt, en zal derhalve niet worden uitgewerkt als een coardinatiemechanisme.
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deel van de bedrijfsvoering. Bij het coardinatiemechanisme integrating roles worden
managers benoemd die bij het beslissingsproces een ondersteunende rol krijgen over een
afgebakend deel van de bedrijfsvoering. Deze integrating roles rapporteren aan de
general manager maar hebben geen formele macht om beslissingen te nemen. Door een
gedegen inhoudelijke kennis kunnen integrating roles het beslissingsproces faciliteren
en de hierarchie, administratieve systemen en controle maatregelen ontlasten.
Het co8rdinatiemechanisme linking-managerial roles zijn integrating roles met een
beslissingsbevoegdheid.  Dit co8rdinatiemechanisme heeft het gezag om beslissingen  te
nemen.

Voor de informatiefunctie zal de nadruk komen te liggen op  de
codrdinatiemechanismen teams, integrating roles en linking-managerial roles. Deze
sluiten het beste aan bij de matrix organisatiestructuur en de federal IS function. Gezien
de complexiteit van de IT-outsourcingsrelaties volstaan de relatief eenvoudige
coilrdinatiemechanismen als direct contact en liaison roles niet. Het lange termijn
karakter van IT-outsourcingsrelaties staat een structurele inzet van het
co8rdinatiemechanisme task force in de weg.

4.3 De informatiefunctie

In de voorgaande paragrafen is de informatiefunctie binnen de organisatiestructuur
geplaatst en zijn er co8rdinatiemechanismen voor de informatiefunctie geintroduceerd.
In deze paragraaf worden de doelstellingen en taken van de informatiefunctie en de
interactie tussen de informatiefunctie en overige functies van het bedrijf toegelicht. De
toelichting richt zich op de drie basis organisatiestructuren. In deze paragraaf is er
achtereenvolgens aandacht voor de doelstellingen, de taken, de rollen en de
co6rdinatiemechanismen van de informatiefunctie. Bij de uitwerking van de
informatiefunctie is het bedrijf dat de totale uitvoering van de IT-dienstverlening heeft
uitbesteed aan Hn externe IT-leverancier het uitgangspunt; total single outsourcing. Dit
uitgangspunt is gekozen om een complexiteitsreductie te realiseren. Bij IT-
outsourcingsrelaties met meer IT-leveranciers moeten er ook co6rdinatiemechanismen
worden ingericht voor de afstemming tussen de verschillende IT-leveranciers. Hiertoe
kunnen dezelfde co6rdinatiemechanismen worden toegepast als de
coOrdinatiemechanismen tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leverancier.
Door een toename van het aantal leveranciers zal dit leiden tot de noodzaak van de inzet
van een groter aantal Ineer ervaren medewerkers in de laterale

collrdinatiemechanismen. Bij de uitwerking van de total single outsourcingsrelation
worden immers al meer complexe coordinatiemechanismen uitgewerkt.

4.3.1    Doelstellingen van de informatiefunctie

De doelstelling van de informatiefunctie is zorgdragen voor de invulling van de
informatiebehoeften van het bedrijf. De informatiebehoeften van het bedrijf zijn afgeleid
van de algemene bedrijfsstrategie en de doelstellingen die het bedrijf zich gesteld heeft.
Door deze afhankelijkheden is er veel en intensief contact nodig tussen de
informatiefunctie en de bedrijfsfuncties. De ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan
in de toepassing van informatietechnologie hebben veel invloed op de informatiefunctie
en de doelstelling van de informatiefunctie gehad. De nadruk van de informatiefunctie
heeft altijd gelegen op het ondersteunen van de admit· istratieve processen. Dit was een
redelijk geYsoleerde taak. De administratieve processen hadden niet veel interactie met
de primaire processen van het bedrijf. Hierdoor de complexiteit van de
informatiefunctie niet erg groot was. Door technologische ontwikkelingen, van centrale
mainframe processing naar decentrale PC processing [Nol'921. en ontwikkelingen buiten
IT zoals de globalisering, korter wordende time-to-market en de voortschrijdende
integratie van informatietechnologie met de businessprocessen, neemt de
informatiefunctie een steeds belangrijker plaats binnen de organisatie in. Dit maakt het
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reaiiseren van de doeistelling van de intormatletunctie veel complexer en vraagt om een
sterke samenwerking, communicatie en cotirdinatie met de bedrijfsfuncties. Verder heeft
het eigen jargon, dat binnen de informatiefunctie ontwikkeld is, ook geen positieve
bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van de informatiefunctie geleverd. Binnen
de informatiefunctie is het woordgebruik gericht op technische specificaties. Het
woordgebruik van de bedrijfsfuncties is gericht op product- of dienstenspecificaties. Het
jargon van de informatiefunctie bemoeilijkt de communicatie met de bedrijfsfuncties
[Mar'581
Voor het realiseren van deze doelstelling kan een groot aantal rollen warden onderkend.
Deze rollen worden in dit hoofdstuk uitgewerkt in de paragrafen 4.3.4. en 4.3.5.
Afhankelijk van de onzekerheid, de complexiteit en de omvang van de organisatie zijn
deze rollen een gecombineerde verantwoordelijkheid voor 6/n functionaris of wordt ab
rot ingevuld door meerdere functionarissen. Het betreft taken die zowel door het
uitbestedende bedrijf als door de externe IT-leverancier worden uitgevoerd.

4.3.2  Taken van de informatiefunctie en de overige functies met betrekking tot de IT-
dienstverlening

Voor de uitvoering van IT-dienstverlening kunnen er niet alleen taken worden
onderkend voor de informatiefunctie maar ook voor de bedrijfsfuncties. Bij het
takenpakket van de informatiefunctie kan een onderscheid worden gemaakt naar
activiteiten die een relatie hebben met de demand zijde en activiteiten, die een relatie
hebben met de supply zijde. De activiteiten aan de demand zijde worden gedefinieerd
als de activiteiten, die gerelateerd zijn aan het formuleren en inventariseren van de
informatiebehoeften. De activiteiten aan de supply zijde worden gedefinieerd als de
activiteiten, die gerelateerd zijn aan de uitvoering en de invulling van de IT-
dienstverlening [OTM'961. Het onderscheid tussen demand en supply kan worden
gebruikt om te bepalen welke delen van de informatiefunctie bedrijven willen
uitbesteden. Een algemeen gehanteerd uitgangspunt hierbij is dat er alleen delen van of
de gehele supply zijde kunnen worden uitbesteed. Delen van de demand zijde worden
zelden of nooit door bedrijven uitbesteed aan externe IT-leveranciers. De taken en de
verdeling van de taken over de demand zijde en supply zijde zijn niet afhankelijk van de
door het uitbestedende bedrijf gekozen organisatiestructuur. Er kunnen de volgende
taken in relatie tot de informatiefunctie voor de demand zijde worden onderkend:
•    Het ontwikkelen en onderhouden van de IT-strategie [Ear'871
•  Het zorgen voor alignment van de IT-strategie met de algemene bedrijfsstrategie

[Ear'87]
•    Het formuleren van informatiebehoeften [Beu'96a]
• Het signaleren van nieuwe toepassingsmogelijkheden met IT-dienstverlening

[Zee'991
•    Het aansturen van de supply zijde [Beu'9681

Er kunnen de volgende taken in relatie tot de informatiefunctie voor de supply zijde
worden onderkend [OTM'961
•     Het onderhouden van een relatie met de afnemers van IT-dienstverlening
•    Het leveren van de IT-dienstverlening
•    De aansturing van de IT-medewerkers die de IT-dienstverlening uitvoeren
•     Het doen van product/service ontwikkeling

Het takenpakket van de informatiefunctie wordt in het volgende hoofdstukken
gedetailleerd uitgewerkt aan de hand van de beheersingsfactoren en
beheersingsindicatoren.
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4.3.3 Gehanteerde begrippen

De organisatorische entiteiten uit het samenwerkingsmodel, dat in hoofdstuk 3 aan de
orde is geweest, kunnen gekoppeld worden aan de demand en de supply zijde. De
organisatorische entiteiten die aan de demand zijde gekoppeld kunnen worden zijn
bedrijfsfuncties en het informatiemanagement. De organisatorische entiteiten, die aan de
supply zijde gekoppeld kunnen worden zijn account- en contractmanagement van de
externe IT-leverancier, account- en contractmanagement van de subcontractor,
management van de inteme automatiseringsafdeling, externe IT-bedrijfsfuncties van de
externe IT-leverancier, externe IT-bedrijfsfuncties van de subcontractors en de interne
IT-bedrijfsfunctie66
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Figuur 30: koppeling van organisatorische entiteiten aan de demand en supply zijde
Ook de functies die binnen bedrijven onderkend worden, kunnen worden gekoppeld
aan demand en supply zijde. De informatiefunctie bestaat uit het
informatiemanagement en de IT-bedrijfsfunctie. Hierbij wordt, binnen de
informatiefunctie, het informatiemanagement aangeduid als demand en de IT-
bedrijfsfunctie als supply. De bedrijfsfuncties worden aangeduid als demand.

66  De naamgeuing van de organisatorische entiteiten bedrijfsfunctie en IT-bedrijfsfunctie wekt ten onrechte de
indruk dat deze organisatorische entiteiten per definitie volgens de functionele organisatiestructuur zijn ingericht.
Deze organisatorische entiteiten kunnen ook een divisie of matrix organisatiestructuur hebben.
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Figuur 31: koppeling van functies aan de demand en supply zijde

4.3.4     Organisatie aan de supply zijde

Bij de uitwerking van de rollen en taken is, om de complexiteit te reduceren, als
uitgangspunt genomen dat de supply zijde wordt ingevuld door un externe IT-
leverancier. Dit betekent, dat van de supply zijde alleen de organisatorische entiteiten
account- en contractmanagement van de externe IT-leverancier en de externe IT-
bedrijfsfunctie zullen worden meegenomen Verder is het uitgangspunt genomen dat de
externe IT-leverancier een matrix organisatiestructuur heeft 7. IT-leveranciers die voor
de functionele organisatiestructuur kiezen worden geconfronteerd met de beperkingen
van de functionele organisatiestructuur die de nadruk legt op het bereiken van efficiency
en het realiseren van een uitstekende technische kwaliteit. Voor IT-outsourcingsrelaties
is daamaast flexibiliteit erg belangrijk. Dit kan door de IT-leverancier niet worden
bereikt met een functionele organisatiestructuur door de centrale opzet van deze
organisatiestructuur. IT-leveranciers die voor de divisie organisatiestructuur kiezen
worden geconfronteerd met de beperkingen van de divisie organisatie, de beperkte
mogelijkheden om schaalvoordelen te realiseren. De uitbestedende bedrijven missen 66n
duidelijk aanspreekpunt bij de externe IT-leverancier. Iedere divisie heeft zijn eigen
aanspreekpunt voor het uitbestedende bedrijf. Dit bemoeilijkt de communicatie tussen
de IT-leveranciers en het uitbestedende bedrijf.
Door het kiezen van een matrix organisatiestructuur is er wel een duidelijk
aanspreekpunt voor het uitbestedend bedrijf. De matrix organisatiestructuur biedt
zowel flexibiliteit als efficiency en de realisatie van een uitstekende technische kwaliteit.
Dit zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor de organisatiestructuur van IT-
leveranciers die verantwoordelijk zijn voor IT-outsourcingscontracten.

67  De meeste first en second tier externe leveranciers hebben voor IT-outsourcingscontracten hun organisatie met

behulp van een matrix organisatiestructuur of van een matrix organisatiestructuur afgeleide organisatiestructuur
ingericht IDat'991. De kieinere externe mieveranciers zijn vee, minder in staat om IT-outsourcingscontracten in
te vullen. De organisatiestructuur van deze kleinere externe VT-leueranciers is derhalve veel minder relevant.
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ACCOUNT- EN CONTRACTMANAGEMENT VAN DE EXTERNE IT-LEVERANCIER
De account- en de contractmanager zijn de eindverantwoordelijken voor de
klantentevredenheid van het uitbestedende bedrijf. Dit is een lange termijn doelstelling.
De accountmanager en de contractmanager rapporteren aan de general manager 8. De
general manager kan worden gezien als de top leader [Daf'971. De IT-
outsourcingscontracten worden van de zijde van de IT-leverancier ondertekend door de
general manager. Deze kan worden gezien als de contracteigenaar [Rai'98] De general
manager heeft de operationele verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de account- en
contractmanager. Daarnaast onderhouden de account- en de contractmanager contact
met het uitbestedende bedrijf. Hierbij is de accountmanager het aanspreekpunt voor alle
contractafspraken en voor het contracteren van nieuwe IT-dienstverlening. De
contractmanager is het aanspreekpunt voor de levering van de IT-dienstverlening
Verder is de contractmanager het aanspreekpunt voor de IT-bedrijfsfunctie. De
resources voor de uitvoering van de IT-dienstverlening maken deel uit van de IT-
bedrijfsfunctie en rapporteren aan de service delivery manager.
De account- en de contractmanager operen op basis van gelijkwaardigheid ieder met
hun eigen aandachtsgebied. Er bestaat gddn hierarchische verhouding tussen de
account- en de contractmanager. De account- en de contractmanager opereren als een
team en kunnen worden gezien als matrix bosses [Daf'97].

IT-BEDRIJFSFUNCTIE
De service delivery manager is eindverantwoordelijk voor (een deel) van de uitvoering
van de IT-dienstverlening en kan net als de account- en contractmanager worden
aangeduid als een matrix boss [Daf'971. De service delivery manager wordt afgerekend
op de bezettingsgraad van de resources. Dit is een korte termijn doelstelling die de
service delivery manager moet realiseren en die niet altijd in lijn is met de lange termijn
doelstelling die door het account- en contractmanagement gerealiseerd moet worden. De
general manager moet in het geval van meningsverschillen tussen enerzijds de service

delivery manager en anderzijds de account- en contractmanager een beslissing nemen.
Bij veel externe IT-leveranciers is de IT-bedrijfsfunctie onderverdeeld naar verschillende
technische specialisatiess bijvoorbeeld: applicatieontwikkeling, Lotus Notes services
consulting, Enterprise Resource Packages, mainframe services, midrange services of
desktop services. De IT-bedrijfsfunctie is derhalve functioneel georganiseerd en staat
haaks op het account- en contractmanagement, dat georganiseerd is aan de hand van de
divisie organisatiestructuur. Deze combinatie resulteert in een matrix

organisatiestructuur. De service delivery manager rapporteert aan de general manager
en geeft leiding aan IT-resources, die de uitvoering van de IT-dienstverlening voor hun
rekening nemen. Door de matrix organisatiestructuur hebben de IT-resources te maken
met twee bazen en kunnen derhalve worden aangeduid als two-bosses employees
[Daf'97]. Om invulling te kunnen     blijven     geven aan nieuwe technologische
ontwikkelingen heeft de service delivery manager ook IT-resources, die de
mogelijkheden onderzoeken. Deze subdoelstelling heeft een lange termijn karakter in
tegenstelling tot het optimaliseren van de bezettingsgraad van de resources.

68 AMankelqk van de omvang van de organisatie en de senioriteit van de account- en contractmanager zijn er nog
ten of meerdere  hierarchische lagen tussen €nerzijds de account- en contractmanager en anderzijds de general
manager. Hierbil kan biluoorbeeld zoorden gedacht aan account executives, die de ueranhooordelijkheid hebben
voor meerdere accounts. De  account- en contractmanagers rapporteren dan aan de account executive in plaats

van aan de general manager.  Dit heeft echter geen fundamentele consequenties voor de rollen en
coordinatiemechanismen die voor de demand zijde worden onderkend.  Dit  heeft uiteraard wel consequenties voor
de complexiteit van de coardinatie. Deze complexiteit neemt door het toeuoegen van hierarchische lagen toe.
6'  Een opdeling naar  geografische gebieden of naar branches  is ook mogelijk maar maakt  geen fundamented
verschil uit voor de rollen en taken die er binne,1 de matrix organisatiestructuur onderkend kunnen worden.
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Figuur 32: Rollen in matrix organisatiestructuur voor de supply zijde -voorbeeld-

Bij veel IT-leveranciers wordt een deel van de IT-resources voor IT-
outsourcingscontracten langdurig ingezet voor een specifiek IT-outsourcingscontract70.
Deze IT-resources kunnen worden aangeduid als dedicated resources [Dat'991. Dit kan
zorgen voor frictie binnen de matrix organisatiestructuur doordat deze IT-resources
door het account- en contractmanagement gezien worden als "hun" medewerkers. De
band van deze IT-resources met de service delivery manager wordt ook veel minder
sterk voor de dedicated resources. Met deze ontwikkeling transformeert de
organisatiestructuur naar een hybride organisatiestructuur [Daf'97}. De transformatie
zal echter slechts beperkte gevolgen hebben voor de rollen en taken van de supply
organisatie in het leader van de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.

4.3.4.1     Taken aan de supply zijde

Aan de bovenstaande rollen kunnen de taken van de supply zijde worden toegekend.
De general manager heeft de taken van de supply zijde gedelegeerd aan de volgende
rollen: accountmanager, contractmanager, service delivery manager en IT-resources.

HET ONDERHOUDEN VAN EEN RELATIE MET DE AFNEMERS VAN IT-
DIENSTVERLENING
Voor het onderhouden van een relatie met de afnemers van IT-dienstverlening draagt de
accountmanager de verantwoordelijkheid. Hierbij is het belangrijk dat de
accountmanager bij het nemen van belangrijke beslissingen verplichtend overlegt met
de contractmanager. Verder informeert de accountmanager de service delivery manager
over de ontwikkelingen die zich voordoen in de relatie met het uitbestedende bedrijf. De
service delivery manager kan deze informatie gebruiken om te anticiperen op
toekomstige ontwikkelingen en hiermee bereiken dat de levering van de IT-
dienstverlening blijft aansluiten op de informatiebehoeften van het uitbestedende
bedrijf.

m  In veel gevallen betreft dit IT-resources die als geuolg van het  11'-outsourcingscontract ouergedragen zijn aan de
IT-leverancin.
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HET LEVEREN VAN DE IT-DIENSTVERLENING
Voor de levering van de IT-dienstverlening is de contractmanager primairverantwoordelijk. Hiermee kan de contract manager invulling geven aan de
eindverantwoordelijke voor de klantentevredenheid. Verder informeert de
contractmanager om die reden ook de accountmanager over de levering van de IT-
dienstverlening. De service delivery manager is feitelijk verantwoordelijk voor de
levering van de IT-dienstverlening. De levering van de IT-dienstverlening geschiedtdoor de IT-resources.

DE AANSTURING VAN DE IT-MEDEWERKERS DIE DE IT-DIENSTVERLENING
UITVOEREN

De aansturing van de IT-resources, die invulling geven aan de uitvoering van de IT-
dienstverlening is primair de verantwoordelijkheid van de contractmanager. Hiermee
kan de contractmanager invulling geven aan zijn verantwoordelijkheid voor hetmaximaliseren van de klantentevredenheid. De feitelijke uitvoering van de aansturingvan de IT-resources gebeurt echter door de service delivery manager. Deze taak maakt
de dualiteit van de matrix organisatie expliciet.

HET DOEN VAN PRODUCT/SERVICE ONTWIKKELING
De product/service ontwikkeling is primair de verantwoordelijkheid van de service
delivery manager. De service delivery manager heeft overleg met de contractmanagerover de product/service ontwikkeling. Door dit overleg kan de product/serviceontwikkeling worden afgestemd op toekomstige informatiebehoeften van klanten.
Verder informeert de service delivery manager de accountmanager over de
product/service ontwikkeling. De accountmanager kan deze informatie gebruiken om
de ontwikkelde producten en services aan te bieden aan het uitbestedende bedrijf.

De feitelijke uitvoering van product/service ontwikkeling ligt bij de IT-resources. De
door de general manager gedelegeerde verantwoordelijkheden voor de taken van de
supply zijde zijn in onderstaande RASIC-tabel71 samengevat.

Account- Contract- Service IT-resources
Taken van de supply manager rnanager delivery
Ziide manager
Het onderhouden van
een relatie met de A/R        C         I
afnemers van IT-
dienstverlening
Het leveren van de IT-                 I                    A                    R                    S
dienstverlening
De aansturing van de IT-
medewerkers die de IT-                                     A                    R
dienstverlening
uitvoeren
Het doen van
product/service                     I                 C                A                R
ontwikkeling
Figuur 33: RASIC tabel voor de taken van de supply zijde71

71 Toelichting RASIC: A=approves or accepts: deze rot draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uituoering van
de taak en wordt hier door de general manager op aangesproken. R=responsible: deze rol draagt de
veranhooordelijkheid voor de uituoering van de taak en luordt, door de rol  die veranttuoordelijkheid van de  A heeft,
op aangesproken.  Deze rol kan gecombineerd worden met de rol  die de verantwoordelijkheid van de A heeft, in dat
geval wordt deze rol direct aangesproken door de general manager. S=support: deze rol ondersteunt, de rol die
verantwoordelijkheid van de R heeft, bij de uituoering van de taak. C=consulted: deze rol wordt uooraf
verplichtend geraadpleegd. door de Toi die de verantwoordelijkheid heeft van de R. over de wijze tuaarop de taak
uitgevoerd gaat worden. I=informed:  deze rot wordt ge'lnformeerd, door de rol die de verantwoordelijkheid heeft
voor  de  R, over  de gang van zaken rondom een taak fOri'99bl.
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4.3.5     Organisatie aan de demand zijde

Er kunnen voor de invulling van de taken, die gerelateerd zijn aan de informatiefunctie
rollen worden onderkend. Deze rollen en de invulling van deze rollen zijn afhankelijk
van de organisatiestructuur waarbinnen deze rollen vervuld moeten worden. De rollen
en taken voor de organisatorische entiteiten aan de demand zijde zijn uitgewerkt aan de
hand van een RASIC tabel voor de drie basis organisatiestructuren. In de uitwerking van
deze drie organisatiestructuren zit derhalve enige overlap maar om per
organisatiestructuur toch een volledig beeld te krijgen is er gekozen om deze drie
organisatiestructuren volledig uit te werken.

4.3.5.1     Organisatie aan de demand zijde in de functionele organisatiestructuur

Binnen de functionele organisatiestructuur zijn de hierarchie, procedures en controle
maatregelen de belangrijkste co8rdinatiemechanismen. De inrichting van de rollen en de
coardinatiemechanismen zullen hier derhalve op worden afgestemd. De bedrijfsfuncties
en de informatiemanagers zullen via de hierarchie met elkaar communiceren. Verder
zullen de activiteiten en handelingen van individuele medewerkers door hun
hierarchisch meerderen gecontroleerd worden.

BEDRIJFSFUNCTIES
Een bedrijf staat onder leiding van een general manager, die verantwoordelijk is voor de
totale bedrijfsvoering. Voor iedere bedrijfsfunctie is een lijnmanager benoemd die
verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van een specifieke functie. De lijnmanagers
hebben een rapportage lijn naar de general manager. Binnen de functionele afdelingen
kunnen er ook nog eindgebruikers van informatie systemen worden onderkend. Deze
eindgebruikers rapporteren aan de lijnmanagers. De eindgebruikers rapporteren aan de
lijnmanager over de informatiebehoeften van de functionele afdeling. Deze informatie
wensen worden door de lijnmanager via de general manager gecommuniceerd met de
informatiefunctie.

INFORMATIEMANAGEMENTFUNCTIE
Voor de informatiefunctie is een Chief Information Officern (CIO) benoemd. De CIO
heeft een rapportage lijn naar de general manager. De CIO is de verantwoordelijke voor
de bedrijfsvoering van de informatiefunctie en derhalve verantwoordelijk voor het
voorzien in de informatiebehoeften van de overige bedrijfsfuncties. Via de lijn
organisatie worden deze informatiebehoeften van de overige bedrijfsfuncties naar de
CIO gecommuniceerd. Afhankelijk van onder andere de omvang, de complexiteit en het
belang van de informatiefunctie van een bedrijf worden er in de informatiefunctie ook
nog informatiemanagers en business analisten aangesteld. Deze informatiemanagers
hebben een rapportage lijn naar de CIO. De business analisten rapporteren aan de
informatiemanagers. De informatiemanagers en de business analisten voeren
operationele taken uit ten behoeve van de invulling van de informatiefunctie en kunnen
gekoppeld zijn aan 6611 of meerdere bedrijfsfuncties. De koppeling tussen de
informatiemanagers en de business analisten kan worden aangeduid als laterale
coardinatie.

72 De hierarchische positie van de CIO is onderwerp van discussie. Binnen sommige bedri»n maakt de CIO deel
uit van de Raad van Bestuur en binnen andere bedrijven vervult de CIO een rol op directieniveau. Binnen alle

bedrijven is de CIO verantwoordelijk voor TT-dienstverlening /Stu'951 en voor de informatiefunctie. Sommige
organisaties hanterm Door de CIO de term IT-directeur Door een CIO die gtkn  deel uitmaakt van de Raad van
Bestuur.

86



gene'/ m...gef

111                                                                                                                                                                 1

bedr*..cD* 1 Mdr*fun/0 2
1

bedn funct e 3 infoirma:Defunctie

b'...... Illnman.ef M.B..f .10

lindge...1... - el.dgebrulls e,ndgebfulkefs -- - "dgebruillers eindg bfulke    eindgebiuike. .'....1.manage 

Wgebam - eindgebiwille,0  e,ndgebruikefs J endgebfulkers        eir,dgebru kets

.ines  ana.1
eindgebilers   - //dgebrulen eindgeb:ulm   -elridgebrulkers

businels anal.1
eindgeb/"/  - "dgebiviken e,ndgeb u,kers   -

- irlk*,nallem nage'

[ business analist

Figuur 34: Rollen in functionele organisatiestructuur voor de demand zijde -
voorbeeld-

Taken van de demand zijde
Aan de bovenstaande rollen kunnen de taken van de demand zijde worden toegekend.
De general manager heeft de taken van de demand zijde gedelegeerd aan de volgende
rollen: lijnmanager, eindgebruikers, CIO, informatiemanagers en business analisten.

HET ONTWIKKELEN EN ONDERHOUDEN VAN DE IT-STRATEGIE
De CIO heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en onderhouden
van de IT-strategie. De IT-strategie wordt feitelijk ontwikkeld door de
informatiemanagers, die op hun beurt weer worden ondersteund door de business
analisten. Bij de ontwikkeling van de strategie is overleg met de lijnmanagers
noodzakelijk. De IT-strategie moet er immers op gericht zijn om te voorzien in de
informatiebehoeften van de overige functies. Dit overleg met de lijnmanager wordt
gevoerd door de informatiemanagers en indien noodzakelijk worden zij hierbil
ondersteund door de CIO.

HET ZORGEN VOOR ALIGNMENT VAN DE IT-STRATEGIE MET DE ALGEMENE
BEDRIJFSSTRATEGIE
De CIO heeft de eindverantwoordelijkheid voor het alignment van de IT-strategie met
de algemene bedrijfsstrategie. Hierbij wordt de lijnmanager verplichtend geraadpleegd.
De afstemming moet door de CIO gedaan worden omdat deze afstemming plaatsvindt
op het niveau van lijnmanagers. Derhalve kan deze afstemming niet door de
informatiemanager gebeuren. Het ontwikkelen van een IT-strategie is IT-gericht en het
zorgen voor alignment is zowel IT-gericht als business gericht. Dit maakt het
noodzakelijk dat het ontwikkelen van een IT-strategie door de informatiemanager met
de lijnmanagers worden besproken. Om te zorgen voor alignment moet de IT-strategie
worden besproken door de CIO met de lijnmanagers. De informatiemanagers
ondersteunen de CIO.
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HET FORMNIFRFN VAN INFORMATIFBFURF.WTFN
Het formuleren van informatiebehoeften is de primaire verantwoordelijkheid var, de
lijnmanagers. De lijnmanagers worden bij het formuleren van de informatiebehoeften
ondersteund door hun eigen eindgebruikers en door de informatiemanagers en business
analisten van de informatiefunctie. Om de consistentie van de informatiebehoeften over
de functionele organisaties heen te bewaken zal de CIO bij het formuleren van de
informatiebehoeften verplichtend geraadpleegd moeten worden door de lijnmanagers.

HET SIGNALEREN VAN NIEUWE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN MET IT·
DIENSTVERLENING
Het signaleren van nieuwe toepassingsmogelijkheden met IT-dienstverlening is de
primaire verantwoordelijkheid van de CIO. De CIO heeft overleg met de lijnmanager
over de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieen. Dit zorgt ervoor, dat de
lijnmanagers hurt (toekomstige) beslissingen en strategieen hierop kunnen afstemmen.
De feitelijke uitvoering geschiedt door de informatiemanager, die op zijn beurt weer
wordt bijgestaan door de business analisten.

HET ONDERHOUDEN VAN EEN RELATIE MET DE SUPPLY ZIJDE
Het onderhouden van een relatie met de supply zijde is de primaire
verantwoordelijkheid van de lijnmanager. Deze verantwoordelijkheid wordt ingevuld
door de CIO, die op zijn beurt bij de uitvoering van deze taak wordt bijgestaan door de
informatiemanager. De door de general manager gedelegeerde verantwoordelijkheden
voor de taken van de demand zijde zijn in onderstaande RASIC-tabel samengevat.

Bedrijfs uncties nformatiefunctie
Taken van de demand L n- Eindge- CIO Informatie Business

zijde Manager Bruiker manager analist

Het ontwikkelen en
onderhouden van de IT-              C                                   A                 R                   S
strategie
Het zorgen voor
alignment van de IT- A/R       S
strategie met de algemene
bedriifsstrategie
Het formuleren van A/R       S       C        S         S
informatiebehoeften
Het signaleren van
nieuwe                                       C                                   A                 R                   S
toepassingsmogelijk-
heden met IT-
dienstverlening
Het onderhouden van een           A                                   R                  S
relatie met de supply zijde

Figuur 35: RASIC tabel voor de taken van de demand zijde in een functionele
organisatiestructuur

4.3.5.2     Organisatie van de demand zijde in de divisie organisatiestructuur

Binnen de divisie organisatiestructuur zijn de hierarchie, procedures en
controlemaatregelen de belangrijkste co rdinatiemechanismen. Daarnaast is financiale
controle een andere belangrijke controlemaatregel die binnen de divisie
organisatiestructuur kan warden toegepast. De vrijheidsgraden voor het bepalen van het
beleid en de uitvoering van de taken van een divisie zijn in de regel groter dan die van
een functionele afdeling. Door een divisie af te rekenen op het financiale resultaat zullen
alle activiteiten en handelingen erop gericht zijn om het financiele resultaat te behalen.
Welke activiteiten de divisie hiertoe onderneemt is de verantwoordelijkheid van de
divisie.
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BEDRIJFSFUNCTIES
Een bedrijf staat or· der leiding van een general manager, die verantwoordelijk is voor de
totale bedrijfsvoering. Voor iedere divisie is een programmamanager benoemd die
verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van een specifieke divisie. De
programmamanagers hebben een rapportage lijn naar de general manager. Binnen de
divisies zijn managers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor een bedrijfsfunctie. Zij
maken deel uit van het managementteam van de divisie. Binnen de bedrijfsfuncties van
de divisies kunnen er ook nog eindgebruikers van informatie systemen worden
onderkend. Deze eindgebruikers rapporteren aan de managers De eindgebruikers
rapporteren aan de manager over de informatiebehoeften van de divisie. Deze
informatie wensen worden door de manager via de programmamanager
gecommuniceerd naar de informatiefunctie.

INFORMATIEMANAGEMENTFUNCTIE
Voor de informatiefunctie binnen een divisie wordt een informatiemanager benoemd.
Deze informatiemanager maakt deel uit van het managementteam van de divisie. Door
de decentrale verantwoordelijkheid voor de informatiefunctie binnen de divisie
organisatiestructuur is CIO te zwaar voor deze r0173. De informatiemanager rapporteert
aan de programmamanager die verantwoordelijk is voor de divisie. De
informatiemanager is de verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering van de
informatiefunctie en derhalve verantwoordelijk voor het voorzien in de
informatiebehoeften van de divisie. Afhankelijk van onder andere de omvang, de
complexiteit en het belang van de informatiefunctie van een bedrijf worden er binnen de
informatiefunctie business analisten aangesteld. De business analisten rapporteren aan
de informatiemanagers en kunnen gekoppeld zijn aan 66n of meerdere bedrijfsfuncties.
Deze koppeling is een lateraal cotlrdinatiemechanisme. De business analisten
onderhouden een relatie met de managers varl de bedrijfsfunctie.
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Figuur 36: Rollen in divisie organisatiestructuur voor de demand zijde -voorbeeld-
Taken van de demand zijde
Aan de bovenstaande rollen kunnen de taken van de demand zijde worden toegekend.
De general manager heeft de taken van de demand zijde gedelegeerd aan de volgende
rollen: programmamanager, manager van de bedrijfsfunctie, eindgebruiker,
informatiemanager en business analist.

73  Slechts Door die organisaties die divisies met een zeer grote omvang hebben is een CIO gerechtuaardigd. Bij de
uitwerking van de rollen van de divisiestructuur wordt er van uitgegaan dat de informatiemanager de rot van de
CIO vemult binnen de divisiestructuur.
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X., CNT'#'IKKELEN EN ONDERHOUDEN \'AN DE IT-STRATEGIE
De informatiemanager heeft de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en
onderhouden van de IT-strategie. Deze IT-strategie richt zich op de divisie. Hierbij
wordt de informatiemanager ondersteund door de business analisten. Bij de
ontwikkeling van de strategie is overleg met de programmamanagers noodzakelijk. De
IT-strategie moet er immers op gericht zijn om te voorzien in de informatiebehoeften
van de divisie.

HET ZORGEN VOOR ALIGNMENT VAN DE IT-STRATEGIE MET DE ALGEMENE
BEDRIJFSSTRATEGIE
De programmamanager heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het zorgen voor
alignment van de IT-strategie met de algemene bedrijfsstrategie. Als
eindverantwoordelijke voor de algemene bedrijfsstrategie van de divisie moet de
programmamanager deze afstemming voor zijn rekening nemen. De feitelijk uitvoering
van deze afstemming wordt door de informatiemanager voor zijn rekening genomen.
Hierbij wordt de informatiemanager ondersteund door de business analisten.

HET FORMULEREN VAN INFORMATIEBEHOEFTEN
Het formuleren van informatiebehoeften is de primaire verantwoordelijkheid van de
programmamanagers. De feitelijke uitvoering wordt gedaan door de managers van de
verschillende bedrijfsfuncties. De managers worden bij het formuleren van de
informatiebehoeften ondersteund door hun eigen eindgebruikers en door business
analisten van de informatiefunctie. Om de consistentie van de informatiebehoeften over
de functionele organisaties heen te bewaken zal de informatiemanager bij het
formuleren van de informatiebehoeften geraadpleegd moeten worden door de managers
van de bedrijfsfuncties.

HET SIGNALEREN VAN NIEUWE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN MET IT-
DiENSTVERLENING
Het signaleren van nieuwe toepassingsmogelijkheden met IT-dienstverlening is de
primaire verantwoordelijkheid van de informatiemanager. De informatiemanager heeft

overleg met de programmamanager en de managers van de bedrijfsfuncties over de
toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieen. Dit zorgt ervoor dat de
programmamanagers hun (toekomstige) beslissingen en strategieen hierop kunnen
afstemmen. De feitelijke uitvoering geschiedt door de informatiemanagers die op hun
beurt weer worden bijgestaan door de business analisten.
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HET ONDERHOUDEN VAN EEN RELATIE MET DE SUPPLY ZIJDE
Het onderhouden van een relatie met de supply zijde is de primaire
verantwoordelijkheid van de programmamanager. Deze verantwoordelijkheid wordt
ingevuld door de informatiemanager, die op zijn beurt bij de uitvoering van deze taakwordt bijgestaan door de business analist. De door de general manager gedelegeerde
verantwoordelijkheden voor de taken van de demand zijde zijn in onderstaande RASIC-
tabel samengevat.

Bedrijfsfuncties Informatiefunctie
Program- Manager van Eindge- Informatie Business

Taken van de demand Ina- de bedrijfs- Bruiker Manager analist

zijde manager functies
Het ontwikkelen en
onderhouden van de IT-               C                                                                 A/R                  S
strategie
Het zorgen voor
alignment van de IT-                     A                                                                    R                     S
strategie met de algemene
bedriifsstrategie
Het formuleren van                    A                   R                   S                 C                  S
informatiebehoeften
Het signaleren van
nieuwe                                   C                 C                                   A                R
toepassingsmogelijkheden
met IT-dienstverlening
Het onderhouden van een            A                                                                    R                     S
relatie met de supply ziide

Figuur 37: RASIC tabel voor de taken van de demand zijde in een divisie
organisatiestructuur

4.3.5.3    Organisatie aan demand zijde in de matrix organisatiestructuur

Binnen de matrix organisatiestructuur zijn laterale co8rdinatiemechanismen de
belangrijkste cotirdinatiemechanismen. Deze vormen een aanvulling op de hierarchie,
procedures en controle maatregelen. Daarnaast is financiele controle een andere
belangrijke controle maatregel die binnen de matrix organisatiestructuur kan worden
toegepast. De belangrijkste co6rdinatiemechanismen van de matrix organisatie zijn
echter de laterale coardinatiemechanismen zoals een team, de integrating roles en de
linking managerial roles [Law'67b].

BE DRIJFSFUNCTIES
Een bedrijf staat onder leiding van een general manager, die verantwoordelijk is voor de
totale bedrijfsvoering. De general manager wordt aangeduid als top leader [Daf'971
Voor iedere functie is een lijnmanager benoemd die verantwoordelijk is voor de
bedrijfsvoering van een functie. Daarnaast heeft iedere divisie een programmamanager.
De lijnmanagers en de programmamanagers hebben beiden een rapportage lijn naar de
general manager. Deze lijnmanagers en programmamanagers worden aangeduid als
matrix bosses [Daf'971. De general manager is het escalatie niveau voor geschillen tussen
de lijn- en programmamanagers.
Binnen zowel de bedrijfsfuncties als de divisies kunnen er ook nog eindgebruikers van
informatie systemen worden onderkend. Ook deze eindgebruikers hebben een
rapportage lijn naar de lijnmanagers en programmamanagers. De eindgebruikers
worden aangeduid als two-bosses employees [Daf'971.
De eindgebruikers communiceren de informatiebehoeften zowel aan de
demandmanager van de centrale informatiefunctie, die onderdeel uitmaakt van de
functionele organisatie als aan de demandmanager van de decentrale informatiefunctie
die onderdeel uitmaakt van de divisie structuur. Hierbij worden de informatiebehoeften
die divisie overstijgend zijn gecommuniceerd met de centrale informatiefunctie. De

91



8ifornialiebelioeften, die specifiek zijn voor een divisie worden gecommuniceerd met de
decentrale informatiefunctie.
Binnen de eindgebruikers worden er door het bedrijf een aantal eindgebruikers
verantwoordelijk gemaakt voor deze communicatie. Deze eindgebruikers zijn relevant
voor de coordinatie van de informatiefunctie.
Om deze verschillende informatiebehoeften goed op elkaar af te stemmen is het
noodzakelijk om demandmanagers binnen de divisies en de functionele afdelingen te
benoemen. De demandmanagers van de functionele afdelingen worden aangeduid als
centrale demandmanagers. De demandmanagers van de divisies worden aangeduid als
decentrale demandmanagers.
De demandmanagers hebben een duidelijk business profiel en hebben inzicht in
informatie technologie en de mogelijkheden van informatie technologie. Derhalve
maken de demandmanagers ook deel uit van de bedrijfsfuncties en niet van de
informatiefunctie. Deze demandmanagers zijn namens de divisies en de functionele
afdelingen verantwoordelijk voor de afstemming. Alle demandmanagers vormen samen
een team. In dit team spelen ook de eindgebruikers een rol. Zo ontstaat er een continue
afstemming van de informatiebehoeften van zowel de divisies en als van de functionele
afdelingen op zowel management niveau als op operationeel niveau.
De demandmanagers zijn ook de aangewezen specialisten die deel kunnen nemen aan
task forces voor het oplossen van tijdelijke problemen zoals bijvoorbeeld een
transitietraject voor de vervanging van een database.
Gezien de taken en verantwoordelijkheden is het niet noodzakelijk dat
demandmanagers deel uit maken van het managementteam van de divisie of
functionele afdeling waar zij deel van uit maken [Law'67bl. Wel is het belangrijk dat zij
voldoende gezag en beslissingsbevoegdheid hebben om namens hun organisatieeenheid
te handelen. Dit maakt een sterke persoonlijkheid voor de functie van deze
demandmanager noodzakelijk [Zan'64] De demandmanagers zonder

beslissingsbevoegdheid hebben een integrating role. De demandmanagers met
beslissingsbevoegdheid hebben een linking managarial-role.

INFORMATIEFUNCTIE
De informatiefunctie wordt ingericht als een centrale functie binnen de functionele
organisatiestructuur. Deze informatiefunctie van de matrix organisatie is vergelijkbaar
met de informatiefunctie van de functionele organisatiestructuur. Binnen de matrix
organisatie wordt de informatiefunctie tevens ingericht als een decentrale informatie
management functie. Deze informatiefunctie van de matrix organisatie is vergelijkbaar
met de informatiefunctie van de divisie organisatiestructuur.
De co8rdinatie in een matrix organisatie behoeft nog wel enige aandacht. De
coordinatiemechanisme hebben invloed op de invulling van de rollen zoals die binnen
de informatiemanagementfunctie voor de fur· ctionele en de divisie structuur zijn
uitgewerkt.
De CIO heeft geen hierarchische relatie met de decentrale informatiemanagers van de
divisies. Alleen de centrale informatiemanagers van de functionele afdelingen maken
onderdeel uit van de centrale informatiefunctie en rapporteren derhalve aan de CIO.
Om tot een goede coordinatie te komen vormen de informatiemanagers en business
analisten van zowel de divisies als van de functionele afdelingen een team. Dit overleg
platform is vergelijkbaar met het team dat door de demandmanagers van de
bedrijfsfuncties gevormd wordt. Om tot een goede afstemming te komen heeft dit team
regelmatig afstemming met het team van de demandmanagers van bedrijfsfuncties. Ook
op een hoger hierarchisch niveau binnen de organisatie zal een overleg- en
afstemmingsgremium moeten worden ingericht. De CIO, de lijnmanagers en de
programmamanagers vormen samen een team dat ook wel wordt aangeduid als IT-
board'4. De IT-board bereidt vooral een besluit voor en informeert alle betrokkenen over

74 De IT-board is niet uitgewerkt bij de beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren in het volgende hoofdstuk
maar is een beheersingsindicator die is toegeuoegd op basis van de interuiecus. De IT-board is achteraf aan dit

ho€fdstuk toegeuoegd om deze te kinnen plaatsm binnen de organisatiestructuur.
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de ontwikkelingen. De feitelijke besluitvorming wordt gedaan door de lijnmanagers en
de programmamanagers. Als resultaatverantwoordelijken moeten zij de vrijheid hebben
om beslissingen te nemen.
De aansturing van de externe IT-leveranciers is binnen de functionele en binnen de
divisie organisatie belegd bij de informatiemanagers. Bij deze organisatie structuren is
de verantwoordelijkheid van de externe IT-leverancier duidelijk en de contractafspraken
worden gemaakt voor en door dezelfde organisatorische entiteit die invulling geeft aan
de aansturing van de externe IT-leverancier. Hierbij gaat het om activiteiten als contract
monitoring, het onderhouden van leveranciersrelaties en het vervullen van de rol van
contract intermediair [Wil'94]. Bij de matrix organisatiestructuur is dit veel minder
transparant en duidelijk. Dit maakt laterale cotirdinatie noodzakelijk. Wel behoudt de
bedrijfsfunctie, die in de meeste gevallen resultaatverantwoordelijk is in de matrix
structuur, de eindverantwoordelijkheid voor de aansturing van de externe IT-
leverancier [Gal'77]. Afhankelijk van de complexiteit en onzekerheid waar een
organisatie mee te kampen heeft kiest een organisatie bij een beperkte complexiteit en
onzekerheid voor een integrating role of bij een grote complexiteit en onzekerheid voor
een linking-managerial role. De eerste heeft geen formele bevoegdheden en laat invloed
gelden op grond van inhoudelijke kennis en persoonlijk overwicht. De tweede heeft een
formele macht [Law' 67bl. Deze laterale rol wordt aangeduid als een
leveranciersmanager. Bij de uitwerking van de matrix organisatie wordt uitgegaan van
een integrating role. Door een linking managerial role worden de mogelijkheden om
invulling te geven aan de resultaatsverantwoordelijkheid voor de bedrijfsfuncties te
beperkt. De leveranciersmanagers hebben een staffunctie birmen het uitbestedend
bedrijf. Deze rol moet niet worden verward met de rol van de inkoopafdeling. Door de
leveranciersmanagers worden er gHn contractverplichtingen aangegaan. Het betreft een
faciliterende rol.

general manager

leveranciersmanager

Bedrijfsfunctiel bedrijfsfunctie 2

'%-3-11-1informabe
functie

lijnmanager Njnmanager CIO

"-90- be#*trae , rr ,ager be(**Arcte 2 ....9.-45'=be 3
divisie 1

cerne irilinatiannoer     cer,rate irdo,ina„EN·na-/0/     ceri/de lioin,/iesMatager cer.*e inform*....ger

-      ...ge* (B..ie 1 -           1//In/g" dws.  1 - .".loger Ornsie 1
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Figuur 38: Rollen in matrix organisatiestructuur voor de demand zijde -voorbeeld-

Taken aan de demand zijde
Aan de bovenstaande rollen kunnen de taken van de demand zijde worden toegekend.
De general manager heeft de taken van de demand zijde gedelegeerd aan de volgende
rollen: leveranciersmanager, lijnmanager, programmamanager, manager bedrijfsfunctie,
manager divisie, centrale demandmanager, decentrale informatiemanager,
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eindgebruikc:, :entrale informatiemanager, de:entrale informaticnianager, :entrale
business analist en decentrale business analist.
Ten opzichte van de rollen die in de functionele organisatie en in de divisie organisatie
beschreven worden zijn er drie rollen toegevoegd: de leveranciersmanager, de centrale
en de decentrale demandmanager. Deze toevoeging is noodzakelijk om de complexiteit
van de matrix organisatie, ten opzichte van de functionele en de divisie
organisatiestructuur, te kunnen beheersen. Het betreft hier laterale coardinatie.

HET ONTWIKKELEN EN ONDERHOUDEN VAN DE IT-STRATEGIE
Het ontwikkelen en onderhouden van de IT-strategie kan worden onderverdeeld in een
IT-strategie voor de functionele organisatie en een IT-strategie voor de divisie
organisatie. De IT-strategie van de functionele organisatie is de overall IT-strategie van
het uitbestedende bedrijf. De CIO heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het
ontwikkelen en onderhouden van de overall IT-strategie. Deze IT-strategie wordt
feitelijk ontwikkeld door de centrale informatiemanagers, die op hun beurt weer worden
ondersteund door de centrale business analisten. Bij de ontwikkeling van de strategie is
overleg met de lijnmanagers noodzakelijk. De IT-strategie moet er immers op gericht
zijn om te voorzien in de informatiebehoeften van de overige functies. Verder moet de
programmamanager worden geinformeerd over de IT-strategie. Hiermee kan de
programmamanager zicht houden op de toekomstige ontwikkelingen.
De decentrale informatiemanager heeft de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen
en onderhouden van de IT-strategie voor de divisie. De decentrale informatiemanager
wordt weer ondersteund door de decentrale business analisten. Bij de ontwikkeling van
de strategie is overleg met de programmamanagers noodzakelijk. De IT-strategie moet
er immers op gericht zijn om te voorzien in de informatiebehoeften van de divisie en om
te zorgen voor een afstemming met de overall IT-strategie moet de decentrale

informatiemanager de CIO verplichtend raadplegen. Verder moet de lijnmanager
worden geinformeerd over de IT-strategie. Hiermee kan de lijnmanager zicht houden op
de ontwikkelingen die er in de toekomst gaan plaats vinden.

HET ZORGEN VOOR ALIGNMENT VAN DE IT-STRATEGIE MET DE ALGEMENE
BEDRIJFS STRATEGIE

Het zorgen voor alignment van de IT-strategie met de algemene bedrijfsstrategie kan
worden onderverdeeld in een IT-strategie voor de functionele organisatie en een IT-
strategie voor de divisie organisatie. De lijnmanager heeft de primaire
verantwoordelijkheid voor het zorgen voor alignment van de overall IT-strategie met de
algemene bedrijfsstrategie. De feitelijke uitvoering van deze afstemming wordt door de
CIO voor zijn rekening genomen. Hierbij wordt de CIO ondersteund door de centrale
informatiemanagers, centrale business analisten en centrale demandmanagers. De
general manager heeft controlerende verantwoordelijkheden voor het alignment van de
overall IT-strategie met de algemene bedrijfsstrategie gedelegeerd via de lijnmanagers
aan de centrale demandmanager. De centrale demandmanager moet door de CIO
verplicht worden gehoord.
De general manager heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het zorgen voor
alignment van de IT-strategie met de algemene bedrijfsstrategie. Als
eindverantwoordelijke voor de algemene bedrijfsstrategie moet de general manager
deze afstemming voor zijn rekening nemen. De feitelijk uitvoering van deze afstemming
wordt door de decentrale informatiemanager voor zijn rekening genomen. Hierbij wordt
de decentrale informatiemanager ondersteund door de decentrale business analisten en
de decentrale demandmanager. Om te komen tot een afstemming met de overall IT-
strategie moet de decentrale informatiemanager verplicht afstemmen met de CIO. De
general manager heeft controlerende verantwoordelijkheden voor het alignment van de
IT-strategie met de algemene bedrijfsstrategie gedelegeerd via de programmamanagers
aan de decentrale demandmanager. De centrale demandmanager moet door de
decentrale informatiemanager verplicht worden gehoord.
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HET FORMULEREN VAN INFORMATIEBEHOEFTEN
Het formuleren van informatiebehoeften kan worden onderverdeeld in de
informatiebehoeften voor de functionele organisatie en de informatiebehoeften voor de
divisie organisatie. Het formuleren van informatiebehoeften van de furlctionele
organisatie is de primaire verantwoordelijkheid van de lijnmanagers. De feitelijke
uitvoering ligt bij de managers van de functionele afdelingen. De managers van de
functionele afdelingen worden bij het formuleren van de informatiebehoeften
ondersteund door de centrales, de ervaringsdeskundigen en door en centrale business
analisten van de informatiefunctie. Om de consistentie van de informatiebehoeften over
de functionele organisaties heen te bewaken zal de centrale informatiemanager bij het
formuleren van de informatiebehoeften geraadpleegd moeten worden door de
lijnmanagers. Binnen de divisie organisatiestructuur werd de CIO door de lijnmanagers
verplichtend geraadpleegd. Gezien de toegenomen omvang is deze taak verschoven
naar de centrale informatiemanager Hierdoor kan de CIO zich richten op het uitzetten
van de grote lijnen en het overzicht behouden. Het formuleren van informatiebehoeften
van de divisies is de primaire verantwoordelijkheid van de programmamanagers. De
feitelijke uitvoering wordt gedaan door de managers van de divisie. De managers van
de divisie worden bij het formuleren van de informatiebehoeften ondersteund door
decentrale demandmanagers, ervaringsdeskundigen en door de decentrale business
analisten van de informatiefunctie. Om de consistentie van de informatiebehoeften over
de functionele organisaties heen te bewaken zal de decentrale informatiemanager bij het
formuleren van de informatiebehoeften geraadpleegd moeten worden door de managers
van de divisie.

HET SIGNALEREN VAN NIEUWE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN MET IT-
DIENSTVERLENING
Het signaleren van nieuwe toepassingsmogelijkheden met IT-dienstverlening is de
primaire verantwoordelijkheid van de CIO. De feitelijke uitvoering hiervan is belegd bij
de centrale informatiemanager. Hierbij wordt de centrale informatiemanager
ondersteund door de centrale demandmanager, de decentrale demandmanager, de
decentrale informatiemanager, de centrale business analist en de decentrale business
analist. De centrale informatiemanager heeft overleg met de manager van de
bedrijfsfuncties en de managers van de divisie over de toepassingsmogelijkheden van
nieuwe technologiean. Binnen zowel de functionele als de divisie organisatiestructuur is
hierover overleg met een hoger hierarchisch niveau, de lijnmanager en de
programmamanager. Gezien de toegenomen complexiteit is deze taak verschoven naar
de manager van de bedrijfsfuncties en de managers van de divisie.
Tevens informeert de centrale informatie de lijnrnanager en de programmamanager
hierover. Dit zorgt ervoor dat de lijnmanager en de programmamanager hun
(toekomstige) beslissingen en strategieen hierop kunnen afstemmen. De feitelijke
uitvoering geschiedt door de informatiemanager die op zijn beurt weer wordt bijgestaan
door de business analisten.

HET AANSTUREN VAN DE SUPPLY ZIJDE
Het aansturen van de supply zijde gebeurt zowel door de functionele als door de divisie
organisatie. Bij het aansturen van de supply zijde door de functionele organisatie ligt de
primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de Iijnmanager. Deze is
resultaatverantwoordelijk en derhalve ook primair verantwoordelijk voor de aansturing
van de supply zijde. Deze aansturing wordt echter uitgevoerd door de CIO. De CIO
wordt hierbij ondersteund door de centrale informatiemanager, de centrale business
analist en de manager van de bedrijfsfunctie. Verder moet de CIO bij het aansturen van
de supply zijde ook nog verplichtend de leveranciersmanager raadplegen. De rol van de
leveranciersmanager is, binnen de relatie die de bedrijfsfuncties met de IT-leverancier
hebben, faciliterend. Bij het aansturen van de supply zijde door de divisie organisatie
ligt de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de programmamanager. Deze is
resultaat verantwoordelijk en derhalve ook primair verantwoordelijk voor de aansturingvan de supply zijde. Deze aansturing wordt echter uitgevoerd door de decentrale
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informatiemanage. De deceiilrale informatiemanager wordt hierbij ondersteund door
de decentrale business analist en de manager van de divisie. Verder moet de decentrale
informatiemanager bij het aansturen van de supply zijde ook nog verplichtend de
leveranciersmanager raadplegen. De rol van de leveranciersmanager is, binnen de relatie
die de bedrijfsfuncties met de IT-leverancier hebben, faciliterend.
De door de general manager gedelegeerde verantwoordelijkheden voor de taken van de
demand zijde zijn in onderstaande RASIC-tabel samengevat. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt naar de taken voor de functionele en de divisie structuur binnen de demand
zijde. Drie van de vier taken worden uitgewerkt voor zowel de functionele als de divisie
structuur. Het signaleren van nieuwe toepassingsmogelijkheden met IT-dienstverlening
is niet gekoppeld aan de functionele dn de divisie organisatie structuur. Derhalve wordt
bij deze taak dit onderscheid niet gemaakt.
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Figuur 39: RASIC tabel voor de taken van de demand zijde in een
matrixorganisatiestructuur
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5 Beheersingvan IT-outsourcingsrelaties

In hoofdstuk 3 is een samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties uitgewerkt.
Hieraan zijn de drie aandachtsgebieden voor IT-outsourcingsrelaties gekoppeld. Inhoofdstuk 3 zijn tevens criteria gedefinieerd om vast te stellen of een IT-
outsourcingsrelatie succesvol is.  In dit hoofdstuk worden in aansluiting hierop
beheersingsfactoren gedefinieerd. Deze beheersingsfactoren worden uitgewerkt met
beheersingsindicatoren. Deze zijn gebaseerd op managementliteratuur en IT-
outsourcingsliteratuur.

STRUCTUUR HOOFDSTUK 5
De beheersingsfactoren worden in dit onderzoek afgeleid uit de managementliteratuuren IT-outsourcingsliteratuur. Hiermee wordt een zo breed mogelijke basis gelegd voorhet inventariseren van beheersingsfactoren voor IT-outsourcingsrelaties. Bij het
beschrijven van de managementliteratuur worden beheersingsfactoren voor IT-outsourcingsrelaties uitgewerkt. Deze beheersingsfactoren zijn aanknopingspunten die
richting geven aan en het uitgangspunt vormen voor de beheersingsfactoren die worden
uitgewerkt op basis van de IT-outsourcingsliteratuur.
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Figuur 40: Leeswijzer hoofdstuk 5

In de eerste drie paragrafen worden achtereenvolgens de volgende theorieen uit de
managementliteratuur uitgewerkt: de besturingstheorie, de agency theorie en de
transactiekosten theorie. Bij het uitwerken van deze theorieen zijn alleen de relevante
onderdelen van deze theoriean uitgewerkt. Wel is er om de relevante onderdelen binnen
deze theorie te kunnen plaatsen voor gekozen om het kader van deze relevante
onderdelen te beschrijven. Doordat er beheersingsfactoren worden afgeleid uit drie
theorieen ontstaat er een overlap tussen deze beheersingsfactoren die worden afgeleid
uit de managementliteratuur. Een beheersingsfactor kan namelijk afkomstig zijn uitmeer dan Hn theorie. Bij de beschrijving van de beheersingsfactoren is gekozen om dezeoverlap te laten bestaan. Dit leidt tot een zo volledig mogelijk overzicht. Deze
beheersingsfactoren worden gebruikt om de geformuleerde beheersingsfactoren
gebaseerd op de IT-outsourcingsliteratuur te onderbouwen.
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De beheersingsfactoren die worden uitgewerkt op basis van de IT-outsouringsliteratuur
worden beschreven aan de hand van de drie aandachtsgebieden voor IT-
outsourcingsrelaties. Voor de aandachtsgebieden uitbestedend bedrijf en IT-outsourcing
zijn ieder 4 beheersingsfactoren uitgewerkt. Voor het aandachtsgebied IT-leverander
zijn 3 beheersingsfactoren uitgewerkt. Dit resulteert in een totaal van 11
beheersingsfactoren voor IT-outsourcingsrelaties. Deze beheersingsfactoren worden
ieder op hurt beurt weer uitgewerkt aan de hand van vier beheersingsindicatoren. Dit
resulteert in een totaal van 44 beheersingsindicatoren voor IT-outsourcingsrelaties.
In de laatste paragraaf worden relaties gelegd tussen beheersingsfactoren en
managementactiviteiten [Fay'16]. Op basis van deze relatie kan de volledigheid van de
vastgestelde beheersingsfactoren worden vastgesteld.

5.1 Besturingstheorie

Over de besturingstheorie is door een groot aantal wetenschappers gepubliceerd. In het
begin van deze eeuw definieerde Fayol zes activiteiten die noodzakelijk zijn voor de
bedrijfsvoering. Management is een van de activiteiten die Fayol onderscheidt. In deze
activiteiten onderscheidt Fayol: doelen bepalen, plannen maken, organiseren, het
motiveren van mensen en beheersen [Fay'16]. Mooney en Reilly stellen het gezamenlijke
doel centraal: the orderly arrangement of group ejert, to provide unity of action in pursuit Of a
common purpose [Moo'391. De definities zijn in de loop van de tijd door wetenschappers als
Anthony, Galbraith en Mintzberg niet wezenlijk veranderd en er heeft alleen nog maar een
aanscherping plaats gevonden [Ant'651 [Gal'691 [Min'831. Deze definities zijn met erg
concreet voor wat betreft de wijze waarop de besturing kan worden ingevuld. De invulling
van besturing wordt concreter uitgewerkt door Smits, die zich met name baseert op
Malone en Crowston [Mal'831 Hiermee sluit Smits aan bij Fayol en Mooney en Reilly en
voegt er de procescomponent aan toe. Smits definieert besturen als het richten, inrichten
en beheersen van een activiteit. Onder de richting verstaat Smits de doelbepaling van de
besturing. Organisatie vindt plaats bij het inrichten van een activiteit. Onder beheersing
verstaat Smits de codrdinatie. Smits stelt dat inrichting plaats vindt op basis van richting
en zal leiden tot beheersing [Smi'96]. De besturingstheorie is echter niet alleen toepasbaar
binnen de besturing van organisaties maar ook op klant-leveranciers relaties [Mal'941.
Deze gedachtenlijn van Malone en Crowston past in de opkomst van netwerkorganisaties.
Binnen de netwerkorganisatie wordt er door bedrijven intensief met elkaar samengewerkt.
Bij deze samenwerking is het geen belemmering dat bedrijven niet tot dezelfde juridische
entiteit of tot hetzelfde moederbedrijf behoren. Ook samenwerkingsverbanden tussen
bedrijven moeten worden bestuurd [Dru'881. Een IT-outsourcingsrelatie kan worden
gezien als een samenwerkingsverband tussen bedrijven: het uitbestedende bedrijf en de
externe IT-leverancier(s)'5.
Over besturing van IT-dienstverlening bestaat veel literatuur [Blu'69] [Nie'721 [Roc'79]
[Vel'88] [Bot'90]. Deze literatuur gaat echter in op de rol die IT-dienstverlening kan
spelen bij de besturing van organisaties, niet over de besturing van IT-dienstverlening
zelf en ook niet over de besturing van IT-dienstverlening in IT-outsourcingsrelaties. De
bovenstaande literatuur beperkt zich tot de besturing van IT-dienstverlening. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat uitbesteding van IT-dienstverlening pas heel
recentelijk, sinds de 90-er jaren, een hoge vlucht heeft genomen [Ter'921

75 In rr-outsourcingsrelaties kan ook een rot zijn weggelegd voor de interne automatiseringsafdeling en woor

subcontractors die door de externe IT-lmeranciers en de interne automatiseringsafdeling zoorden ingeschakeld.
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5.1.1 Besturingsniveaus

De besturing kan ook op verschillende niveaus in de organisatie gepositioneerd worden.
Anthony onderscheidt drie niveaus van besturing [Ant'651
• strategische besturing: besturing die het bedrijf op lange termijn in staat stelt om te

overleven
• tactische besturing: besturing die het bedrijf in staat stelt om de dagelijkse operatieefficient en effectief te laten verlopen
• operationele besturing: besturing die het bedrijf in staat stelt om de dagelijkse operatie

uit te voeren

Door Ansoff worden er slechts twee niveaus onderscheiden: een niveau voor het
scheppen en in stand houden van capaciteiten en een niveau voor het benutten van
capaciteiten [Ans'651. Het strategische en tactische niveau van Anthony kunnen worden
gezien als het niveau voor het scheppen en in stand houden van capaciteiten en het
operationele niveau van Anthony kan worden gezien als het niveau voor het benutten
van capaciteiten. Door een onderscheid te maken tussen strategische en tactische
besturing kan er onderscheid worden gemaakt naar een niveau voor het scheppen en in
stand houden van capaciteiten voor de totale onderneming en naar een niveau voor het
scheppen en in stand houden van capaciteiten voor deelgebieden binnen de totale
onderneming. Op basis van de uitgezette beleidslijnen op het strategische niveau wordt op
het tactische niveau gezorgd dat de uitvoering wordt beheerst [Ant'65]. De IT-strategie kan
voor veel bedrijven worden gepositioneerd op het strategische niveau76. Er kan op tactisch
niveau een aantal functies  worden onderkend [Ant'65]. Een van deze functies kan de
informatiefunctie zijn, naast bijvoorbeeld productie, verkoop of inkoop. De relatie tussen
de strategische en tactische besturing kan als 1:N (N>1) worden gekarakteriseerd. De
strategische besturing is de taak van het algemeen management van een bedrijf. De
tactische besturing is de taak van het management van de verschillende bedrijfsfuncties.
Tussen de bedrijfsfuncties is er ook sprake van interactie. De bedrijfsfunctie productie
maakt bijvoorbeeld gebruik van de informatiefunctie. In de onderstaande figuur wordt
dit aangeduid door de schuine dubbele pijl door de rechthoeken tactische besturing. Een
intensieve samenwerking tussen de informatiefunctie en de andere bedrijfsfuncties is
noodzakelijk om te komen tot een effectieve voorziening in de informatiebehoeften
[Kin'781. Daarnaast moeten er voor de tactische besturing prioriteiten gesteld worden
om te komen tot een effectieve voorziening van de informatiebehoeften voor de
bedrij fsfuncties: zowel  op het tactische niveau  als  op het operationele niveau [The'87].
Om de operationele besturing voor IT-dienstverlening te beheersen worden er drie
elementen aangedragen voor de tactische besturing: beheersing van de architectuur,
beheersing van het proces en de invulling van een audit functie 8 [Cas'88]. De tactische
besturing kan worden gezien als het management van de operationele besturing.
De operationele besturing zorgt voor de operationele uitvoering van de door het
strategische niveau uitgezette lijnen. Door Cash, McFarlan en McKenny wordt het
operationele niveau voor de IT-bedrijfsfunctie aangeduid met IT-operations [Cas'881. De
relatie tussen de tactische besturing en de operationele besturing kan als N:M (N<=M)
worden gekarakteriseerd. De span Of control van op tactisch niveau kan ook worden
vergroot door in de operationele besturing de verschillende aandachtsgebieden nog
verder onder te verdelen. Concreet wil dit zeggen dat een bedrijfsfunctie wordt
onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden. Voor IT-dienstverlening kan de
bedrijfsfunctie bijvoorbeeld worden onderverdeeld in de informatiefunctie die zich richt

76 Deze positionering van de IT-strategic gaat Door steeds meer bedrijun gelden gezien het toenemende belang van
17-dienstuerlening voor de bedrijfsprocessen.
77  In dit onderzoek worden functies aangeduid als bedrijfsfuncties.
78  De audit functie wordt ook door Braaksma en Uijlenbroek genoemd.  Zij  constateren op basis van hun onderzoek
dat het voor complexe organisaties erg moeilijk is om een dergelijke controle functie in te richten. Zij  zien voor  de
inrichting van  deze  controle functie  ook een  taak weggelegd  Dow  de  interne  accountantsdienst  I Bra'991.
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op de applicatie untwikkeling, beheer en exploitatie. Tussen de aandachtsgebieden van
de bedrijfsfuncties is er ook sprake van interactie. In de onderstaande figuur wordt dit
aangeduid door de schuine horizontale dubbele pijl door de rechthoeken operationele
besturing. De informatiesfunctie beheer geeft invulling aan taken ten behoeve van
andere bedrijfsfuncties. In onderstaande figuur is door middel van een voorbeeld IT-
dienstverlening binnen de drie besturingsniveaus gepositioneerd.

STRATEGISCHE product mar-         IT-

BESTURING strategiel      ,    keting       stra-
strategic tegie

1:N (N>1)

TACTISCHE    .tt: latiefunctie
BESTURING

.            11
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OPERATIONELE applica-
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1 \

1 \
1 - ill

Figuur 41: De drie besturingsniveaus van Anthony, in relatie tot IT-dienstverlening
[Ant'651

A.        beheersingsfactor: een hierarchisch onderscheid tussen de strategische, de
tactische en operationele besturing en interactie tussen de bedrijfsfuncties op tactisch en
operationeel niveau

5.1.2 Besturingsparadigma

Naast de indeling naar besturingsniveaus kan er ook worden gekeken naar een indeling,
die organisatorische relaties tussen bedrijfsfuncties en binnen bedrijfsfuncties expliciet
maakt. De systeemtheorie voorziet hierin. De systeemtheorie scheidt het te besturen
systeem af van zijn omgeving en stelt dat er relaties zijn met andere systemen in de omge-
ving. Het te besturen systeem wordt aangestuurd door een besturingsorgaan [Ack'7la]
[Lee'74] [Kra'781.
Het besturingsparadigma onderscheidt het besturend orgaan, het bestuurd systeem en de
omgeving. Deze drie elementen staan in verbinding met elkaar en beinvloeden elkaar.  Het
besturingsparadigma heeft tot doel om de besturing van het bestuurd systeem te
modelleren. De bedrijfsfuncties kunnen gekarakteriseerd worden als een bestuurd systeem
of een besturend orgaan [Lee'741
Het besturingsparadigma van de Leeuw kent ook een meta besturing. Hierbij is er sprake
van een geneste besturing. Hiermee wordt het mogelijk om complexere situaties te
modelleren. Ackoff en Brandenbrug noemen hier bijvoorbeeld de relatie tussen twee
bedrijfsfuncties var hetzelfde bedrijf [Ack'71bl. Uiteraard moet de decompositie met zorg
gekozen worden, omdat een ongeschikte modellering aanleiding geeft tot moeilijkheden
bij de besturing [Kra'78]. Het model kan ook op IT-dienstverlening worden geprojecteerd.
In dat geval kan er zowel bij een niet geneste als bij een geneste besturing een omgeving
worden onderscheiden. Bij een niet geneste besturing kan het algemeen management en
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het informatiemanagement worden gezien als het besturend orgaan en het contract- en
accountmanagement en de informatiefuncties als het bestuurd systeem. Bij een geneste
besturing kan het bestuurd systeem worden onderverdeeld in een besturend orgaan, het
management van de interne automatiseringsafdeling en het contract- en
accountmanagement van de exteme IT-leveranciers en een bestuurd systeem, de interne en
de externe IT-bedrijfsfunctie.
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Figuur 42: De geneste besturing voor IT-outsourcingsrelaties op basis van het
besturingsmodel van de Leeuw, het bestuurd systeem links wordt rechts
onderverdeeld in een besturend orgaan en een bestuurd systeem. [Lee'74]

Uiteraard kan deze geneste besturing nog verder worden uitgewerkt. Ook het bestuurd
systeem, dat bestaat uit de informatiefunctie van de interne automatiseringsafdeling en de
externe IT-leveranciers, kan worden onderverdeeld in een besturend orgaan en een
bestuurd systeem. Dit valt echter buiten de scope van het onderzoek en zal derhalve niet
worden uitgewerkt.

Het besturingsparadigma doet geen uitspraken over welke delen kunnen worden
uitbesteed. Uitbestedende bedrijven doen er verstandig aan om de IT-strategie niet uit
handen te geven [Ven'921 retain in-house control over strategic direction [KPM'95a].

B.             beheersingsfactor: het bepalen en implementeren van de IT-strategie wordt
ingevuld door het uitbestedende bedrijf
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Naast hel organisatorische kader voor de relaties tussen en binnen bednlisfuncties geeft
het besturingsparadigma ook voorwaarden voor een effectieve besturing. Om te zorgen
voor een effectieve besturing worden er door de Leeuw 5 voorwaarden geformuleerd
[Lee'74]:
1.    het besturend orgaan bepaalt het doel van het bestuurd systeem: door het formuleren

en implementeren van een IT-strategie heeft het informatiemanagement invloed op het
doel van het contract- en accountmanagement en de IT-bedrijfsfunctie

2. het besturend orgaan heeft een model van het best:uurd systeem: een
organisatiediagram van het contract- en accountmanagement en de IT-bedrijfsfunctie
en de contracten voor de uitvoering van de IT-dienstverlening tussen het besturend
orgaan en het bestuurd systeem geven het informatiemanagement inzicht in het model
van het bestuurd systeem

3.  het besturend orgaan kent de status van het bestuurd systeem: dit vraagt om een
rapportage over de verleende IT-dienstverlening van het contract- en
accountmanagement en de IT-bedrijfsfunctie aan het informatiemanagement

4. het besturend orgaan heeft voldoende sturingsmaatregelen: het

informatiemanagement moet voldoende hoog in de hierarchie van het uitbestedende
bedrijf zijn verankerd om zowel op het contract- en accountmanagement en de IT-
bedrijfsfunctie als de andere bedrijfsfuncties invloed te kunnen uitoefenen79

5.   het besturend orgaan heeft voldoende informatie: naast informatie over de status van
het bestuurd systeem moet het informatiemanagement ook voldoende informatie
hebben over de algemene bedrijfsstrategie en de strategie van de andere
bedrijfsfuricties. Ook is het voor het informatiemanagement noodzakelijk om inzicht te
hebben in technologische ontwikkelingen

C.           beheersingsfactor: het ontwikkelen en implementeren van een IT-strategie
D.         beheersingsfactor een duidelijke organisatie van de IT-bedrijfsfunctie
E. beheersingsfactor: rapportage over de verleende rr-dienstverlening
F. beheersingsfactor: voldoende gezag van het informatiemanagement
G.         beheersingsfactor: het informatiemanagement heeft kennis van en inzicht in de

business van de bedrijfsfuncties en technologische ontwikkelingen

5.1.3 Richten, inrichten en beheersen

De definitie van besturing van Smits kan worden aangescherpt en worden toegespitst op
het beheersen van IT-outsourcingsrelaties. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van de door
Smits onderkende drie activiteiten: richten, inrichten en beheersen. Deze drie activiteiten
worden gepositioneerd op de verschillende onderliggende niveaus en binnen de geneste
besturing zoals die in de vorige paragraaf beschreven is.

RICHTEN
Smits definieert richten als de doelbepaling van een activiteit [Smi'96]. Het richten wordt
door Smits gezien als een eenzijdig element. Het besturend orgaan stelt vast welke doelen
er bereikt moeten worden. Het richten kan ook als een twee of meerzijdig element worden
gezien. In de inkoopliteratuur wordt gesteld dat met name in lange termijn relaties de
effectiviteit wordt vergroot als de doelstellingen van partijen in dezelfde lijn liggen
[Wee'92]. In dit verband spreekt Kraljic van een partnership. Kraljic stelt dat in een
inkooprelatie een partnership moet worden aangegaan als het om strategische producten
en processenso gaat [Kra'85]. Bij het besturen van IT'-outsourcingsrelaties is er sprake van
lange termijn relaties en van strategische producten. Dit betekent dat niet alleen de doelen
van het uitbestedende bedrijf vastgesteld moeten worden. Ook de doelen van de externe

79 Hierbijis het uitgangspunt en centrale informati€functie in eenfunctionele organisatiestructuur. Binnen een
divisie of een matrix organisatiestructuur is het nift noodzakelijk om invloed te kunnen uito€fenen op andere
bedrijfsfuncties.
m De door Kral jic aangeduide strategische producten en processen hebben ten naurue relatie met de primaire
processenvaneen bedriff.
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IT-leveranciers moeten worden vastgesteld en afgestemd op de doelen van het
uitbestedende bedrijf.

H.         beheersingsfactor: het continue blijven afstemmen door het uitbestedende bedrijf
en de IT-leveranciers van de doelstellingen van de IT-outsourcingsrelatie

Het richten van de strategische besturing resulteert in een aIgemene bedrijfsstrategie
(corporate strategy): de strategische doelstellingen. Er worden door het richten, op
strategisch besturingsniveau, doelen vastgesteld. Aan de hand van deze algemene
bedrijfsstrategie kunnen de strategieen van de bedrijfsfuncties worden bepaald. Daarnaast
beinvloeden de strategiein van de bedrijfsfuncties elkaar. Er worden door de activiteit
richten, op het tactisch besturingsniveau, tactische doelstellingen vastgesteld die zijn
afgeleid van de strategische doelstellingen [Dru'54] [Cha'621. De IT-strategie is derhalve
afgeleid van de algemene bedrijfsstrategie81. Henderson en Venkatraman stellen dat de
algemene bedrijfsstrategie en de IT-strategie in lijn met elkaar moeten zijn. Henderson en
Venkatraman duiden dit aan met strategic alignment [Hen'931

I.           beheersingsfactor: het zorgert voor aansluiting van de IT-strategie op de algemene
bedrijfsstrategie

Op basis van de strategieen voor de bedrijfsfuncties wordt de operationele besturing
ingevuld. De tactische besturing zorgt ervoor dat de uitvoering van activiteiten op het
operationele niveau in lijn ligt met de algemene bedrijfsstrategie en de strategie van de
betreffende bedrijfsfunctie. Er worden voor het richten op het operationeel
besturingsniveau van de tactische doelstellingen afgeleide operationele doelstellingen
vastgesteld [Cha'621

INRICHTEN
Smits definieert het inrichten als het organiseren van de besturing [Smi'96]. Bemelmans
stelt dat bij de inrichting de dynamiek van de omgeving invloed heeft op de wijze waarop
de organisatie van de besturing wordt ingericht [Bem'86]. De aspecten die hiervoor door
Bemelmans worden aangedragen zijn de mate van de voorspelbaarheid van de relevante
variabelen en de gevoeligheid van het systeem. De relevante variabelen kunnen worden
gezien als omgevingsvariabelen die invloed hebben op IT-outsourcingsrelaties en
bedrijfsfuncties die onderdeel uitmaken van IT-outsourcingsrelaties. De gevoeligheid van
het systeem beschrijft Bemelmans met de mate waarin de veranderingen van de variabelen
het gedrag van het bestuurd systeem wijzigen. Bij wijze van voorbeeld kan aangaande de
gevoeligheid van het systeem worden gedacht aan de invloed van nieuwe technologische
ontwikkelingen als de opkomst van het internet en Enterprise Resource Planning (ERP)
implementaties als SAP en BAAN. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben op
de wijze waarop het contract- en accountmanagement en de IT-bedrijfsfunctie invulling
geven aan de uitvoering van de IT-dienstverlening. De computers van gebruikers zullen
moeten worden ingericht voor gebruik van internet en de implementatie van ERP
pakketten maar ook bijvoorbeeld de netwerk backbone van het bedrijf zal hiervoor moeten
worden aangepast. Hiermee sluit Bemelmans aan bij de Leeuw [Lee'741. Met deze
dynamiek dient ook rekening gehouden te worden bij de inrichting van IT-
outsourcingsrelaties. Door Braaksma en Uillenbroek wordt om te kunnen blijven inspelen
op nieuwe technologische ontwikkelingen een competence center onderscheiden. Deze
functie is binnen de IT-bedrijfsfunctie82 verantwoordelijk voor de innovatiefunctie en
onderhoudt zeer nauwe relaties met de bedrijfsfuncties 3 [Bra'991

81  In dit onderzoek wor(it dus uitgegaan van een hierarchie in de strategieen. De algemene bedrijfsstrategie is hier
leidend in ten opzichte van de strategieen T,an de bedrijfsfuncties.
52 Door Braaksma en Uijlenbroek aangeduid als automatiseringscentrum.
83 Door Braaksma en Uijlenbroek aangeduid als bedrijven.
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j.           beheersingsfactor: IT-leveranciers moeten zodanig zijn ingericht dat zij kunnen
inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen

De relevante omgevingsvariabelen voor het besturen van IT-outsourcingsrelaties voor de
bedrijfsfuncties zijn de ontwikkelingen in de markten waarop het uitbestedende bedrijf
actief is en de rol die IT heeft voor de bedrijfsfuncties [Cas'88]. Door verandering van de
markten waarop bedrijfsfuncties actief zijn kunnen klanten en toeleveranciers van
bedrijfsfuncties ook veranderen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de inrichting van IT-
outsourcingsrelaties.
De relevante omgevingsvariabelen voor de externe IT-leveranciers en de interne
automatiseringsafdeling zijn de technologische ontwikkelingen en de toegang tot resources
voor de uitvoering van IT-dienstverlening [Zee'98]. Als de toegang tot resources voor de
uitvoering moeilijk wordt of nieuwe technologische ontwikkelingen hun intrede doen,
heeft dit grote gevolgen voor de inrichting van IT-outsourcingsrelaties.

BEHEERSEN
Het beheersen wordt door Smits gezien als het monitoren van activiteiten. Dit kan
krachtiger worden gedefinieerd, daar de beheersing juist moet leiden tot het bereiken van
de geformuleerde doelen: het richten Fayol stelt: to accomplish. [Fay'161 en Mooney en
Reilly stellen: in pursuit Of.. [Moo'391. Bij de strategische besturing zal beheersing moeten
leiden tot het bereiken van de in de algemene bedrijfsstrategie gestelde strategische
doelstellingen. Bij de tactische besturing moet dit leiden tot het bereiken van de in de
strategieen gestelde tactische doelstellingen.  Bij de operationele besturing moet beheersen
leiden tot het bereiken van de gestelde operationele doelstellingen [Hof'781. Op basis van
de algemene bedrijfsstrategie kan de IT-strategie worden ingevuld door het
informatiemanagement  [Kin'781 [Bot'90185. Dit wordt door McI.ean en Soden verder
uitgewerkt. McLean en Soden stellen dat de IT-strategie wordt afgeleid van de algemene
bedrijfsstrategie. In hun Information Strategic Planning Framework, de IT-strategie, is de
eerste stap een plaatsbepaling van de IT-strategie binnen de organisatie en de
doelstellingen. Op basis van deze eerste stap wordt in de volgende stappen de IT-strategie
geformuleerd [McL'77]. Vanzelfsprekend heeft de algemene bedrijfsstrategie ook invloed
op andere bedrijfsfuncties. Deze geven door middel van hurt strategie invulling aan de
algemene bedrijfsstrategie, analoog aan de invulling voor IT-dienstverlening door middel
van een IT-strategie. Aan de wijze waarop de strategieen tot stand komen zal in dit
hoofdstuk geen aandacht worden besteed omdat dit niet relevant is voor het onderzoek.
Wel moet men constateren dat de geformuleerde strategieen van invloed zijn op de IT-
strategie. Cash, McFarlan en McKenney stellen dat overleg noodzakelijk is om potentidle
conflicten over de IT-strategie en de uitvoering daarvan te voorkomen [Cas'88].
Henderson en Venkatraman stellen dat het zorgen voor aansluiting van de algemene
strategie op de IT-strategie niet een eenmalige gebeurtenis is maar een proces van
lopende aanpassing en verandering [Hen'931.

K.        beheersingsfactor: de IT-strategie zal regelmatig moeten worden aangepast aan
de veranderende omstandigheden

Bij het aanpassen van de IT-strategie is, naast aanpassingen als gevolg van
veranderingen van de algemene strategie, de bij beheersingsfactor J genoemde nieuwe
technologische mogelijkheden, een van de elementen die een grote rol spelen bij deze
beheersingsfactor.

84 Het informatiemanagement geeft invulling aan de demand zijde van de informatiefunctie.
85 Bots e.a duiden de fT-strategic aan met informatiebeleid.
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5.2 Agency theorie

De agency theorie beschrijft de relatie tussen de principaal en de agent. De principaal is
de eigenaar van een bedrijf. De agent neemt de beslissingen in opdracht van de
principaal en voert de werkzaamheden uit voor de principaal tegen een vergoeding
[Ber'32].

5.2.1 Scheiding tussen ownership en control

Berle en Means hebben aansluiting gezocht bij Smith die een scheiding maakt tussen
ownership en control. Hierbij stelt Smith dat de principalen uitsluitend geinteresseerd zijn
in het maken van winst terwijl de agenten geinteresseerd zijn in zaken die ten koste gaan
van de winst: macht, prestige en geld [Smi'371. Er is dus sprake van een
belangentegenstelling tussen principalen en agenten. De agency theorie biedt
handreikingen om deze belangentegenstelling te minimaliseren en te komen tot een
minimalisatie van kosten als gevolg van het scheiden van ownership en control [Ber'32]
[Ber'71]. De agency theorie kan worden toegepast op relaties binnen bedrijven maar ook
op relaties tussen bedrijven [Fam'83]86. Er bestaat immers ook een belangentegenstelling
tussen bedrijven die werk uitbesteden en andere bedrijven die zorgen voor de
uitvoering van dit werk. De betaling voor het uitvoeren van werk kan gelijk gesteld
worden aan de betaling van loon aan medewerkers die in loondienst zijn. In IT-
outsourcingsrelaties kan de levering van IT-dienstverlening door de IT-leveranciers en
de betaling door het uitbestedende bedrijf aan de IT-leveranciers gezien worden als de
betaling van loon door de principaal aan de agent. Dit maakt dat de agency theorie
relevant is voor het verkrijgen van inzichten in het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties.
De relatie tussen de principaal en de agent kan als volgt worden gekenschetst [Ber'32]:
•     Het grootste gedeette van de winst gaat naar de principalen

87

•     Principalen zijn niet in staat om agenten te controleren.

Er is sprake van een informatie asymmetrie. De agenten hebben een duidelijke
informatievoorsprong op de principalen. Om de principalen toch enige informatie te
geven is rapportage noodzakelijk88.

•     Alle belangr#ke beslissingen warden genomen door de agenten.
De agenten hebben een gedelegeerde bevoegdheid van de principalen gekregen en
zullen derhalve alle belangrijke beslissingen nemen. Dit kan echter worden
aangescherpt. De principalen zullen een algemene strategie ontwikkelen. Op basis
hiervan kan er voor bedrijfsfuncties een specifieke strategie ontwikkeld worden,
bijvoorbeeld een IT-strategie. Binnen het kader van de algemene strategie en de IT-
strategie kunnen er door de agenten beslissingen genomen worden. Hiermee
worden inderdaad alle belangrijke beslissingen genomen door agenten, maar binnen
de kaders aangegeven door de principalen. Fama en Jensen stellen dat het nemen
van de belangrijke beslissingen. een verantwoordelijkheid is van de agenten, hetgeen
zij aanduiden als decision management. Het decision management voert de
dienstverlening uit en neemt derhalve belangrijke beslissingen. Het decision control,
dat zorgt voor het monitoren van het decision management, ligt bij de opdrachtgever,
de principaal. Het monitoren moet gebeuren op basis van een strategie die door het

86 Uiteraard is de agency theorie ook van toepassing op de relaties binnen het uitbestedende bedriyen de externe
IT-leveranciers. Zowel het uitbestedende bedrijf als de externe IT-let)eranciers hebben immers eigen medewerkers
en eigenaren, het traditionele onderscheid binnen de agency theorie tussen principalen en agenten. Gezien de scope
van dit onderzoek zullen dev relaties niet aan de hand van de agency theorie worden uitgewerkt.
81  Deze kenschets van Berle en Means biedt geen aanknopingspunten voor het beheersen van lT-
outsourcingsrelaties en zal derhalue dit punt niet verder worden toegeliclit en uitgoverkt.
88 Dit zal in de aan de hand van het begrip bounding worden uitgewerkt in paragn« 5.2.3. in beheersingsfactor
R.
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decisiou  control  ib  opgesteld   [Fam'831.  Bimien  een  IT-outbouriingsrelatie  fullen  de
IT-leveranciers bijvoorbeeld89 besluiten tot de aanschaf van additionele hardware
capaciteit. Bij het bepalen van de keuze voor een hardware platform zullen de IT-
leveranciers echter gebonden zijn aan de standaarden voor hardware platformen
zoals die in de IT-strategie van het uitbestedende bedrijf zijn vastgelegd.

L.          beheersingsfactor: het uitbestedende bedrijf zal zelf de IT-strategie moeten
ontwikkelen

Deze beheersingsfactor heeft een relatie met de beheersingsfactor G, het bepalen en
implementeren van de IT-strategie wordt ingevuld door het uitbestedende bedrijf, uit de
besturingstheorie.

5.2.2      Consumption on the job en shrinking

In de agency theorie zijn consumption on the job en shrinking de twee belangrijkste
problemen als gevolg van een belangentegenstelling tussen principalen en agenten.
Deze problemen moeten door de principalen worden opgelost. Hiervoor worden door
de agency theorie twee oplossingen geboden: duidelijke verantwoordelijkheden voor
leverancier en contracten
Consumption on the job wordt door Jensen en Meckeling omschreven als het misbruik
maken van hun gedelegeerde bevoegdheid door agenten. Dit is mogelijk omdat er
sprake is van informatie asymmetrie tussen de principaal en de agent Uen'761. Een IT-
leverancier die een uitbesteed project uitvoert, kan bijvoorbeeld voor de realisering van
dit project medewerkers met onvoldoende ervaring inzetten. Hierdoor komt de kwaliteit
en doorlooptijd van het project in gevaar. Daarbij kunnen de medewerkers van de IT-
leveranciers in de praktijk ervaring opdoen en in feite een door de klant betaalde
opleiding krijgen, learning on the job. Het is, door informatie asymmetrie, voor het
uitbestedende bedrijf erg moeilijk om dit te signaleren. Dit kan worden voorkomen door
de externe IT-leverancier voor een vaste vooraf gesproken prijs

resultaatverantwoordelijke te maken voor de realisatie van het project.
De belangentegenstelling wordt nog vergroot wanneer de opdracht wordt uitgevoerd
door meer dan Mn agent. E6n agent moet dan worden gezien als 6/n (externe) IT-
leverancier. Er kan frictie ontstaan in de samenwerking tussen agenten. Dit wordt door
Alchian en Demsetz aangeduid met shrinking. De individuele agenten zullen hun
inspanningen beperken  tot  1 /aantal agenten, onder de aanname  dat de agenten slechts
naar evenredigheid zullen profiteren van hun extra inspanning. Bij een totale opbrengst
van 100 eenheden zullen 10 agenten er naar strevert om 10 eenheden per agent te
produceren. Als Qn agent met extra inspanning een productie van 15 eenheden
realiseert verhoogt dit het gemiddelde individuele resultaat slechts met een halve
eenheid. In dit voorbeeld zullen er 9 agenten zijn die een productie van 10 eenheden
realiseren en 1 agent die een productie van 15 eenheden realiseert. Dit leidt tot een totale
productie van 105 eenheden en derhalve tot een gemiddelde productie van  10 16
eenheid -((9*10)+15)/10=101h)-. De extra inspanningen komen slechts voor een heel
beperkt deel ten goede van de individuele agent die de extra inspanningen levert. Bij het
ontbreken van incentives zullen individuele agenten geen grotere inspanningen doen dan
de gemiddelde inspanning [Alc'721

M.        beheersingsfactor: een betaling voor IT-leveranciers die in relatie staat tot de
geleverde inspanningen van de individuele IT-leveranciers

89  Dit voorbeeld is zowel van toepassing op de organisatie met een functionele organisatie als op organisaties met
een divisie of matrix organisatiestructuur. De afstemming zal binnen de meer decentrale georganiseerde divisie en
matrix organisatiestructuren echter veel directer phzatsvinden en tot minder grote problemen leiden dan binnen
organisaties met defunctionele organisatiestructuw.
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Door Fama en Jensen worden niet complexe en complexe organisaties onderscheiden. Bij
een niet complexe organisatie zijn delen van benodigde informatie om te beslissen
verdeeld over een beperkt aantal mensen in de organisatie. Bij complexe organisaties
daarentegen is de benodigde informatie verdeeld over een groot aantal mensen in de
organisatie [Fam'83}. Bij veel IT-outsourcingsrelaties is de informatie over een groot
aantal personen verdeeld. De complexiteit neemt verder toe wanneer deze personen ook
nog eens deel uit maken van verschillende juridische entiteiten. Binnen IT-
outsourcingsrelaties waarbij er meerdere externe IT-leveranciers verantwoordelijk zijn
voor delen van de IT-dienstverlening kunnen de verschillende IT-leveranciers elkaar de
schuld geven van falen of tekortkomingen. Het is voor het uitbestedende bedrijf dan erg
moeilijk om vast te stellen welke IT-leveranciers verantwoordelijk zijn voor de ontstane
situatie [Lac'95b]. Om onduidelijkheden te voorkomen is het belangrijk om duidelijke
verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers vast te stellen.

N. beheersingsfactor: duidelijke verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers

CONTRACTEN
De agency theorie onderkent wage en rent contracten. Een wage contract resulteert voor
de agent in een vaste beloning voor zijn inspanning. De agent profiteert niet van het
resultaat van zijn inspanning. Ook hier moet een agent gelezen worden als een IT-
leverancier. Hierdoor hebben extra inspanningen ook geen zin voor de agent. Bij een
rent contract daarentegen betaalt de agent de principaal een bepaald bedrag en
profiteert de agent maximaal van de inspanningen doordat de agent niets van de
opbrengsten van zijn inspanningen hoeft af te staan aan de principaal [Dou'921. De
terminologie die door Eisenhardt wordt gehanteerd verduidelijkt dit. Eisenhardt duidt
een wage contract aan als een behaviour based contract en een rent contract als een outcome-
based contract [Eis'891
Om als principaal te kunnen profiteren van de resultaten van de extra inspanningen van
agenten zullen er dus rent contracten gesloten moeten worden. Dit vraagt echter weI dat
de resultaten van de individuele agenten duidelijk zichtbaar zijngo Binnen IT-
outsourcingsrelaties komen wage contracten eigenlijk niet voor91. De Looff geeft als
voorbeeld voor IT-dienstverlening een IT-leverancier die de overcapaciteit van een
computer voor een vast bedrag koopt van een bedrijf om deze te gebruiken voor de
processing voor andere klanten [Loo'961. Dit valt echter buiten de scope van dit
onderzoek. Bij detacheringsrelaties tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leveranciers is er ook sprake van wage contracten. Ook dit valt buiten de scope van het
onderzoek.
In toenemende mate, en met name bij IT-outsourcingsrelaties is er sprake van een
mengvorm. Hierbij worden er werkzaamheden door de IT-leverander uitgevoerd op
basis van resultaatsverplichtingen, al dan niet voor een fixed price. Allaire en Fitsirotu
stellen dat met dergelijke contracten een evenwicht kan ontstaan tussen de agent en de
principaal [All'90]. Om dit evenwicht te bereiken adviseren Stigler en Frieland om
incentive programma's in de contracten op te nemen [Stig'831, al stellen Pratt en
Zeckhauser dat het opstellen van dergelijke contracten niet eenvoudig is [Pra'851. De
moeilijkheid uit zich vooral in het meten van de door de IT-leveranciers geleverde
prestaties. Deze bepalen immers de hoogte van de beloning voor de externe IT-
leverancier.

90 Daarnaast zijn er ook nog contracten die elementen bevatten van zowel het wage als van het rent contract.

Hierbij is de beloning voor de agent niet helenwal vast maar kan hij afhankelijk van de resultaten van zijn
inspanning deze beloning verhogen. Inspanningen die leiden tot resultaten bowen het gemiddelde worden verdeeld
tussen de agent en de principaal. Hierdoor hebben extra inspanningen door de agent, die slechts een beperkt deel
van de extra opbrengsten krijgen, slechts een beperkt nut voor de agent.
De moeilijkheid bij deze tussenvorm is dat moet worden vastgateld wat een gemiddeld resultaat is. Om dit te
bepalen kan er een benchmark onderzoek worden gedaan.
91 Wage contracten passen niet binnen de delinitie van IT-outsourcingsretaties zoals die in hoofdstuk 1 is
gedefiniterd.
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0.        beheersingsfactor: de resultaten van de inspanningen door IT-leveranciers
moeten worden vastgesteld

Deze beheersingsfactor heeft een relatie met beheersingsfactor M, een betaling voor IT-
leveranciers die in relatie staat tot de geleverde inspanningen van de individuele IT-
leveranciers. Om deze betaling te kunnen doen moet door het uitbestedende bedrijf
inzicht worden verkregen in de resultaten van de inspanningen van de IT-leveranciers.

5.2.3 De belangentegenstelling tussen de agent en de principaal

De belangentegenstelling tussen de agent en de principaal is het centrale uitgangspunt
van de agency theorie. Stigler en Frieland vinden echter dat de belangentegenstelling
wordt verkleind door de werking van de aandelenmarkt, de arbeidsmarkt, de markt
voor eindproducten, incentive programma's en ethiek. Hierbij gaan Stigler en Frieland
er van uit dat de belangentegenstelling minder groot is omdat met name op de lange
termijn de belangen voor de agenten dezelfde belangen ziin als die voor de principalen
[Sti'831. Het meest expliciet wordt dit voor het beheersen van IT-outsourcingsrelaties
door incentive programma's92.

P.         beheersingsfactor: de tegenstellingen tussen doelstellingen van het
uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers moeten worden geminimaliseerd

De belangentegenstelling kan nog worden verkleind door het expliciet afstemmen en
koppelen van doelstellingen van de agenten en principalen. Daarnaast is, het om de
informatie asymmetrie te verkleinen, van belang dat er rapportage en controle is over de
inspanningen van de agenten. Dit wordt in de agency theorie aangeduid met
respectievelijk bounding en monitoring. Hierdoor worden consumption on the job en
shrinking deels voorkomen.

AFSTEMMING DOELSTELLINGEN
De belangentegenstelling kan worden verkleind als partijen een contract ondertekenen.
In dit contract kunnen er expliciete afspraken gemaakt worden over de doelstellingen
die partijen met de samenwerking hebben. Stigler en Frieland noemen dit incentive

programma's. Hierdoor wordt de agent door de principaal beloond voor het doen van
een inspanning of het bereiken van een resultaat [Ber'711 [Sti'831. Voor IT-
dienstverlening kan hierbij worden gedacht aan het betaalbaar stellen van een termijn
wanneer een module van een te ontwikkelen applicatie klaar is. Het afstemmen van
doelstellingen gaat echter veel verder als partijen een hechtere relatie met elkaar hebben,
zoals een strategische alliantie of een joint venture: Hoe hechter een relatie is, hoe
minder groot de belangentegenstelling is tussen de agent en de principaal.
De doelstellingen, als het realiseren van een marktaandeel van X'/0, worden
geherformuleerd. Voor IT-outsourcingsrelaties betekent dit dat de IT-leveranciers hurt
doelstellingen niet meer in termen van IT kunnen formuleren maar meer in termen van
business doelstellingen.

Q.        beheersingsfactor: het afstemmen van doelstellingen van de samenwerking
tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranders

91 Incentive programma's tussen bedrijuen maken deel uit van de contractuele afspraken tussen het uitbestedende

bedrif en  de lT-leveranciers.
93  Bij een joint venture participeren zowel het uitbestedende bedrijf als de externe  IT-leuerancier  in de  IT-

leuerancier van het uitbestedende bedrijf.  Dit zal net als bij de inside shareholders resulteren in een verkleining
van de belangentegenstelling. De joint venture is in hoofdstuk 3 gedefinieerd: een samemoerkingsverband tussen
het uitbestedende bedrilf, de interne automatiseringsafdeling en Hn of meer externe (IT-Neveranciers, waarbij het
uitbestedende bedrif een eigendom heeft die  groter is dan 50% en waarbij de joint venture meer dan 50% zan de
omzet realiseert bij het uitbestedende bedrijf dat mede-eigenaar is van de joint venture.
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Deze beheersingsfactor is identiek aan de beheersingsfactor H, het continue blijvenafstemmen door het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers van doelstellingen vande IT-outsourcingsrelatie, uit de besturingstheorie.

BOUNDING

Bounding kan worden omschreven als het rapporteren van de agenten aan de
principalen. Deze rapportage kost de agenten en de principalen geld: bounding costs. Het
verzamelen van de gegevens voor de rapportage en het opstellen van de rapportage
brengen kosten met zich mee voor de agent. Het bespreken van de rapportage met de
principalen brengt kosten met zich mee voor zowel de agenten als voor de principalen.Er wordt gerapporteerd over hun inspanningen en over de bereikte resultaten. De
inhoud, frequentie en vorm zijn in de meeste gevallen in het contract vastgelegd. Door
bounding kan een agent aantonen dat de inspanningen in lijn zijn met de afspraken en
dat de resultaten overeenkomen met de gemaakte afspraken. De rapportage zal in veel
gevallen gekoppeld zijn aan de facturering door de agent aan de principaal. In IT-
outsourcingsrelaties moet worden gedacht aan een rapportage over de beschikbaarheid
van het netwerk of over de voortgang van applicatie ontwikkelingsprojecten.

R.          beheersingsfactor: het verzorgen van rapportage door de IT-leveranciers over de
geleverde IT-dienstverlening aan het uitbestedende bedrijf

Deze beheersingsfactor heeft een relatie met beheersingsfactor D, rapportage over de
verleende IT-dienstverlening, uit de besturingstheorie.

MONITORING

Monitoring kan worden omschreven als de controle door de principaal van de agent. Het
controleren van de agent brengt kosten met zich mee voor de principaaI en doordat de
controle alleen mogelijk is met medewerking van de agent kost dit de agent ook geld.
Fama en Jensen maken onderscheid tussen decision management dat verantwoordelijk is
voor de uitvoering en decision control, dat verantwoordelijk is voor de monitoring van
het decision management [Fam'83]. Fama en Jensen stellen dat het decision control een
expliciete taak is van de principalen. Alchian en Demsetz stellen dat de monitor functie
moet worden belegd in een speciale functie. Voor een optimaal resultaat moet deze
functie aan vier voorwaarden voldoen [Alc'721

1. mogelijkheden hebben om contracten te ontbinden
2. mogelijkheden hebben om nieuwe contracten af te sluiten
3. mogelijkheden hebben om salarissen aan te passen
4.                                                                                                                            94de mogelijkheid hebben om zijn recht als monitor te verkopen

Voor IT-outsourcingsrelaties betekent dit dat er door het uitbestedende bedrijf een
controlerende functie zal moeten worden ingericht. De controlerende functie wordt voor
IT-dienstverlening aangeduid met informatiemanagement 

S.          beheersingsfactor: het inrichten door het uitbestedend bedrijf van een
controlerend orgaan: het informatiemanagement

Deze beheersingsfactor heeft een relatie met de beheersingsfactor 0, het vaststellen van
de resultaten van de inspanningen door  IT-leveranciers.

94  Deze voorwaarde is toegeuoegd om te waarborgen dat monitoring ook op lange termijn zal blijuen plaatsuinden.
95  Hierbij is het uitgangspunt dat het om uitbestedende bedrijum  gaat met een functionele of divisie
organisatiestructuur.  Bij  bedrijuen met een matrix organisatiestructuur  is deze controle functie belegd  bij  een
leueranciersmanager, een lateraal codrdinatiemechanisme.
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5.3 Transactiekosten theorie

De transactiekosten theorie stelt dat bij het nemen van beslissingen bedrijven ervoor
kunnen kiezen om een transactie zelf uit te voeren of om een transactie te laten uitvoeren
door 66n of meerdere externe leveranciers. Het zelf uitvoeren van transacties wordt
aangeduid als een make-beslissing. Deze worden dan gecoordineerd door de hierarchie.
Het laten uitvoeren van een transactie door 6dn of meerdere leveranciers wordt
aangeduid als een buy-beslissing. De buy-beslissingen worden dan gecoardineerd door
de markt [Coa'37} [Wil'75]. Bij het nemen van deze beslissingen worden bedrijven
beperkt door bounded rationality, het beperkt menselijk vermogen om alle mogelijkheden
en consequenties van een keuze te overzien [Wil'751. Uitbestedende bedrijven hebben
derhalve een buy-beslissing genomen voor (delen van) hun IT-dienstverlening.

5.3.1 Productiekosten en coOrdinatiekosten

Binnen de transactiekosten theorie wordt een onderscheid gemaakt naar productie- en
coardinatiekosten. Met productiekosten worden de kosten bedoeld die gemaakt moeten
worden om de transactie te produceren. Onder co8rdinatiekosten worden die kosten
verstaan die naast de productie nodig zijn om de transactie te realiseren: het monitoren,
beheersen en besturen van de transactie [Wil'75]. Deze transactiekosten zijn bepalend
voor het nemen van beslissingen maar hebben geen invloed op het beheersen van een
IT-outsourcingsrelatie. Daarnaast stelt Williamson dat de cotirdinatiekosten van een buy-
beslissing relatief hoger zullen zijn dan de co irdinatiekosten van een make-beslissing
[Wil'75] Voorts hebben de productiekosten een duidelijke relatie  met de doelstellingen
die het uitbestedende bedrijf heeft met de IT-outsourcingsrelatie, bijvoorbeeld het
verlagen van de kosten. Dit kan een externe IT-leverancier door schaalvoordelen
realiseren. Dit onderzoek richt zich echter alleen op het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties en niet op argumenten die een rol spelen bij het nemen van IT-
outsourcingsbeslissingen. Deze gedachtengang zal derhalve niet verder worden
uitgewerkt. Bij een make-beslissing is er veel aandacht voor de controle en de aansturing
van de eigen medewerkers die de transactie uitvoeren. Bij een buy-beslissing is er veel
aandacht voor de controle van de leverancier. het maken van contracten en het oplossen
van geschillen met de leverancier [Wil'751. Dit geldt ook voor IT-dienstverlening
waarvoor een buy-beslissing genomen is. Als een IT-outsourcingscontract eenmaal gesloten
is zal een IT-leverancier gecontroleerd moeten worden, zullen rekeningen moeten worden
betaald en problemen met de IT-leverancier worden opgelost [Lac'95b]

T.          beheersingsfactor: het uitbestedende bedrijf coardineert de IT-dienstverlening
die geleverd wordt door de IT-leveranciers

Deze beheersingsfactor heeft een relatie met de beheersingsfactoren S en 0, het inrichten
van een controlerend orgaan door het uitbestedende bedrijf en het vaststellen van de
resultaten van de inspanningen van de IT-leveranciers, uit de agency theorie.

5.3.2 Transacties, contracten en governance

De transactiekosten theorie typeert transacties, contracten en governance aan de hand van
de frequentie en de asset speci icity. De uitwerking van Williamson van deze twee
begrippen is weergegeven in Figuur 43. De frequentie wordt in de transactiekosten
theorie gedefinieerd als het aantal malen dat een transactie tussen partijen tot stand
komt. Hoe hoger de frequentie van de transactie hoe lager de productiekosten en de
cotlrdinatiekosten voor de markt zijn. Asset spec(licity wordt in de transactiekosten
theorie gedefinieerd als de mate waarin een productiemiddel kan worden ingezet. Hoe
hoger de asset speci#icity is hoe meer het productiemiddel is toegesneden op de situatie en
hoe minder het in andere situatie ingezet kan worden voor de totstandkoming van
transacties. Naarmate de asset specijicity toeneemt stijgen zowel de productiekosten als
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de coordinatiekosten [Wil'791. Klepper en Hartog stellen dat IT-outsourcingsrelaties
recurrent transactions zijn met een mixed dan wel idiosyncratic assets specijicity. Klepper en
Hartog zien een IT-outsourcingsrelatie niet als een 66nmalige transactie. Bij IT-
outsourcingsrelaties gaat het om een langdurige dienstverleningsrelatie tussen het
uitbestedende bedrijf en de externe IT-leverancier. Hiermee is de keuze voor recurrent
transactions verklaard. Verder stellen Klepper en Hartog dat IT-outsourcingscontracten
vaak een erg grote asset-specificity hebben. De IT-dienstverlening kan slechts worden
aangeboden aan 66n uitbestedend bedrijf en kan in de meeste gevallen alleen met grote
wijzigingen in de specificaties van IT-dienstverlening worden aangeboden aan andere
uitbestedende bedrijven [Kle'91].

Asset specificity
frequency Non-specific mixed Idiosyncratic
occasional transaction
recurrent transaction IT-outsourcingsrelaties

Figuur 43: positionering van IT-outsourcingsrelaties binnen de transactiekosten
theorie [Wil'791

Deze figuur wordt in de onderstaande tekst verder uitgewerkt en de begrippen worden
gepositioneerd in Figuur 44.

TRANSACTIES
Bij recurrent transactions kan een onderscheid worden gemaakt naar asset specificity. De
Looff stelt dat IT-outsourcingsrelaties zeer klantspecifiek zijn. Derhalve kunnen deze
worden gekarakteriseerd met een hoge asset-specificity [Loo'961. Bij mixed asset-spec#icity
wordt een transactie getypeerd als customised material purchase [Wil'791. Voor IT-
dienstverlening kan hierbij bijvoorbeeld worden gedacht aan het uitvoeren van een
applicatie ontwikkelingsproject. In een IT-outsourcingsrelatie zullen gedurende de looptijd
van een IT-outsourcingscontract vele projecten worden uitgevoerd. De inhoud van de
projecten en de applicatie ontwikkelingstrajecten zijn nauw verbonden met het
uitbestedende bedrijf. Toch kan de projectmanagement kennis van een externe IT-
leverancier ook worden ingezet voor andere klanten van de externe IT-leverancier. Dit
verkleint de mate van asset-specificity. Dit geldt in veel mindere mate voor continue IT-
service die voor het uitbestedende bedrijf worden uitgevoerd. Bij idiosyncratic asset-
spec(/icity wordt de transactie getypeerd als site-spec(tic trans» or intermediate product across
successive stages [Wil'791. Voor IT-dienstverlening kan hierbij bijvoorbeeld worden gedacht
aan de exploitatie van een database met alle product- en klantengegevens. De exploitatie
van een database gebeurt exclusief voor het uitbestedende bedrijf. Dit kan worden
aangeduid als continue IT-services. De processing power die hiervoor ingezet moet
worden kan alleen worden aangewend voor de exploitatie van de database. Als de IT-
outsourcingsrelatie eindigt is het maar zeer de vraag of de processing power, door de
snelle veroudering van de hardware, kan worden ingezet voor andere klanten van de
externe IT-leverancier.

U.  beheersingsfactor: een grote mate van niet-klantgebonden investeringen die door IT-
leveranciers gedaan moeten worden voor de levering van IT-dienstverlening

CONTRACTEN
Williamson definieert een contract als de vastlegging van de relatie tussen de klant en de
leverancier die betrekking heeft op een transactie. Dit leidt tot co6rdinatiekosten: het
komen tot een contract en de kosten van contract vernieuwing [Wil'75]. De
coardinatiekosten voor IT-outsourcingscontracten zijn hoog. Initieel, bij de make-or-buy-
beslissing, en bij contract vernieuwing moeten er Request For Proposals (RFP's) gemaakt
worden. Deze RFP's moeten door het uitbestedende bedrijf worden beoordeeld. Ook  moet
door het uitbestedend bedrijf worden onderhandeld met potentiele leveranciers. Dit leidt
tot co6rdinatiekosten voor zowel het uitbestedend bedrijf als voor de IT-leveranciers.
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kiepper en Hartog stellen dat de investenngen om tot een contract te komen m het hcht
moeten worden gezien van de duur van de relatie. IT-outsourcingscontracten worden
meestal afgesloten voor een lange termijn. Hierdoor nemen de coilrdinatiekosten dus in
relatieve zin af [Kle'91]. Met nadruk moet hier worden gesteld dat de door Klepper en
Hartog bedoelde co8rdinatiekosten betrekking hebben op het tot stand komen van het
contract. Na ondertekening van het contract zijn er ook nog courdinatiekosten die
gerelateerd zijn aan de uitvoering van het IT-outsourcingscontract, de levering van de IT-
dienstverlening. Op deze coordinatiekosten ligt in dit onderzoek de nadruk.
Bij het opstellen van contracten maakt Williamson onderscheid naar classical, neo-classical
en relational contracting. Bij classical contracting wordt een korte termijn relatie aangegaan
terwijl bij relational contracting een lange termijn relatie voor ogen staat waarbij de
doelstellingen van partijen op elkaar worden afgestemd. Neo-classical contracting is een
tussenvorm [Wil'79]. Voor IT-outsourcingscontracten kan het beste worden gekozen voor
retational contracting. Dit biedt voor het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranders de
maximale flexibiliteit. Het gaat hierbij om een initiele eenmalige transactie waarbij een
klant een specifieke aanbieding wordt gedaan [Kle'911. Er zal na deze initiele transactie een
relatie ontstaan tussen de klant en de leverancier [Aub'931. Het vertrouwen van beide
partijen in elkaar zal, door het ontstaan van een relatie, toenemen waardoor er kan worden
volstaan met minder controle van transacties door de klant. Dit leidt tot een vermindering
van de co6rdinatiekosten. Verder zal een leverancier daardoor veel minder snel
opportunistisch gedrag gaan vertonen. Door deze twee invloeden zullen de
co8rdinatiekosten afnemen [Wil'791

V.  beheersingsfactor: flexibele contracten, voor de levering van IT-dienstverlening,
tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-Ieveranciers.

GOVERNANCE
Governance betekent letterlijk besturing Hierbij ligt de nadruk bij de transactiekosten
theorie op de beheersing van de kosten. Binnen de transactiekosten theorie wordt bij
recurrent transactions een onderscheid gemaakt naar asset specifity in mixed en
idiosyncratic. Bij mixed asset-specijicity kan een transactie worden getypeerd als bilateral

governance [Wil'79]. Voor IT-dienstverlening wordt hiervoor door de uitbestedende
bedrijven een buy-beslissing genomen en een IT-outsourcingscontract gesloten met een
externe IT-leverancier. Klepper en Hartog stellen dat er hierbij afhankelijkheid or· tstaat
tussen partijen. Klepper en Hartog stellen dat het verstandig is om in het IT-
outsourcingscontract clausules op te nemen over de afwikkeling van de
investeringsrisico's die partijen lopen bij het (vroegtijdig) aflopen van het contract
[Kle'911. Bij idiosyncratic asset-speci#city kan een transactie worden getypeerd als unifed
governance [Wil'79]. Unified kan worden gedefinieerd als het nemen van de gezamenlijke

verantwoordelijkheid door zowel het uitbestedend bedrijf als de externe IT-leverancier,
voor het beheersen van de IT-outsourcingsrelatie. Voor IT-dienstverlening wordt op
basis van de transactiekosten theorie door bedrijven hiervoor een make-beslissing

genomen en de uitvoering van de IT-dienstverlening wordt gerealiseerd door de interne
automatiseringsafdeling. In de transactiekosten theorie wordt dit met verticale integratie
aangeduid. Hierbij is er dus geen sprake van een IT-outsourcingsrelatie tussen het
uitbestedende bedrijf en de E. -eme IT-leverancier.

W. beheersingsfactor: het opnemen van clausules in contracten over klantspecifieke
investeringen van IT-leveranciers bij het afwijken van de contractueel vastgelegde
afspraken

Hierbij ligt een relatie met de beheersingsfactor V, flexibele contracten, voor de levering
van IT-dienstverlening, tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers. Door het
opnemen van clausules in contracten over investeringen neemt de flexibiliteit van de
contracten toe.
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SAMENVATTING
De transactiekosten theorie kan aan de hand van transacties, contracten en governance in
de onderstaande tabel worden samengevat.

Frequentie Recurrent :ransaction
asset specificity Mixed idiosyncratic
Typologie
Transactie Customised material site specific transfer or

purchase intermediate product across
successive stage

Contract Relational contracting
Governance Bilateral governance I unified governance

Figuur 44: uitwerking positionering van IT-outsourcingsrelaties binnen de
transactiekosten theorie

5.3.3    Opportunisme en vertrouwen

Opportunisme en vertrouwen zijn elkaars tegenpolen en deze zijn van grote invloed op
de co6rdinatiekosten. Door opportunistisch gedrag zullen de coilrdinatiekosten stijgen
omdat er meer controle noodzakelijk is. De mate waarin leveranciers opportunistisch
gedrag zullen vertonen hangt af van de situatie. Er kan sprake zijn van het nemen van
een initiele beslissing of van een contractvernieuwing. Indien er sprake is van een
contractvernieuwing zullen leveranciers een sterker opportunistische gedrag vertonen.
In deze contractsituatie heeft de bestaande leverancier immers een voorsprong op
andere leveranciers die de transactie nog niet hebben uitgevoerd. Indien er sprake is van
een oligopolie -een beperkt aantal leveranciers dat invulling kan geven aan de
uitvoering van de transactie- zal de huidige leverancier ook een sterker opportunistisch
gedrag vertonen [Wil'751. Voor de uitvoering van IT-dienstverlening is er slechts een
beperkt aantal potentiele leveranciers. De externe IT-leveranciers moeten zowel kennis
in huis hebben van de verschillende technologieen als kennis van de bedrijfsfuncties
[Lac'95b]. Bij contractverlenging heeft de huidige IT-Ieverancier een voorsprong op zijn
concurrenten [Loo'96]. Leveranciers van IT-dienstverlening zullen in deze specifieke
situatie dus opportunistisch gedrag vertonen. Hierbij lopen bedrijven die hun IT-
dienstverlening uitbesteden het risico dat de prijs voor de uitvoering van een transactie
door een externe IT-leverancier te hoog is. Voor uitbestedende bedrijven is het moeilijk
om de dienstverlening onder te brengen bij een andere externe IT-leverancier of om de
IT-dienstverlening weer uit te laten voeren door de eigen interne
automatiseringsafdeling. McFarlan en Nolan stellen dat het eenvoudiger is om IT-
dienstverlening uit te besteden aan een externe IT-leverancier dan om een bestaande IT-
outsourcingsrelatie te beeindigen en een altematief, in de vorm van een andere externe
IT-leverancier of de eigen interne automatiseringsafdeling, te vinden. Een oplossing
voor dit probleem is het opstellen van goede IT-outsourcingscontracten, waarin
afspraken zijn opgenomen voor de overdracht van kennis door de externe IT-leverancier
aan het uitbestedende bedrijf of aan de nieuwe externe IT-leverancier bij beeindiging
van het contract [Far'951 Hierin kan, naast afspraken over overdracht, een lange
opzegtermijn worden opgenomen. Hierdoor is er voldoende tijd voor het uitbestedende
bedrijf om voor een alternatief en invulling van de uitvoering van de IT-dienstverlening
te zorgen. Daarnaast is het belangrijk om een IT-outsourcingsrelatie zodanig in te richten
dat bij contractbedindiging de continuiteit van de IT-dienstverlening niet in gevaar
komt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitbesteden van delen van de IT-
dienstverlening aan verschillende externe IT-leveranciers. Dit vraagt om een
leveranciersstrategie van uitbestedende bedrijven [Zee'98]. Gedacht kan worden aan de
samenwerking met meerdere leveranciers: multiple outsourcing of aan het in
standhouden van een deel van de eigen interne automatiseringsafdeling: selective
outsourcing. Een andere IT-leverancier kan dan de uitvoering van de IT-dienstverlening
voor zijn rekening nemen en als alternatief is er dan ook nog dat de eigen interne
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automatiseringsaideting de dienstverlening voor haar rekening neemt. Dit laatste levert
in de praktijk vaak moeilijkheden op omdat met de outsourcing van de IT-
dienstverlening veelal ook de medewerkers en daarmee de kennis is overgedragen aan
een exteme IT-leverancier.

X. beheersingsfactor: clausule in de IT-outsourcingscontracten over het
afbreken/opzeggen van de IT-outsourcingsrelatie

Ook  hierbij ligt er, net als bij beheersingsfactor W, een relatie met de beheersingsfactor
V.

Daarnaast onderkent de transactiekosten theorie ook het begrip vertrouwen. Fukuyama
werkt dit begrip, in relatie tot de transactiekosten theorie, uit en stelt dat vertrouwen
kan leiden tot een sterke vermindering van de coordinatiekosten. Partilen die elkaar
vertrouwen zullen minder energie hoeven te besteden aan controle en rapportage omdat
er sprake is van veel minder opportunistisch gedrag [Fuk'95]. Dit past in het begrip clan
dat door Ouchi wordt gehanteerd. Dit wordt omschreven als een
samenwerkingsverband tussen partijen gebaseerd op een familieband. Ouchi gebruikt
deze vergelijking omdat er binnen een familieband dezelfde cultuur kan worden
onderkend [Ouc'801. Als gevolg van de familieband en de aanwezigheid van dezelfde
cultuur zal er meer vertrouwen tussen partijen zijn en zullen derhalve de
co8rdinatiekosten afnemen. IT-outsourcingsrelaties kunnen ook als een
samenwerkingsverband worden gezien. Deze worden bijvoorbeeld aangeduid als
strategische allianties [Wil'951 of als een strategic partnership [Mar'931 Een

gelijksoortigheid van cultuur speelt ook een belangrijke rol bij het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties [Ter'911 [Beu'94]. Deze twee auteurs definiaren een
gelijksoortigheid van cultuur niet nauwkeurig. In dit onderzoek wordt de defiritie van
cultuur van Schein aangehouden: "the pattern of basic assumptions developed by an
organization as it learns to cope with problems of external adaptation and internal integration"
[Sch'801

Y.   beheersingsfactor: een gelijksoortige cultuur tussen het uitbestedende bedrijf en de
IT-leverancier

5.4 IT-outsourcingsliteratuur

Aan de IT-outsourcingsliteratuur heeft een groot aantal auteurs een bijdrage geleverd,
zoals Currie, Earl, Hirsschheim, Lacity, Klepper, Terdiman en Willcocks. De
beheersingsfactoren die van deze en andere auteurs kunnen worden afgeleid, worden in
deze paragraaf geordend naar de drie aandachtsgebieden van een IT-
outsourcingsrelatie: IT-outsourcing, de IT-leveranciers en het uitbestedende bedrijf'6.
Bij de uitwerking     van     deze     aandachtsgebieden    worden     11     beheersingsfactoren
onderkend. Behalve de IT-outsourcingsliteratuur worden deze 11 beheersingsfactoren
ook onderbouwd door de beheersingsfactoren die in de eerste drie paragrafen zijn
beschreven op basis van de managementliteratuur en praktijkervaring. Bij de introductie
van de beheersingsfactoren wordt in de volgende paragrafen de relevante management
literatuur die in de voorgaande paragrafen beschreven is samengevat. De relatie tussen
enerzijds de beheersingsfactoren uit de managementliteratuur en anderzijds de IT-
outsourcingsliteratuur en de praktijk ervaring is opgenomen in Appendix G.

96 Bij het uitwerken van beheersing€factoren in dit hoofdstuk is er sprake van mige overlap met hoo»tuk 3. Om

geen nuances te verliezen is voor deze overlap gekozrn.
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Figuur 45 : Leeswijzer paragraaf 5.4.

De beheersingsfactoren die worden uitgewerkt zijn de beheersingsfactoren voor IT-
outsourcingsrelaties. Bij de uitwerking van de beheersingsfactoren en
beheersingsindicatoren wordt ook het organisatorische kader uit hoofdstuk 4 gebruikt.
Er worden per beheersingsfactor vier beheersingsindicatoren uitgewerkt. Deze
beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren zullen aan de hand van een case studyonderzoek worden geverifieerd.

5.4.1 Uitbestedend bedrijf

Het aandachtsgebied uitbestedend bedrijf zal in deze sub-paragraaf worden uitgewerktaan de hand van de volgende elementen: bedrijfsfuncties, IT-strategie,
informatiemanagement en Chief Information Officer.

5.4.1.1 Bedrijfsfuncties

Bedrijfsfuncties worden in dit onderzoek gedefinieerd als functies die binnen een
uitbestedend bedrijf kunnen worden onderscheiden, zoals bijvoorbeeld de
verkoopfunctie, de productiefunctie en de inkoopfunctie. Verder is in hoofdstuk 4
aandacht besteed aan de divisie en de matrix organisatiestructuur. De bedrijfsfunctieshebben behoefte aan IT-dienstverlening en zijn derhalve de klanten van de IT-
leveranciers. In de besturingstheorie wordt door Anthony een onderscheid gemaakttussen strategische, tactische en operationele besturing [Ant'65]. King stelt dat een
intensieve samenwerking tussen IT-leveranciers en de andere bedrijfsfuncties
noodzakelijk is om te komen tot een effectieve voorziening in de informatiebehoeften
[Kin'78]. Deze gedachtenlijn is in paragraaf 5.1.1. uitgewerkt en verwoord in
beheersingsfactor A. Daarnaast stelt Earl dat er door de inzet van IT een competitive
advantage behaald kan worden [Ear'87]. Derhalve is het noodzakelijk dat er binnen de
bedrijfsfuncties aandacht is voor IT.

1. beheersingsfactor: aandacht voor IT binnen de bedrijfsfuncties

In de IT-outsourcingsliteratuur wordt het begrip bedrijfsfuncties uitgewerkt in
management aandacht [Qui'94][Ros'98], toegevoegde waarden [Row'971 [Swe'98], de
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ontwikkeling van nieuwe diensten en producten [Ear'87 j   en   de   besturing   van   11 -

outsourcingsrelaties [Ter'911 [Kle'95a].

MANAGEMENTAANDACHT
IT levert een steeds grotere bijdrage aan de business performance voor de
bedrijfsfuncties. Daarnaast wordt IT een steeds significantere kostenpost. Op basis
hiervan verwacht onderzoeksbureau Gartner een toename van de aandacht van het
management voor IT tot 2005 [Ros'98]. Dit betekent dat er binnen de managementteams
van de bedrijfsfuncties verantwoordelijken moeten worden benoemd voor IT. Gerrity en
Rockart stellen in het verlengde hiervan dat steeds meer lijnmanagers zich ook voor IT
verantwoordelijk gaan voelen [Ger'86]. Dit past binnen de or· twikkeling waarbij de
bedrijfsfuncties verantwoordelijk worden voor het IT-budget.
De lijnmanagers zijn dan het aanspreekpunt van de bedrijfsfunctie voor het
informatiemanagement en de IT-leveranciers. Van den Boom en Oosterhaven zien het
deels beleggen van verantwoordelijkheden voor IT in de lijn als noodzakelijk [Boo'98a].
In hun onderzoek bij de ING-bank constateren Van den Boom en Oosterhaven dat deze
financiale instelling IT deels heeft belegd in Strategic Business Unitsgi [800'98al. Dit sluit
aan bij de in hoofdstuk 4 geschetste organisatiestructuren. De ING-bank kent een
matrixachtige structuur. Hierin past een IT-verantwoordelijkheid die deels belegd is in
de bedrijfsfuncties. Daarnaast draagt aandacht van het management positief bij aan het
beheersen van de relatie van een uitbestedend bedrijf met de leveranciers [Qui'941. Als
het management van de bedrijfsfuncties aandacht heeft voor IT, zal dit positief bijdragen
aan de IT-outsourcingsrelatie die het uitbestedende bedrijf heeft met de IT-leveranciers.

1.1  beheersingsindicator: in de managementteams van de bedrijfsfuncties worden
verantwoordewken voor IT aangesteld.

TOEGEVOEGDE WAARDE
De inteme automatiseringsafdeling van de meeste bedrijven kan tot het einde van de 80-
er jaren gekarakteriseerd worden als een cost centre waarvan de kosten door middel van
budgetten worden verrekend [Beu'96b] [Wil'971. Dit bepaalt voor een groot deel de
perceptie van de bedrijfsfuncties ten aanzien van IT. De bedrijfsfuncties focussen op
kostenminimalisatie. Vanuit het perspectief van de bedrijfsfuncties moet IT echter niet
alleen worden beoordeeld op de mate waarin kosten minimalisatie gerealiseerd wordt.
Belangrijk is ook aandacht voor de minimalisatie van de kosten en maximalisatie var·  de
business impact [Kot'99].  Bij de minimalisatie  van de kosten moeten  ook de verborgen
kosten en met name de opportunity kosten worden meegenomen. Voorbeelden van
opportunity kosten zijn verslechtering van de kwaliteit van producten of diensten,
stijging van de operational costs of een afname van de klanten loyaliteit [Swe'98].
Uit een recent onderzoek van Ernst en Young blijkt dat het management de op een na
belangrijoste taak van de verantwoordelijke voor IT vindt om de kosten van IT-
dienstverlening  te minimaliseren [Kot'98]. De belangrijkste  taak  voor het management
van IT is echter "to focus on adding value by leveraging IT in addition to considering
costs" [Row'971. Toegevoegde waarde wordt in dit verband gedefinieerd als de bijdrage
aan de algemene bedrijfsdoelstellingen van het uitbestedende bedrijf. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de kosten onderdeel uitmaken van de toegevoegde waarde. De
IT-dienstverlening wordt dus op beide beoordeeld maar de nadruk ligt op de
beoordeling van de toegevoegde waarde.

1.2 beheersingsindicator: de IT-dienstverlening wordt door de bedrijfsfuncties
beoordeeld op toegevoegde waarde in plaats van op kosten

97 De Strategic Business Units wort:len in dit onderzoek aangeduidals bedrijfsfuncties.
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ONTWIKKELING VAN NIEUWE PRODUCTEN OF DIENSTEN
IT wordt een steeds belangrijkere Component in nieuwe producten of diensten en de
ontwikkeling van de producten of diensten. De rol van IT blijft niet beperkt tot een
productiemiddel dat kan zorgen voor het realiseren van het product of de dienst maar
IT kan ook deel uitmaken van het nieuwe product of de nieuwe dienst: IT als grondstof
in plaats van hulpstof. Met name door de opkomst van electronic commerce is deze
ontwikkeling sterk toegenomen. Al aan het einde van de 80-er jaren stelt Earl dat IT kan
worden ingezet "to develop new business" [Ear'87] Hierdoor zullen de bedrijfsfuncties
bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten IT-specialisten moeten betrekken.
De IT-specialisten die hierbij betrokken worden moeten naast hun kennis over IT ook
gevoel hebben voor de producten en diensten die worden ontwikkeld en de markt
waarin de bedrijfsfunctie actief is. Bij deze ontwikkeling passen de divisie en de matrix

organisatiestructuur waarbij de IT gedecentraliseerd onderdeel uitmaakt van een
bedrijfsfunctie. In de praktijk kan geconstateerd worden dat veel uitbestedende
bedrijven zoeken naar een samenwerking met IT-leveranciers die betrokken willen
worden bij en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van nieuwe
producten of diensten.

1.3  beheersingsindicator: de bedrijfsfuncties betrekken pro-actief IT-specialisten van de
IT-leveranciers bij de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten

BESTURING VAN DE IT-OUTSOURCINGSRELATIE
De inrichting van een IT-outsourcingsrelatie is een tijdsintensieve bezigheid en vraagt
om veel aandacht van het algemeen management van het uitbestedende bedrijf [Kle'911
Maar ook na de inrichting van een IT-outsourcingsrelatie zullen de bedrijfsfuncties van
het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers veel aandacht moeten besteden aan de
IT-outsourcingsrelatie. Terdiman stelt dat: -users  must actively manage their side of
the partnership" [Ter'91]. Het managementw heeft een taak bij de besturing van IT-
outsourcingsrelaties [Kle'95al. Door betrokkenheid bij de besturing van de IT-
outsourcingsrelatie kan het management van de bedrijfsfuncties rechtstreeks invloed
uitoefenen op de IT-outsourcingsrelatie. Deze constaring past bij de
resultaatsverantwoordelijkheid die steeds meer bedrijfsfuncties hebben. Om deze
resultaatsverantwoordelijkheid te kunnen waarmaken is invloed op de IT-
outsourcingsrelatie voor de bedrijfsfuncties noodzakelijk.

1.4. beheersingsindicator: binnen de bedrijfsfuncties is er aandacht voor de besturing van
de IT-outsourcingsrelaties.

Deze beheersingsindicator heeft een relatie met de eerste beheersingsindicator. De
verantwoordelijke voor IT binnen managementteams is ook vaak degene die binnen een
bedrijfsfuncties aandacht besteedt aan de besturing van IT-outsourcingsrelaties.

5.4.1.2 IT-strategie

De Informatie Technologie (IT)-strategie wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de
strategie van het uitbestedende bedrijf ten aanzien van informatietechnologie en IT-
dienstverlening en de rol die deze moet (gaan) spelen voor het uitbestedende bedrijPoo.
De IT-strategie is derhalve een leidraad voor uitvoering van de IT-dienstverlening door
de IT-leveranciers. In de besturingstheorie wordt door Smits onderscheid gemaakt naar

95  De door Terdiman als users aangeduid lainnen worden vergeleken met het in dit onderzoek gehanteerde begrip
bedrijfsfunctie.
e  De door  Klepper als management aangeduid kan worden vergeleken met het management van de bedrijfsfunctie.
1m Onder deze brede dejinitie van IT-strategic vallen dus ook de door Gartner gehanteerde begrippen als enterprise
technology strategy: strategic die richting geeft aan de rol  die  IT voor het bedrijf gaat spelen, IT strategic plan:
strategie gericht op impleinentatie van oplossingen en de IT architecture: strakgie die gericht is op het maken van
keuzes voor hardware en onhuikkel platformen. Deze Gartner definities zijn ontleend aan IKit'981.
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inrichten, beheersen en richten [Smi'96]. Smits baseert zich op Fayol [Fay 16] en Mooney
en Reilly [Moo'39]. Het richten wordt door Smits gedefinieerd als het bepalen van de
doelstellingen aan de hand van een strategie. Ook voor IT zal er door het uitbestedende
bedrijf een strategie ontwikkeld moeten worden.

2.   beheersingsfactor: een duidelijke IT-strategie

In de IT-outsourcingsliteratuur wordt rondom het begrip IT-strategie aandacht besteed
aan business alignment [Hen'931 [Kho'95], leveranciersstrategie [KPM'95], nieuwe
technologiean en markt ontwikkelingen [Ear'87] en tot slot verantwoordelijkheid
[Ter'911 [KPM'95al

BUSINESSALIGNMENT 101

Henderson en Venkatraman stellen dat de IT-strategie en de business strategie aan
elkaar gekoppeld moeten zijn. Henderson en Venkatraman duiden dit aan met strategic
alignment [Hen'931102. Ook uit een onderzoek van Ernst en Young blijkt dat zowel de
business verantwoordelijken als de IT-verantwoordelijken van het uitbestedende bedrijf
deze koppeling belangrijk vinden [Row'971. De koppeling wordt belangrijker naarmate
IT belangrijker is voor de bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf. Door te zorgen
voor business alignment  kan de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering
worden vergroot [Nic'98]. Het onderscheid tussen de IT-strategic en de business
strategieen wordt steeds kleiner IKit'98]. Hierbij is het van belang dat er interactie
bestaat tussen de vorming van de IT-strategie en de vorming van de business
strategiean. Khosrowpour noemt in dit verband de integrale benadering. Deze zorgt
voor de interactie tussen de IT-strategie en business strategieen en zorgt voor een
betrokkenheid van de business bij de bepaling van zowel de business strategieen als de
IT-strategie [Kho'951. In de praktijk blijkt, uit een Europees onderzoek van Nolan Norton
naar IT-governance in zeven landen, dat slechts 10% van de onderzochte bedrijven in
Nederland tevreden is over de aansluiting van de IT-strategie met de business strategie
[Nno'98]. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat de meeste ondernemingen
niet in staat zijn om een business strategie te formuleren die kan worden vertaald naar
een IT-strategie. De business strategieen zijn onvoldoende uitgewerkt om deze
vertaalslag te maken [Lei'991.

2.1  beheersingsindicator: de IT-strategie van het uitbestedende bedrijf is gekoppeld aan
en interacteert met de algemene strategie van het uitbestedende bedrijf.

LEVERANCIERSSTRATEGIE
De leveranciersstrategie maakt deel uit van de IT-strategie en geeft richting aan de wijze
waarop het uitbestedende bedrijf invulling geeft aan de behoeften aan IT-
dienstverlening.  De leveranciersstrategie zorgt op strategisch niveau voor het op een zo
efficient en effectief mogelijke mar' ier invulling geven aan de behoeften van het
uitbestedende bedrijf aan IT-dienstverlening. In de praktijk kan worden vastgesteld dat
uitbestedende bedrijven het continuiteitsrisico als de belangrijkste bedreiging zien voor
de leveranciersstrategie. In de karakterisering voor uitbestedende bedrijven is er in dit
onderzoek een onderscheid gemaakt naar single outsourcing, selectieve single
outsourcing, selective multiple outsourcing en multiple outsourcing. De
leveranciersstrategie maakt een keuze uit deze alternatieven. De leveranciersstrategie
heeft aandacht voor de verschillende contracten en het aflopen van de contracten die zijn
afgesloten door het uitbestedende bedrijf. Uiteraard is er bij het bepalen van de
leveranciersstrategie ook aandacht voor de prestaties en reputatie van de IT-leveranciers
[KPM'951

101

Deze beheersingsindicator s ook bij de uitwerking van de besturingstheorie uitgewerkt in beheersings»tor I.
102  Dit is verwoord in paragraaf 5.1.3.  in beheersingsfactor  1, em duidelijke IT-strategic is noodzakelijk om een  IT-
outsourcingsrelatie te kunnen besturen.
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2.2 beheersingsindicator: de leveranciersstrategie van het uitbestedende bedrijf is
expliciet onderdeel van de IT-strategie en is gericht op continuiteit.

NIEUWE TECHNOLOGIEEN EN MARKTONTWIKKELINGEN =
In de IT-strategie moet er aandacht zijn voor nieuwe technologieen die kunnen worden
ingezet ten behoeve van het uitbestedend bedrijf. Als aandachtspunt in de IT-strategie is
het belangrijk dat de inzet van nieuwe technologieen op de agenda van bedrijven staat.
Hiermee kunnen bedrijven competitive advantages halen [Por'851 [Ear'871 Gartner
signaleert een steeds dynamischer wordende omgeving van bedrijven. Als gevolghiervan ontstaan virtuele organisaties. Dit vraagt van bedrijven het vermogen om in te
spelen op nieuwe technologiein en het vermogen om deze technologieen te
implementeren [Lei'99]. Ook is het belangrijk om met de IT-strategie in te spelen op
marktontwikkelingen. Dit wordt belangrijker door de steeds kortere time-to-market die
noodzakelijk is. De alignment van IT-strategie en de business strategie is vooral gericht
op consolidatie. Bij het met de IT-strategie inspelen op marktontwikkelingen is dit in
hoofdzaak gericht op toekomstige or· twikkelingen

2.3 beheersingsindicator: er bestaat een IT-strategie die anticipeert op nieuwe
ontwikkelingen in markten waar het uitbestedende bedrijf zich op begeeft of gaat
begeven en die mogelijkheden biedt voor het inzetten van nieuwe technologieen.

Deze beheersingsindicator heeft een relatie   met de beheersingsindicator   1.3,   het  pro-
actief betrekken van IT-specialisten van de IT-leveranciers bij de ontwikkeling van
nieuwe diensten of producten. Naarmate de IT-strategie beter in staat is te anticiperen
op nieuwe ontwikkelingen is het ook eenvoudiger om IT-specialisten van IT-leveranciers
te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten.

VERANTWOORDELIJKHEl D'04
De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en implementatie van de IT-strategie ligt
heel nadrukkelijk bij het uitbestedende bedrijf. Het belang hiervan moet niet worden
onderschat [Far'95] [Wil'951. In een checklist van KPMG worden als waarschuwingen
meegegeven: retain  in-house control over strategic direction en retain responsibility for setting
standards to which the suppliers must conform [KPM'95a]. Het is onverstandig om deze
verantwoordelijkheid uit te besteden aan een IT-leverancier die ook verantwoordelijk is
voor (een deel van) de uitvoering van de IT-dienstverlening aan het uitbestedende
bedrijf. In dat geval zou er een belangentegenstelling ontstaan en verliest het
uitbestedende bedrijf de controle over de IT-outsourcingsrelatie -retaining control of, or
being able to influence, strategic technology issues and directions- [Ter'91]. In een case
study van Currie komt naar voren dat het management van de uitbestedende bedrijven
van de twee onderzochte cases105 beide de verantwoordelijkheid voor hun IT-strategie
wilden behouden [Cur'98]. Bij den van de onderzochte cases was dit tijdens de
leveranciersselectie een belangrijk aandachtspunt. Ook onderzoek van KPMG toont aan
dat 85% van de onderzochte bedrijven hun IT-strategie niet heeft uitbesteed [Ayl'961.
Veel bedrijven hebben moeite met de ontwikkeling en implementatie van een IT-
strategie en betrekken externe consultants van consultancy bureaus, die niet direct
betrokken zijn bij de IT-outsourcingsrelatie, bij dit proces [NNI'961. Dit zal niet leiden tot
een belangentegenstelling en verlies van controle door het uitbestedende bedrijf over de
IT-outsourcingsrelatie. Om een IT-strategie te ontwikkelen kan er, om de onzekerheid te
reduceren, ook een aantal scenario's worden ontwikkeld [Ros'98] [Zee'98]. Hierdoor kan
er beter worden ingespeeld op situaties die ontstaan. Ook bij de ontwikkeling van deze
scenario's kunnen externe consultants een rol spelen als expert of als facilitator van het

103

Deze  beheersingsindicator  is  ook  bij  de  uitwerking van  de  besturingstheorie  uitgewerkt  in beheersingsfactor  j
10' Deze beheersingsindicator is ook bij de uihoerking van de besturingstheorie uitgewerkt in beheersingsfactor B.
105 Imperial Chemical Industry  Plc. (ICI) en Wessex Water Plc.
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proves     om      ie     konien     lot     scenario's.      Het     uitbestedende bednli bii ft echter     zelt

verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van de IT-strategie.

2.4  beheersingsindicator: het uitbestedende bedrijf besteedt de ontwikkeling en
implementatie van de IT-strategie niet uit aan een of meer IT-leveranciers.

5.4.1.3 Informatiemanagement

Informatiemanagement wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de bedrijfsfunctie die
verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een IT-strategie en het faciliteren van de
informatie voorziening aan de bedrijfsfuncties. Het informatiemanagement is derhalve
het intermediair tussen de bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers. In de agency theorie
wordt door Fama en Jensen decision management en decision control onderscheiden. Het
decision management is verantwoordelijk voor het mortitoren van de uitvoerders, het
decision management [Fam'83]. Deze gedachtenlijn  is  in de besturingstheorie uitgewerkt
in beheersingsfactor S. Bij het uitbesteden van IT-dienstverlening is het voor het
uitbestedende bedrijf belangrijk dat dit adequaat gebeurt. Deze taak wordt ingevuld
door het informatiemanagement. De kosten van deze informatiemanagement  functie
worden binnen de transactiekosten theorie aangeduid als coerdinatiekosten [Wil'751
Deze gedachtenlijn is in paragraaf 4.3.1. uitgewerkt in beheersingsfactor T.

3.   beheersingsfactor: het informatiemanagement is het intermediair tussen de
bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers

In de IT-outsourcingsliteratuur wordt rondom het begrip informatiemanagement
aandacht besteed aan het takenpakket [Ear'961 [Lac'961, business kennis [Boo'98al
[Kit'98}, gezag [Cor'941 [Pau'98] en organisatorische ophanging [Loo'961

HETTAKENPAKKET

De invulling van het informatiemanagement door het uitbestedende bedrijf is essentieel
voor het beheersen van IT-outsourcingsrelaties [Ear'96} [Lac'961.      In      de      IT-
outsourcingsliteratuur hebben veel auteurs een opsomming gegeven van de taken van
het informatiemanagement. Een analyse van deze opsomming is opgenomen in
Appendix H en heeft geleid tot de volgende taken voor het informatiemanagement:
1.  ontwikkeling en implementatie van IT-strategie: deze IT-strategie moet gericht zijn

op het zo efficient en effectief mogelijk inzetten van IT-dienstverlening voor het
uitbestedende bedrijf'06

2.  contractmanagement: de contracten die afgesloten zijn met IT-leveranciers moeten
warden gemonitord en nieuwe contracten met IT-leveranciers moeten worden
afgesloten om de continuiteit van de IT-dienstverlening te garanderen

10'7

3.  aanspreekpunt voor IT-leveranciers: als intermediair is het informatiemanagement
het aanspreekpunt voor de IT-leveranciers die invulling geven aan de behoeften aan
IT-dienstverlening van het uitbestedend bedrijf

4. aanspreekpunt bedrijfsfuncties: als intermediair is het informatiemanagement het
aanspreekpunt voor de bedrijfsfuncties die behoefte hebben aan IT-dienstverlening

3.1  beheersingsindicator. het takenpakket van het informatiemanagement bestaat uit de
volgende taken: ontwikkeling en implementatie van IT-strategie,
contractmanagement, aanspreekpunt voor IT-leveranciers en aanspreekpunt voor
bedrijfsfuncties.

106  De IT-strategic wordt door het informatiemanagement ontwikkeld namens de CIO.

'm  Het betreft hier een  gedelegeerde veranhooordeliikheid van het  lijn-of programmamanagement.
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BUSINESS KENNIS'08
Om invulling te kunnen geven aan de rol als intermediair tussen de bedrijfsfuncties en
de IT-leveranciers is het voor het informatiemanagement noodzakelijk om naast kennis
van IT ook business kennis te hebben [Kit'981 Daarnaast moet het
informatiemanagement de taal van de bedrijfsfuncties spreken. Dit vraagt dus meer van
het informatiemanagement dan technisch specialisme. Om dit te bereiken doen Van den
Boom en Oosterhaven de suggestie om medewerkers van het informatiemanagement op
te nemen in het management development programma van het uitbestedende bedrijf.
Hierdoor kan met name de business kennis van het informatiemanagement vergroot
worden [Boo'9881. Om de IT-kennis op peil te houden doet De Looff de suggestie om een
deel van de IT-dienstverlening niet uit te besteden en te komen tot job roulatie van de
medewerkers die operationele werkzaamheden uitvoeren onder verantwoordelijkheid
van het management van de interne automatiseringsafdeling. De Looff stelt dat
regelmatig overleg tussen het informatiemanagement en de interne
automatiseringsafdeling het minimaal noodzakelijke is [Loo'96]. Ook Braaksma en
Uijlenbroek doen de suggestie om personen te later·  rouleren [Bra'991. Over job roulatie
kunnen ook afspraken gemaakt worden met externe IT-leveranciers. Medewerkers
kunnen, ondanks arbeidsrechtelijke complicaties, ook rouleren tussen het uitbestedende
bedrijf en de externe IT-leverancier. In de praktijk zijn er van een dergelijke vorm van job
routatie geen voorbeelden bekend.

3.2  beheersingsindicator: het informatiemanagement heeft naast business kennis ook
kennis van IT.

GEZAGM
Het informatiemanagement heeft gezag nodig om de taken te kunnen uitvoeren. Dit
gezag kan worden verkregen door binnen het uitbestedende bedrijf een juist gewicht
toe te kennen aan het informatiemanagement en te zorgen voor een juiste
organisatorische verankering. De taken van het informatiemanagement kunnen niet
worden uitgevoerd door cidn individuele medewerker. Om deze taken efficient en
effectief te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om een team te vormen dat invulling
geeft aan het informatiemanagement [Cor'941. De omvang van het
informatiemanagement is afhankelijk van de omvang van het uitbestedende bedrijf en
de behoefte aan IT-dienstverlening Binnen het informatiemanagement kunnen drie
functies worden onderkend [Zee'98al
1. Chief Information Officerllo eindverantwoordelijke voor de IT-strategie en IT-

dienstverlening en heeft zitting in de Raad van Bestuur 111

2. informatiemanager: eindverantwoordelijke voor de IT-dienstverlening aan een of
meerdere bedrijfsfuncties en medeverantwoordelijk voor de IT-strategie. De
informatiemanager rapporteert aan de Chief Information Officer.

3. business analist: verantwoordelijk voor ondersteuning van een of meer
bedrijfsfuncties bij het nemen van beslissingen over IT-dienstverlening. De business
analist rapporteert aan de informatiemanager.

Uit een onderzoek van Gartner blijkt dat in het verleden het informatiemanagement
vaak rapporteerde aan de Chief Financial Officer (CFO) of aan diens rechterhand, een
controller [Pau'981112. Hierdoor was er onvoldoende aandacht voor IT-dienstverlening

105 Deze beheersingsindicator is ook bij de uitwerking van de besturingstheorie uitgeiverkt in beheersingsfactor G.
m  Deze behemingsindicator is ook bij de uitwerking van de besturingstheorie uitgerverkt in beheersingsfactor F.
110 Niet alle uitbestedende bedrijven hebben een Chief Information  Clficer.  84 het ontbreken van  een CIO he€ft  een
informatiemanager de leiding over het informatiemanagement. Het informatiemanagement zal verder zoorden
uitgewerkt in de volgende sub-paragraaf
m Doordat de CIO deel uit maakt van de Raad van Bestuur is er aandacht voor IT en voor de IT-
outsourcingsrelaties op het hoogste niveau binnen de organisatie.
"2 D€Ze onderzochte bedrijven hebben geen Chief Information Officer of de CIO heeft geen zitting in de Raad van

Bestuur. Derhalve is er eigenlijk ook geen sprake van een CIO, maar van een informatiemanager. Dit onderscheid
zal  in de uolgende sub-paragraaf verder worden uitgewerkt.
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[La£'93al. De itifoimatiemanagementfunctie meet hoog in de organisatie worden
verankerd. Aldus kan het een tegenwicht bieden aan het streven van de bedrijfsfuncties.
Lacity stelt dat: senior management must empower IS to implement changes [Lac'95a]. Alleen
dan is het informatiemanagement in staat om de rol goed te spelen.

3.3 beheersingsindicator: het informatiemanagement heeft gezag over de

bedrijfsfuncties om de IT-strategie te implementeren.

ORGANISATORISCHE VERANKERING
Het informatiemanagement was tot het einde van de 80-er jaren bij de meeste bedrijven
een onderdeel van de interne automatiseringsafdeling. Deze afdeling was
verantwoordelijk voor zowel de uitvoering van IT-dienstverlening als voor de
ontwikkeling en implementatie   van   de IT-strategie [Beu'96b]. Dit zorgde   voor   een

ongewenste vermenging van belangen. De medewerkers die werkzaam zijn in de
uitvoering van de IT-dienstverlening zijn over het algemeen geinteresseerd in de
nieuwste technologische ontwikkelingen. De medewerkers zullen bij het beoordelen van
de inzet van deze nieuwe technologische ontwikkelingen zich niet alleen laten leiden
door economische afwegingen. De medewerkers zullen hun professionele interesse in
nieuwe technologieen ook laten meewegen in investeringsbeslissingen. Dit komt de
kwaliteit van de beslissingen niet ten goede. Ook is er onvoldoende tijd voor de
ontwikkeling en implementatie van een IT-strategie en het besturen van de externe IT-
leveranciers door de aandacht die de uitvoering van IT-dienstverlening vraagt van het
management van de interne automatiseringsafdeling. Deze taken moeten worden
gesepareerd van de uitvoerende taken [Oos'931 [Loo'96].

3.4 beheersingsindicator: de verantwoordelijkheden voor enerzijds het

informatiemanagement en anderzijds voor het management van de interne
automatiseringsafdeling en de interne IT-bedrijfsfunctie zijn organisatorisch gescheiden.

5.4.1.4 Chief Information Officer
113

De Chief Information Officer (CIO) wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de
verantwoordelijke voor informatietechnologie die zitting heeft in de Raad van Bestuur.
De CIO is derhalve de eindverantwoordelijke voor IT binnen het uitbestedende bedrijf.
In de besturings-, agency- en transactiekosten theorie zijn geen directe
aanknopingspunten gevonden voor de CIO. Het door Anthony in de besturingstheorie
gemaakte onderscheid tussen strategische, tactische en operationele besturing helpt om
de    functie    van    de    CIO te positioneren    op het strategische niveau    [Ant'65].    Een
positionering op dit niveau is belangrijk voor het functioneren van de CIO. Gezien het
belang van IT voor veel bedrijven is het belangrijk dat de CIO, als
eindverantwoordelijke voor IT, adequaat functioneert.

4. beheersingsfactor: de Chief Information Officer functioneert adequaat

In de IT-outsourcingsliteratuur wordt rondom het begrip CIO aandacht besteed aan
positionering [Ear'96] [Kot'98], takenpakket [810'981 [Kot'991, verantwoordelijkheid IT-
outsourcingsrelaties [Ham'93] [Sav'97] en business kennis [Abr'98] [Boo'98al.

POSITIONERING

Eind jaren 80 heeft de CIO een plaats gekregen in het organisatieschema van bedrijven.
De opkomst van de CIO kan worden verklaard door de verandering van de rol van IT in

113 In het pilot onderzoek is defunctie van Chi€f In»mation O#icer niet naar voren gekomen. Een verklaring
hieruoor kan zijn dat de onderzochte cases die ten grondslag aan dit deelonderzoek liggen een kleine onmang
hebben en dat het Nederlandse cases zijn. In Nederland heeft de functie CIO nog niet op grote scI·inal zijn intrede
gedaan.
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bedrijven. Bedrijven kunnen met behulp van IT een competitive advantage behalen
[Por'851. Dit rechtvaardigt een toename van management aandacht van bedrijven en het
betloemen van een CIO die eindverantwoordelijk is voor IT [Kot'981
De missie van een CIO kan worden omschreven als: "to provide technology vision and
leadership for developing and implementing IT initiatives that create and maintain  leadership for
the   enterprise   in a constantly changing and intensely competitive marketplace" [Pau'98].
Hiermee krijgt IT en de CIO een duidelijk centrale plaats  in het bedrijf en de strategie
van het bedrijf. De positie binnen het bedrijf is sinds het ontstaan van de functie,
onderwerp van discussie [Pau'98]. Ook is er veel onderzoek gedaan naar de positie van
de CIO. Op basis van een onderzoek van Gartner114 kan worden geconcludeerd dat bij
steeds meer bedrijven de CIO zitting heeft in de Raad van Bestuur en rapporteert aan de
Chief Executive Officer.

1995 1997 1998
Chief Executive Officer 23% 57'>. 62%
or other top executive
Chief Financial Officer 24% 13% 38%
Chief Operating Officer 23% 20%

Figuur 46: Rapportage lijn van de Chief Information Officer [Kot'981
Earl stelt dat de rapportagelijn van de CIO afhankelijk is van de rol die IT binnen het
bedrijf heeft. Indien IT van grote strategische waarde is dan zal de CIO rapporteren aan
de Chief Executive Officer [Ear'96]. Opmerkelijk is dat de Amerikaanse centrale
overheid bij wet 15 heeft vastgelegd dat de CIO van organisaties binnen de Amerikaanse
centrale overheid moet rapporteren aan de secretary of deputy secretary of the agency.
Deze functie is in het bedrijfsleven vergelijkbaar met de furtctie van Chief Executive
Officer of Chief Operating Officer. Deze wet is ingevoerd als gevolg van het grote aantal
mislukte IT-projecten bij de Amerikaanse centrale overheid. In dit onderzoek wordt een
CIO gezien als een volwaardig lid van de Raad van Bestuur. De taken van de CIO
hebben voor minimaal 75%116 van zijn budgetverantwoordelijkheid en tijdsbesteding
een relatie met IT en de CIO geeft leiding aan zijn stafafdeling: het
informatiemanagement. Bedrijven kunnen ook de keuze maken om de
eindverantwoordelijkheid voor IT te beleggen bij een lid van de Raad van Bestuur dat
ook nog andere taken in zijn portefeuille heeft. Hierdoor is er minder aandacht voor IT.
Deze bedrijven leggen de verantwoordelijkheid voor IT bij het hoofd van het
informatiemanagement [Stu'951. De in dit onderzoek gehanteerde definitie heeft tot
gevolg dat kleinere bedrijven een volwaardige CIO kunnen benoemen maar de
eindverantwoordelijkheid voor IT moeten beleggen bij een van de leden van de Raad
van Bestuur [Buu'98].

4.1 beheersingsindicator: de Chief Information Officer is een volwaardig lid van de
Raad van Bestuur.

TAKENPAKKET
De CIO heeft een belangrijke strategische functie op het kruispunt van IT en business
[Kot'99]. Dit betekent dat de CIO tussen de 50 en 70% van zijn tijd bezig moet zijn met
business initiatieven in relatie tot IT [Blo'981. In de IT-outsourcingsliteratuur hebben veel
auteurs een opsomming gemaakt van de taken van de CIO.

11.Op basis van survey onder 109 ChiefInformation O#icers in de USA.
115 Deze wet wordt aangeduid met IT management r«orm act 1996 (Clinger-Cohen act).
 16  Het percentage van 75% is arbitrair. Belangrijk is dat het grootste gedeelte van de budgetuerantwoordelijkheid

en tijdbesteding van de CIO een relatie heeft met IT.
125



Een anaiyse van deze opsomming is opgenomen in Appendix i en heeft geleid tot de
volgende taken voor de CIO:
1.    alignment van business en IT: het zorgen voor aansluiting tussen de business en IT
2.   ontwikkeling en implementatie van de IT-strategie: samen met zijn stafafdeling, het

informatiemanagement, zal door de CIO de IT-strategie moeten worden ontwikkeld
en geimplementeerd
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3. management van IT-outsourcingsrelaties: de klant-leveranciersrelatie wordt
onderhouden door de CIO

4.   besturen van IT: de CIO is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van IT binnen
het uitbestedend bedrijf

Bij de vierde taak, het besturen van IT, dient zich de vraag aan of dit beperkt blijft tot het
informatiemanagement. Het besturen van IT kan naast het informatiemanagement
immers ook betrekking hebben op delen van de interne automatiseringsafdeling die niet
zijn uitbesteed. In de praktijk kan worden geconstateerd dat uitbestedende bedrijven het
besturen van IT niet duidelijk interpreteren. Sommige uitbestedende bedrijven
beperken de bevoegdheden van de CIO tot het besturen van de informatiefunctie en
hebben binnen de raad van bestuur een andere bestuurslid verantwoordelijk gemaakt
voor het besturen van de inteme automatiseringsafdeling. Maar er zijn ook
uitbestedende bedrijven die zowel het besturen van de informatiefunctie als de interne

automatiseringsafdeling als de verantwoordelijkheid van de CIO zien. De IT-
outsourcingsliteratuur is veel eensgezinder over de inhoud van het besturen van IT. In
de literatuur komt duidelijk naar voren dat het besturen van IT betrekking heeft op
zowel het besturen van de informatiefunctie als op de interne automatiseringsafdeling
[Buu'98] [Oos'98a] [Zee'98a].

4.2 beheersingsindicator: het takenpakket van de CIO bestaat uit: alignment van

business en IT, ontwikkeling en implementatie van de rr-strategie, management van IT-
outsourcingsrelaties en besturen van IT.

VERANTWOORDELIJKHEID IT-OUTSOURCINGSRELATIES

In de praktijk kan worden geconstateerd dat het informatiemanagement vaak een
belangrijke rol speelt bij het aansturen van de IT-outsourcingsrelaties terwijl dit eigenlijk
tot het takenpakket van de CIO behoort. De CIO is een groot deel van zijn tijd kwijt aan
het besturen van IT-outsourcingsrelaties [Sav'97].  Het ligt  in  de  lijn der verwachting  dat
deze tijdsbesteding de komende jaren alleen nog maar zal toenemen [Bal'98]. Bij het
besturen van de IT-outsourcingsrelaties kunnen de contracten die afgesloten zijn door
het uitbestedende bedrijf een leidraad voor de CIO zijn [Pas'961. In de
verantwoordelijkheid voor IT-outsourcingsrelaties kan de CIO gezien worden als
eindverantwoordelijke. Hammer en Champy omschrijven een dergelijke rol als: "a
senior-level manager usually with line responsibility" [Ham'93].

4.3 beheersingsindicator: de CIO heeft de eindverantwoordelijkheid voor IT-

outsourcingsrelaties.

BUSINESS KENNIS
Om de rol van CIO goed te kunnen vervullen is naast technologische kennis business
kennis noodzakelijk [Kot'98]. Deze business kennis kan worden gebruikt om te zorgen
voor alignment tussen IT en de business. De business kennis moet niet beperkt blijven
tot de kennis over de business van het bedrijf waar de CIO werkzaam is maar de CIO
moet ook kennis hebben van de markten waarin het bedrijf opereert of gaat opereren:
industryfocused knowledge [Kit'981. Het profiel van een CIO kan worden omschreven als:
a business savvy technologist who thinks strategically leads with confidence and inspires the best

117 Dezetaak van de CIO binnen dev beheersingsindicator wordt uitgewerkt in de besturingstheorie. Deze

uitwerking wordt venuoord in beheersingsfactor C.
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managers [Abr'981. Door het hebben van business kennis is een CIO ook beter in staat om
te communiceren met de bedrijfsfuncties. Dit zorgt voor acceptatie van de CIO in de
organisatie en vergroot daarmee zijn slagkracht [Boo'98al

4.4 beheersingsindicator: de CIO heeft business kennis en kennis van IT.

Deze beheersingsindicator heeft een relatie met de beheersingsindicator 3.2 voor het
informatiemanagement. De benodigde kennis voor een CIO ligt in het verlengde van de
benodigde kennis voor het informatiemanagement.

5.4.2 IT-outsourcing

Het aandachtsgebied IT-outsourcing zal in deze sub-paragraaf worden uitgewerkt aande hand van de volgende elementen: vertrouwen, IT-outsourcingrelaties, IT-
outsourcingscontracten en verantwoordelijkheid van IT-leveranciers.

5.4.2.1 Vertrouwen

Vertrouwen wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de mate waarin het uitbestedende
bedrijf en de IT-leveranciers op elkaar kunnen rekenen Vertrouwen is essentieel voor
het beheersen van een IT-outsourcingsrelatie. Bij de uitwerking van deze
beheersingsfactor richten de beheersingsindicatoren zich met name op de
beleidsafstemming. De beleidsafstemming vraagt om vertrouwen tussen het
uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers en is essentieel voor de beheersingvan de IT-outsourcingsrelatie. In zowel de transactiekostentheorie als in de agencytheorie is er aandacht voor het begrip vertrouwen. Fukuyma stelt, zich baserend op de
transactiekostentheorie, dat partijen die elkaar vertrouwen veel minder energie hoevente steken in de controle en rapportage omdat er veel minder sprake is van
opportunistisch gedrag [Fuk'95]. In de agency theorie worden consumption on the job en
shrinking gezien als de twee grootste belangentegenstellingen tussen agenten en
principalen lIen'76]. Wanneer er vertrouwen bestaat van de principalen, het
uitbestedend bedrijf, in de agenten, de IT-leveranciers, zal dit positief bijdragen aan hetbeheersen van de IT-outsourcingsrelatie.

5. beheersingsfactor:      vertrouwen tussen uitbestedend bedrijf en IT-leveranciers

In de IT-outsourcingsliteratuur wordt rondom het begrip vertrouwen aandacht besteed
aan uitwisseling van strategieen [Lac'95al, samenwerkingsverbanden [Dru'88],
reputatie [Eur'96]en cultuur [Ade'981 [Zee'961118

UITWISSELING VAN STRATEGIEENm
In IT-outsourcingsrelaties is het belangrijk dat de doelstellingen van de betrokken
partijen op elkaar worden afgestemd: complementary or shared goals [Lac'95al. Dat
betekent dat het uitbestedende bedrijf en de externe IT-dienstverleners dezelfde, of in
ieder geval geen conflicterende doelstellingen mogen hebben. Om dit te kunnen
vaststellen en om te zorgen dat de doelstellingen van de betrokken partijen alsnog op
elkaar aansluiten is het belangrijk dat de strategiean van de betrokken partijen worden
uitgewisseld. De doelstellingen kunnen op elkaar worden afgestemd door de betaling
aan de externe IT-leverancier te koppelen aan de bijdrage tot realisatie van de

118 Binnen dit onderzoek is cultuur met als beheersingsfactor onderkend omdat cultuur dominant is bij ;tel bepalen
van de leverancierskeuze door het uitbestedende bedrijf voor IT-leverancier(s). Deze kettze zoordt dor uitbestedende
gemaakt d.m.u. de activiteit richten van besturing.  De activiteit richten vtilt buiten de scope van dit onderzoek.
Hiermee neemt de belangrijkheid van de beheersingsfactor cultuur af en is de beheersingsfactor cultuur derhalve,
als beheersingsindicator gerangschikt onder de beheersingsfactor vertrouwen.
119 Deze indicatorindicator is ook bi) de uitwerking van de agency theorie uitgewerkt in beheersingsfactor Q.
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doeistellingen van het uitbestedende bedrijf. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan het aantal door het uitbestedende bedrijf geproduceerde eenheden.
De strategieen kunnen worden uitgewisseld door overleg tussen de
eindverantwoordelijken voor de IT-outsourcingsrelatie van zowel het uitbestedend
bedrijf als van de externe IT-leveranciers. Het uitwisselen van strategieen vraagt om
vertrouwen tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leverancier.

5.1 beheersingsindicator: de algemene strategieen worden uitgewisseld door het

uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers en de doelstellingen van het uitbestedende
bedrijf en de IT-leveranciers worden aan elkaar gekoppeld.

SAMENWERKINGSVERBANDEN
De samenwerking tussen de betrokken partijen is er in eerste instantie op gericht om te
zorgen voor de invulling van de behoeften aan IT-dienstverlening door het
uitbestedende bedrijf.  Maar de samenwerking kan ook verder worden uitgebouwd
doordat de betrokken partilen ook de externe markt te gaan bedienen. Hierbij zullen
partijen investeringen moeten doen in dit samenwerkingsverband en risico lopen. Er
wordt feitelijk een nieuw bedrijf opgezet. Eventueel kan deze samenwerking nog
worden uitgebreid door ook andere partijen bij dit samenwerkingsverband te betrekken.
Hierdoor ontstaan netwerkorganisaties [Dru'88] Partijen zullen alleen maar bereid zijn
investeringen te doen en risico's te lopen op het moment dat zij voldoende vertrouwen
in elkaar hebben.

5.2 beheersingsindicator: het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leverancier(s)

richten samenwerkingsverbanden op om de externe markt te bedienen of hebben
tenminste de intentie om een dergelijk samenwerkingsverband op te richten.

REPUTATIE

Het geven van ruchtbaarheid en publiciteit aan de IT-outsourcingsrelatie is voor zowel
het uitbestedende bedrijf als voor de IT-leveranciers van groot belang. Dit draagt bij aan
de vorming van een reputatie voor de betrokken partijen. Betrokken partijen zullen
gedurende de duur van de IT-outsourcingsrelatie rekening moeten houden met de
gevolgen van hun handelen of nalaten voor hun reputatie. Door een goede reputatie is
het uitbestedende bedrijf in staat om de beste IT-leveranciers te selecteren voor de IT-
outsourcingsrelatie. Door de slechte reputatie van overheden, met name door het
verplicht moeten doorlopen van Europese aanbestedingen, zijn veel IT-leveranciers

minder geinteresseerd in de overheid als klant [Beu'981 IT-leveranciers zijn, indien zij
een goede reputatie hebben, in staat om met nieuwe uitbestedende bedrijven IT-
outsourcingsrelaties aan te gaan. Tijdens het selectieproces van uitbestedende bedrijven
worden altijd referenties van potentiele IT-leveranciers gevraagd [Eur'96].

5.3 beheersingsindicator: het hebben van een goede reputatie voor zowel het

uitbestedende bedrijf als de IT-leveranciers.

CULTUUR'20
Persoonlijke chemie tussen personen van het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers
is erg belangrijk [Zee'991. In veel bedrijven wordt vaak gerouleerd met medewerkers of
er vindt personeelsverloop plaats. Een gelijksoortigheid van cultuur draagt positief bij
tot de kans dat er opnieuw een persoonlijke verhouding ontstaat met de opvolger.

Gelijksoortigheid van cultuur is erg belangrijk in IT-outsourcingsrelaties [Zee'97]
[Ade'98]. Dit betekent niet dat de cultuur van de exteme IT-leverancier identiek moet
zijn aan de cultuur van het uitbestedende bedrijf. Door Gr6nroos wordt een service

120 Deze beheersingsindicator is ook b# de uitwerking van de transactiekostentheorie uitgewerkt in

beheersingsfactor Y.  Hierbij  is ook het begrip  cultuur  gede»ieerd  als the pattern of basic assumptions  developed
by an  organization as it learns  to cope with problems of external adaptation and internal integration" Isch'801.
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gerichte attitude en een pro-actief gedrag genoemd als noodzakelijke elementen van de
cultuur van de externe IT-leveranciers [Gr6'901

5.4 beheersingsindicator: het uitbestedende bedrij f en de IT-leveranciers hebben een

vergelijkbare cultuur.

5.4.2.2 IT-outsourcingsrelaties

IT-outsourcingsrelaties worden in dit onderzoek gedefinieerd als de samenwerking met
betrekking tot IT-dienstverlening tussen uitbestedende bedrijven en IT-leverancier(s) ten
behoeve van het uitbestedende bedrijf. In de organisatie theorieen wordt door Drucker
gesteld dat bedrijven een leercurve moeten doorlopen om resultaten te kunnen bereiken
[Dru'88]. Op basis van de besturingstheorie stelt de Leeuw dat het noodzakelijk is dat
het besturend orgaan, het uitbestedend bedrijf, rapportage over de geleverde IT-
dienstverlening  van het bestuurd systeem, de IT-leveranciers, ontvangt  [Lee'74].  Dit  is
uitgewerkt in paragraaf 5.1.2 en verwoord in beheersingsfactor C. Ook de agency theorie
stelt dat er aandacht besteed moet worden aan het onderhouden van relaties. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen  wage  en rent contracten [Eis'891.   Bij   met  name  de
rent contracten moeten de resultaten van de inspanningen van de IT-leveranciers
inzichtelijk zijn voor het uitbestedend bedrijf. Pratt en Zeckhauser stellen echter dat het
opstellen van dergelijke contracten geen sinecure is. Voor het onderhouden van
contracten is ervaring nodig. Deze gedachtenlijn is uitgewerkt in beheersingsfactor 0, in
paragraaf 5.2.2. Bij het uitwerken van deze beheersingfactor is vooral aandacht besteed
aan de inrichting van de IT-outsourcingsrelatie. Dit vormt de basis voor het
onderhouden van IT-outsourcingsrelaties.

6. beheersingsfactor: ervaring in het aangaan en onderhouden van IT-
outsourcingsrelaties

In de IT-outsourcingsliteratuur wordt rondom het begrip IT-outsourcingsrelaties
aandacht besteed aan ervaring met samenwerking [Kle'911 [Far'951,        IT-
outsourcingsrelaties passen in de strategie [Beu'94] [Qui'94], periodieke evaluatie
[Eur'961 [Dam'971 en beoordeling resultaten [KPM'9581

ERVARING MET SAMENWERKING
Het beheersen van IT-outsourcingsrelaties is moeilijk voor de externe IT-leveranciers en
uitbestedende bedrijven. Exteme IT-leveranciers en uitbestedende bedrijven die
ervaring hebben met het beheersen van outsourcingsrelaties, zijn beter in staat om een
IT-outsourcingsrelatie in te richten en te beheersen[Kle'91] [Far'95]. Feitelijk moeten de
externe IT-leveranciers een leercurve doorlopen. Drucker stelt dat het resultaat van het
doorlopen van de leercurve is dat het nogmaals doorlopen van de leercurve betrokkenen
minder moeite zal kosten [Dru'88] Belangrijk is dat de ervaring die wordt opgedaanwordt vastgelegd. De meest pragmatische wijze om de ervaring vast te leggen is om een
standaardmethodiek te ontwikkelen voor het inrichten en beheersen van IT-
outsouringsrelaties [OIM'961 [HP'99]. Dit wordt gezien als een verantwoordelijkheid
van de IT-leverancier. Een dergelijk projectmatige aanpak is ook noodzakelijk voor
uitbestedende bedrijven. Het uitbestedende bedrijf heeft een procesbeschrijving nodig.
Het uitbestedende bedrijf dat bij de vorming van de samenwerking wordt ondersteund
door externe adviseurs zal de beste resultaten boeken [Zee'99]. Ook het uitbestedend
bedrijf zal een leercurve moeten doorlopen. Het doorlopen van de leercurve wordt
vergemakkelijkt indien het uitbestedende bedrijf een beschreven proces heeft. De
betrokkenheid van externe adviseurs kan afnemen naarmate het uitbestedende bedrijf
meer ervaring heeft met het aangaan van outsourcingsrelaties die betrekking hebben op
andere gebieden dan IT-dienstverlening [Beu'941
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6.1 beheersingsindicatoritl: de IT-leveranciers hebben een methode en het

uitbestedende bedrijf heeft een beschreven proces voor het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties.

IT-OUTSOURCINGSRELATIES PASSEN IN DE STRATEGIE
Uitbestedende bedrijven die in hun strategie hebben vastgelegd dat zij het aangaan van
relaties met externe partijen, allianties, zien als een aanvulling op hun eigen organisatie
en de functies die binnen deze organisatie zijn ingericht zullen IT-outsourcingsrelaties
zien als een vanzelfsprekende wijze waarop IT-dienstverlening kan worden ingevuld
[Qui'941. Deze zienswijze wordt aangeduid in de fundamentele benadering van Beulen
[Beu'94]. Hierdoor  is de beheersing  van de IT-outsourcingsrelaties voor partijen  een
bijna routine matige activiteit. Er zulien binnen het uitbestedende bedrijf procedures
beschreven zijn die een bijdrage leveren aan het beheersen van IT-outsourcingsrelaties.

6.2 beheersingsindicator122: de strategie van uitbestedende bedrijven is gericht op

het aangaan van allianties met leveranciers en de strategie van IT-leveranciers is gericht
op het aartgaan van lange termijn relaties met uitbestedende bedrijven.

PERIODIEKE EVALUATIE
Een periodieke evaluatie kan worden omschreven als een moment van reflectie van de
betrokken partijen. Deze is niet gericht op het evalueren van de operationele IT-
dienstverlening van de IT-leveranciers die gekoppeld is aan in contracten vastgelegde
afspraken maar op de toekomstige mogelijkheden voor de samenwerking [KPM'95al.
Een belangrijk onderdeel van de evaluatie is de bijdrage van de IT-outsourcingsrelatie
aan de strategie en de doelstellingen van de betrokken partijen. De evaluatie stelt de
betrokken partijen in staat  om de samenwerking op strategisch niveau te beheersen,
verder uit te bouwen en te verbeteren. Het is belangrijk dat een dergelijke reflectie
periodiek en minimaal etin keer per jaar plaats vindt. Bij deze evaluatie moeten de
eindverantwoordelijken van zowel het uitbestedend bedrijf als de IT-leveranciers
aanwezig zijn [Eur'96]. Deze review kan op strategisch niveau worden gepositioneerd.
Dit kan worden aangeduid met de executive review [Dam'97].

6.3 beheersingsindicator: de samenwerking en inhoud van   de   IT-

outsourcingsrelaties worden periodiek en op vooraf vastgestelde momenten
geevalueerd door de eindverantwoordelijken voor de IT-outsourcingsrelatie van zowel
het uitbestedend bedrijf als de IT-leveranciers.

BEOORDELEN RESULTATEN
Naast de periodieke evaluatie is het belangrijk om de resultaten van de IT-leveranciers
en de inspanningen van zowel de IT-leveranciers als van het uitbestedende bedrijf  te
beoordelen op de mate waarin voldaan is aan de contractueel vastgelegde
verplichtingen. Deze beoordeling is niet gericht op het beoordelen van de gerealiseerde
service levels maar op zaken als de mate waarin de inrichting van het
informatiemanagement voldoet aan de eisen die de IT-outsourcingsrelatie hieraan stelt.
Ook kan hierbij worden gedacht aan de mate waarin een IT-leverancier nieuwe
technologische mogelijkheden voor het uitbestedende bedrijf aandraagt [KPM'95a].
Deze beoordeling moet minimaal 66n keer per maand plaatsvinden. Bij deze

121  Bij  deze beheersingsindicator zoordt er em onderscheid gemaakt  tussen de methodiek van de externe  lT-
leueranciers en de proces beschrijuing van het uitbestedende bedrijf. Een metho(ie is een vast, wel doordachte
manier van handelen om een bepaald doel te bmiken. Dit heeft een grotere mate zian detail  als de
procesbeschrijuing van het uitbestedend bedrijf. Dit onderscheid past in de rolverdeling tussen het uitbestedende
bedrijf en de externe IT-leuerancier.

 22  Deze beheersingsindicator  heeft  een relatie met beheersingsindicator  5.1.  Als  gwolg van het uitwisselen van  de
strategic kan worden vastgesteld of de strategic van het  uitbestedend bedrijf gericht  is op het aangaan van
allianties en of de strategic van de externe IT-leverancier gericht is op het aangaan van lange termijn relaties met
uitbestedende bedrijven.
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7.I

beoordeling moeten de verantwoordelijken van zowel het uitbestedend bedrijf als van
de externe IT-leveranciers aanwezig zijn: het steering committee [Dam'97]. Deze
beoordeling moet gericht zijn op een beoordeling van de samenwerking en niet
ontaarden in een technisch diepe inhoudelijke discussie. Derhalve kan deze review op
het tactische niveau worden gepositioneerd.

6.4 beheersingsindicator: de resultaten van de IT-outsourcingsrelatie worden door
het uitbestedende bedrij f en door de IT-leverancier niet uitsluitend op korte termijn
beoordeeld.

5.4.2.3 IT-outsourcingscontracten

IT-outsourcingscontracten worden in dit onderzoek gedefinieerd als de overeenkomsten
met betrekking tot IT-dienstverlening die ten grondslag liggen aan samenwerking
tussen uitbestedende bedrijven en IT-leverancier(s) ten behoeve van het uitbestedende
bedrijf. In de transactiekosten theorie wordt door Williamson een onderscheid gemaakt
naar classical, neo-classical and relational contracting [Wil'791 Klepper stelt dat voor het
beheersen van de IT-outsourcingsrelatie het beste gekozen kan worden voor relational
contracting [Kle'91]. Dit is in paragraaf 5.3.2. uitgewerkt in beheersingsfactor V. De
agency theorie sluit hierop aan. De agency theorie onderkent het begrip shrinking, de
frictie die kan ontstaan in de samenwerking tussen agenten die werken voor dezelfde
principaal Uen'76]. Naast het door de transactiekosten theorie aangedragen relational
contracting stellen Alchain en Demsetz dat de inzet van "incentives" bijdraagt aan de
beheersing van (IT-outsourcings)relaties [Alc'72].

7. beheersingsfactor: efficiente en effectieve IT-outsourcingscontracten

In de IT-outsourcingsliteratuur wordt rondom het begrip IT-outsourcingscontract
aandacht besteed aan flexibiliteit [Kit'981 [LPM'95a}, volledigheid [Wil'791 [Zee'991,
rapportage [Dam'971 en niet nakoming [Wil'791[KPM'95al

FLEXIBILITEIT'23
De snelle technologische ontwikkelingen en steeds kortere time-to-market zorgen ervoor
dat IT-outsourcingscontracten ruimte moeten bieden aan uitbestedende bedrijven om
mee te kunnen bewegen met deze ontwikkelingen [Kit'981. De IT-
outsourcingscontracten moeten aansluiten op de behoeften van het uitbestedende
bedrijf. Flexibele contracten zijn hierop het antwoord. De IT-outsourcingscontracten
moeten zowel flexibel zijn in het soort IT-dienstverlening als in de hoeveelheid. Dit is
echter niet eenvoudig; the special economic and technology issues surrounding outsourcing
agreements necessarily make them more complex and,fluid than an ordinary contract [Far'951.
Met flexibele contracten kan worden voorkomen dat uitbestedende bedrijven afhankelijk
worden van een IT-leverancier: ...avoid locked up into a single supplier. [KPM'95a}.  Een
multi vendor strategie is vanuit het oogpunt van beheersing weI te begrijpen maar het
heeft uiteraard consequenties voor een IT-outsourcingsrelatie. Een duidelijke afbakening
van de verantwoordelijkheden is dan zeker noodzakelijk. Verder vraagt dit ook om
meer management aandacht van het uitbestedende bedrijf.  Cross stelt dat... managing
intercontract problems...veel aandacht vraagt [Cro'951. Lacity, Willcocks en Feeny nemen
een extremer standpunt in. Lacity, Willcocks en Feeny stellen dat ...suppliers -outside as
well as internal IT-departments-... are constantly battling to provide IT-services.. [Lac'95b]. Dit
standpunt kan alleen maar ingenomen worden door grotere bedrijven. Deze grote
bedrijven vormen aantrekkelijke klanten voor IT-leveranciers. Hoe minder groot het
uitbestedend bedrijf is hoe moeilijker het is om een dergelijke competitie tussen IT-
leveranciers in te richten. Voor de IT-leveranciers zijn er in deze situatie niet alleen veel
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Deze beheersingsindicator is ook bij de uitwerking uan de transactiekostentheorie uitgaverkt in
beheersingsfactor V.
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V

kosten verbonden aan het voeren van de concurrentiestrijd maar er kunnen door de IT-
leveranciers ook geen schaalvoordelen worden gerealiseerd omdat er IT-
outsourcingscontracten worden gesloten met een groot aantal IT-leveranciers en de IT-
dienstverlening derhalve in omvang kleiner zal zijn. Uitbestedende bedrijven doen er
vanuit het oogpunt van beheersing dus verstandig aan om flexibele contracten te sluiten
in plaats van hun IT-dienstverlening te beleggen bij een groot aantal verschillende IT-
leveranciers.

7.1 beheersingsindicator: de IT-outsourcingscontracten tussen het uitbestedende

bedrijf en de IT-leveranciers zijn flexibel.

VOLLEDIGHEID

Om te zorgen voor een goede aansluiting van de IT-dienstverlening op de behoeften van
het uitbestedende bedrijf moet geen poging worden gedaan om alle afspraken vast te
leggen in contracten. De contracten moeten slechts als hulpmiddel worden gezien
[Zee'991. Door het streven naar volledigheid komt niet alleen de flexibiliteit in gevaar,
maar lopen de kosten voor de totstandkoming en het onderhouden van de IT-
outsourcingscontracten ook zeer sterk op voor zowel het uitbestedende bedrijf als voor
de IT-leveranciers. In de transactiekosten theorie worden deze kosten ook wel
aangeduid met governance costs, die als co rdinatiekosten kunnen worden
gekwalificeerd [Wil'79]. Er moet gezorgd worden dat de wederzijdse verplichtingen in
lijn zijn met de relatie tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers.

7.2 beheersingsindicator: bij de beschrijving, in IT-outsourcingscontracten, van de
IT-dienstverlening wordt niet naar volledigheid gestreefd en de overige wederzijdse
verplichtingen zijn in lijn met de geest van de relatie tussen het uitbestedende bedrijf en
de IT-leveranciers.

RAPPORTAGE'24

De rapportage over de geleverde IT-dienstverlening door de IT-leveranciers aan het
uitbestedende bedrijf is van essentieel belang voor het beheersen van de IT-
outsourcingsrelatie. Deze rapportage is gericht op de operationele IT-dienstverlening die
in contracten met de IT-leveranciers is opgenomen. Hiervoor zal er een reporting
structure moeten worden ingericht [Dam'971. Van Damme stelt dat er op verschillende
niveaus een rapportage lijn moet zijn en dat deze opgenomen moet zijn in het contract.
Deze review moet wekelijks plaatsvinden met de operationeel verantwoordelijke van
zowel het uitbestedencle bedrijf als de IT-leverancier. Voor het werkoverleg over
lopende zaken is uiteraard een dagelijks overleg tussen de betrokkenen van het
uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers noodzakelijk [Dam'97]. Om het gehele
rapportageproces te monitoren kan een procedure een belangrijk hulpmiddel zijn.
Hierbij kan worden gedacht aan SECURE125 [Ade'98] of aan Rainbow126 [Rai'981. Deze
procedures zijn contractmanagement procedures die gericht zijn op risk tracking.

73 beheersingsindicator: in de IT-outsourcingscontracten zijn duidelijke afspraken

over rapportagemomenten en over de inhoud van rapportage vastgelegd.

124  Deze beheersingsindicator is ook bij de uitwerking van de besturingstheorie uitgewerkt in beheersingsfactor E
en in de agency theorie in beheersingsfactor R.
125 SECURE is een Engeise a korting en betekent Service Execution Control Using Risk Evaluation m is een
onderdeel van het door Ex-t(er)ra B.V. in de Benelux gedeponeerde bedrifsconcept TRUTH.
126 Rainbow is em contract en riskmanagement tool van Origin.

132



NIET NAKOMING127
Uit rapportage kan duidelijk worden dat de IT-leveranciers niet aan hun verplichtingen
hebben voldaan. Binnen IT-outsouringsrelaties is het belangrijk om dit zo snel mogelijk
te signaleren en in gezamenlijkheid te werken aan oplossingen die de gevolgen var, het
niet nakomen kunnen verminderen en de oorzaken van het niet nakomen kunnen
weghalen. Het in het contract opnemen van hoge boete clausules heeft geen zin en zal
leiden tot een verhoging van de kosten [Wil'791. De consequenties van het niet nakomen
door IT-leveranciers moeten in lijn zijn met de schade die het uitbestedende bedrijf heeft
geleden. In de IT-outsourcingsliteratuur wordt echter nadrukkelijk gesteld dat het
opnemen van hoge boete clausules op het niet nakomen van contractverplichtingen
wenselijk is om de IT-leveranciers scherp te houden [KPM'95al. Deze aanbeveling van
KPMG om hoge boete clausules op te nemen zal niet worden overgenomen in dit
onderzoek. Boeteclausules passen niet in de aard van de samenwerking tussen het
uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers. Beter is het om expliciet de consequenties
van niet nakoming vast te leggen in de IT-outsourcingscontracten en om de hoogte van
de boetes te beperken tot maximaal de directe schade voor het uitbestedend bedrijf. In
de praktijk wordt deze directe schade ook nog in veel gevallen gemaximeerd tot de
contractwaarden. Deze gedachtengang vindt aansluiting in de praktijk en bij de
transactiekosten theorie van Williamson die stelt dat boete clausules tot
kostenverhogingen zullen leiden [Wil'791.

7.4 beheersingsindicator: in de IT-outsourcingscontracten zijn expliciet de

consequenties vastgelegd van het niet of niet volledig nakomen van de contracten en de
consequenties zijn in lijn met de directe schade die door het uitbestedende bedrijf wordt
geleden als gevolg van het niet of niet volledig nakomen van de contracten.

5.4.2.4    Verantwoordelijkheid van IT-leveranciers

De verantwoordelijkheden van IT-leveranciers worden in dit onderzoek gedefinieerd als
de plichten en de rechten van de IT-leveranders als gevolg van overeenkomsten met
betrekking tot IT-dienstverlening tussen uitbestedende bedrijven en IT-leverancier(s) ten
behoeve van het uitbestedende bedrijf. In de agency theorie wordt door Famma en
Jensen gesteld dat de mate van complexiteit in een relatie toeneemt als een groot aantal
personen beschikt over informatie [Fam'83]. Dit is uitgewerkt in paragraaf 5.2.2. en
verwoord in beheersingsfactor N. Binnen IT-outsourcingsrelaties waarbij sprake is van
meerdere IT-leveranciers is het belangrijk om de verantwoordelijkheden van de
verschillende IT-leveranciers duidelijk vast te leggen.

8. beheersingsfactor: duidelijke verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers

In de IT-outsourcingsliteratuur wordt rondom het begrip verantwoordelijkheden van
IT-leveranciers aandacht besteed aan contractstructuur [PAC'96] [Ade'98], proces bij
afwijking van contract afspraken [Hor'981, verantwoordelijkheid voor werkzaamheden
subcontractors [Ade'981  en uniforme begrippen [KPM'97].

127  Deze beheersingsindicator is ook bij  de uitwerking van de  transactiekostentheorie uitgewerkt in

beheersingsfactor X.
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CONTRACTSTRUCTUUR
De contractstructuur moet aansluiten op de omvang en de diversiteit van de IT-
dienstverlening en de organisatie-structuur van het uitbestedende bedrijf. Dit wordt
belangrijker naarmate er meer leveranciers een IT-outsourcingsrelatie hebben met het
uitbestedende bedrijf28. De verantwoordelijkheid voor de bewaking van de consistentie
van de contractstructuur is zowel in het belang van het uitbestedend bedrijf als in het
belang van de externe IT-leveranciers. Binnen de contractstructuur moeten de rollen en
verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk zijn [PAC'96]. De
contractstructuur bestaat uit een aantal niveaus [KPM'971[Ade'98]. Hierbij kunnen per
IT-leverancier worden onderscheiden een Concern Partnership Agreement, een
Partnership Framework Agreement, een Service Framework Agreement en Service Level

Agreements. De contractstructuur is door Origin en Philips Electronics NV uitgewerkt
en is van toepassing op de IT-outsourcingsrelatie tussen deze twee partijen [Phi'971. In
het Concern Partnership Agreement is het juridische kader van de samenwerking
vastgelegd. Op Partnership Framework Agreement niveau zijn de spelregels van de
samenwerking vastgesteld. Hierover is een aantal generieke afspraken gemaakt en een
aantal specifieke afspraken met productdivisies van Philips. Op het niveau van het
service framework agreement wordt dit zelfde onderscheid gemaakt voor het
beschrijven van de IT-dienstverlening. Tenslotte worden er op het niveau van de
servicelevel agreements met de individuele bedrijfsfuncties van de productdivisie
afspraken gemaakt.

8.1 beheersingsindicator: in de IT-outsourcingscontracten en de contractstructuur

zijn de verantwoordelijkheden van verschillende IT-leveranciers duidelijk vastgelegd.

PROCES BIJ AFW1JKING VAN CONTRACT AFSPRAKEN

In een IT-outsourcingsrelatie is het belangrijk dat partijen in redelijkheid met elkaar

omgaan. Bij een geschil over het niet nakomen van contractuele verplichtingen kunnen
zowel het uitbestedende bedrijf als de IT-leveranciers direct naar de rechter stappen.
Met name als er sprake is van klant specifieke investeringen die door de IT-leverancier
gedaan zijn, zullen IT-leveranciers hier wellicht toe geneigd zijnlig. Dit leidt echter voor
geen van de partijen tot een wenselijke situatie. De kosten en energie die hiermee

gemoeid zijn, zijn hoog en de resultaten van dergelijke stappen zijn bedroevend en
kennen meestal alleen maar verliezers. Het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers
moeten de bereidheid hebben om geschillen in alle redelijkheid met elkaar op te lossen.

Een goede en regelmatige communicatie kan hieraan een belangrijke bedrage leveren
[Hor'98].

8.2 beheersingsindicator: in de IT-outsourcingscontracten is duidelijk vastgelegd

welk proces moet worden gevolgd bij het afwijken van de gemaakte contractafspraken.

Deze beheersingsindicator heeft een relatie met de beheersingsindicator 7.4, het expliciet
vastleggen van de consequenties van niet nakomen. Waar beheersingsindicator 7.4 de

nadruk legt op de juridische aanwezigheid van clausules in contracten legt
beheersingsindicator 8.2 de nadruk op processen die gedefinieerd moeten zijn en moeten
worden gevolgd bij niet nakoming

128 Uit et:n onderzoek van KPMG in the United Kingdom bl4kt dat slechts 29% van de bedriyuen em exclusi«m
outsouringscontract he$.  In dit onderzoek is niet meegenomen of bedrijven nog beschikken over em interne
automatistringsaMeling IAyl'961.
129 Dit is uitgewerkt in de transactiekosten theorie in paragraaf 5.3.2. en verwoord in beheersingsfactor U.
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VERANTWOORDELIJKHEID VOOR WERKZAAMHEDEN SUBCONTRACTORS
De IT-leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de IT-
dienstverlening in IT-outsourcingsrelaties zijn soms niet in staat om de gehele IT-
dienstverlening zelf uit te voeren. Om deze reden kunnen subcontractors worden
ingeschakeld. IT-leveranciers kunnen ook bewust kiezen voor een samenwerking met
een subcontractor. Deze bewuste keuze kan samenhangen met de strategische keuze die
de IT-leverancier gemaakt heeft. Zo hebben bijvoorbeeld IBM en Anderson hun IT-
dienstverleningspakket duidelijk gericht op IT-dienstverlening die een hoge marge
heeft. Bij IT-outsourcingsrelaties wordt de IT-dienstverlening met een lage marge
uitbesteed aan een locale subcontractor of een niche-speler. De
eindverantwoordelijkheid voor de IT-dienstverlening ligt nog steeds bij de IT-
leverancier. Het uitbestedende bedrijf heeft immers een contract met de IT-leverancier
en niet met de subcontractor die door de IT-leverancier wordt ingehuurd. In IT-
outsourcingscontracten kan het voor uitbestedende bedrijven verstandig zijn om
expliciete afspraken te maken over de inzet van subcontractors door IT-leveranciers.
Hierdoor neemt het aantal leveranciers immers toe en dit leidt tot een toename van de
complexiteit van de IT-outsourcingsrelatie. Ook al speelt deze toename van de
complexiteit zich af buiten het gezichtsveld van het uitbestedende bedrijf.
Daarnaast worden er door IT-leveranciers in sommige gevallen contracten gesloten met
subcontractors die nog niet zijn afgegrendeld door contracten die de IT-leverancier
gesloten heeft met het uitbestedende bedrijf. Hiermee lopen de IT-leveranciers grote
risico's [Ade'98].

8.3 beheersingsindicator: in de IT-outsourcingscontracten zijn duidelijke afspraken

gemaakt over de mate waarin subcontractors mogen worden ingeschakeld en over de
verantwoordelijkheden die IT-leveranciers dragen voor de ingeschakelde
subcontractors.

UNIFORME BEGRiPPEN
Naast een goede contractstructuur is het belangrijk dat de begrippen die in de
verschillende IT-outsourcingscontracten worden gebruikt uniform zijn [KPM'971. Zeker
als er door het uitbestedende bedrijf IT-outsourcingsrelaties zijn aangegaan met een
groot aantal IT-leveranciers. Iedere IT-leverancier heeft zijn eigen begrippenkader en
eigen definitie van services130. Het uitbestedende bedrijf zal er voor moeten waken dat er
discussie ontstaat over de inhoud van services als gevolg van andere definities en over
de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid. Dit vraagt om vooraf goed
gedefinieerde activiteiten [PAC'96]. Bij het definieren van de begrippen en de
afstemming tussen de verschillende IT-leveranciers zal het informatiemanagement
namens het uitbestedende bedrijf een belangrijke rol spelen. Bij een uitbestedend bedrijf
dat georganiseerd is aan de hand van de matrix organisatiestructuur wordt de rol van
het informatiemanagement ondersteund door het leveranciersmanagement dat binnen
het uitbestedend bedrijf een coardinerende rot heeft aangaande de IT-
outsourcingscontracten

8.4 beheersingsindicator: in de IT-outsourcingscontracten met de verschillende IT-

leveranciers worden dezelfde definities van begrippen gehanteerd.

130  Definitie  van  services:  set  of broadly  repeatable  functions and  processes,  the  output  of which  is  delivered  to

its users to pre-agreed performance  levels. The semice can be sourced from another  part or  the user's enterprise or
from a third party IKPM'971.
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5.4.3 IT-leverancier

Het aandachtsgebied IT-leverancier zal in deze sub-paragraaf worden uitgewerkt aan de
hand van de volgende elementen: contract- en accountmanagement, IT-bedrijfsfunctie
en beschikbaarheid van human resources voor de IT-leverancier.

5.4.3.1     Contract- en accountmanagement

Het contract- en accountmanagement wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het
aanspreekpunt van de IT-leverancier voor het uitbestedende bedrijf, de andere IT-
leveranciers van het uitbestedende bedrijf en de IT-bedrijfsfunctie131. Het contract- en
accountmanagement is derhalve het aanspreekpunt van de IT-leverancier. In paragraaf
5.1.1.3 is het informatiemanagement uitgewerkt. Hierin is het contract- en
accountmanagement op basis van de agency theorie gekarakteriseerd als het decision
management, verantwoordelijk voor de uitvoering [Fam'831. Door de centrale functie
die het contract- en accountmanagement heeft, is het belangrijk dat dit adequaat
functioneert.

9. beheersingsfactor: adequaat contract- en accountmanagement

In de IT-outsourcingsliteratuur wordt random het begrip contract- en
accountmanagement aandacht besteed aan takenpakket [Far'951 [Mag'98a],
verantwoordelijkheden [Ver'94] [Mag'98bl, organisatorische verankering  [Hol'901 en
business kennis [Lac'95bl [Aly'96].

TAKENPAKKET
Het contract- en accountmanagement heeft als belangrijkste taak om te zorgen dat de IT-
dienstverlening wordt uitgevoerd [Cro'95] en om een interface naar het uitbestedende
bedrij f te zijn [Far'951 [Mag'98a].  In de IT-outsourcingsliteratuur hebben veel auteurs een
opsomming gegeven van de taken van het contract- en accountmanagement. Een
analyse van deze opsomming is opgenomen in Appendix J en heeft geleid tot de
volgende taken voor het contract- en accountmanagement:
1.      management van IT-resources:  het op afstand aansturen  van alle medewerkers  van

de eigen IT-bedrijfsfunctie en de medewerkers van de IT-bedrijfsfunctie van
subcontractors die zorgdragen voor de invulling van de IT-dienstverlening

2. verzorgen IT-dienstverlening: het zorgen dat invulling wordt gegeven aan de
contractueel vastgelegde verplichtingen om IT-dienstverlening te leveren, dat wordt
voldaan aan de rapportage verplichtingen aangaande de IT-dienstverlening en tot
slot dat de facturering en incasso worden uitgevoerd

3.  behouden en vergroten van omzet: het uitbestedende bedrijf informeren over de
geleverde IT-dienstverlening en over vervangende en aanvullende diensten die de
IT-leverancier kan aanbieden aan het uitbestedende bedrijf

4.   optimaliseren van samenwerking met andere IT-leveranciers: het overleggen over de
geleverde IT-dienstverlening en de toekomstige mogelijkheden met andere IT-
leveranciers en het bespreken van problemen met andere IT-leveranciers om op een
optimale wijze invulling te kunnen geven aan de IT-outsourcingsrelatie met het
uitbestedende bedrijf

ni  In dit proe»hrift zal vooral aandacht worden besteed aan de relatie die het contract- en accountmanagement
heeft met het uitbestedend bedrijf en met andere IT-leueranciers uan het uitbestedend bedrijf. De relatie die het
contract- en accountmanagement heeft met de IT-bedrijfsfunctie is een interne hierarchische relatie die veel minder
relevant is voor de beheersing van IT-outsourcingsre/aties.
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9.1 beheersingsindicator: het takenpakket van het contract- en accountmanagement
bestaat uit: management van IT-resources, verzorgen IT-dienstverlening, behouden en
vergroten van omzet en het optimaliseren van samenwerking met andere IT-
leveranciers.

VERANTWOORDELIJKHEDEN m
Door Magee worden in een IS organisatie twee rollen onderscheiden: een consolidatie
functie en distributie functie. De operationele taken worden aangeduid als de distributie
functie en de consolidatie functie als beleid [Mag'98bl. Bij IT-leveranciers kan dit
onderscheid gemaakt worden tussen het contract- en accountmanagement dat zorg
draagt voor de taken zoals het beleid en de IT-bedrijfsfunctie die de
verantwoordelijkheid heeft voor de operationele taken. Om goed invulling te geven aan
de verantwoordelijkheden door het contract- en accountmanagement is het noodzakelijk
dat er minimaal drie rollen worden onderscheiden: de contracteigenaar, de
contractmanager en de accountmanager. De contract eigenaar is eindverantwoordelijke
bij de IT-leverancier voor de IT-outsourcingsrelatie [Rai'98]. De contracteigenaar is
binnen een matrix organisatie, afhankelijk van de relatieve omvang van het
outsourcingscontract, de general manager. Bij een relatief kleine omvang wordt de
verantwoordelijkheid voor deze rol door de general manager gedelegeerd. De
contractmanager133 is verantwoordelijk voor het operationeel management van het
contract- en accountmanagement [Rai'981. De accountmanager is verantwoordelijk voor
de relatie met het uitbestedende bedrijf [Ver'941 Zowel de contractmanager als de
accountmanager rapporteren aan de contract eigenaar. Binnen de IT-bedrijfsfunctie staat
het management van de resources centraal. Derhalve is er veel aandacht voor HRM-
management binnen de IT-bedrijfsfunctie.

9.2. beheersingsindicator: de verantwoordelijkheid voor enerzijds het contract- en

accountmanagement en anderzijds de IT-bedrijfsfunctie is gescheiden.

ORGANISATORISCHE VERANKERING
Het beheersen van IT-outsourcingsrelaties vraagt van IT-leveranciers een heel andere
organisatie en vaardigheden dan het aangaan van detacheringsovereenkomsten met
bedrijven of het leveren van hardware aan bedrijven. De risico's zijn door de lange
termijn contracten vele malen groter en de sturing vraagt om een visie en om veel meer
aandacht van het management van de IT-leverancier dan bij een detacheringsrelatie
noodzakelijk is. Dit vraagt ook om een zwaardere invulling van de rollen
contracteigenaar, contractmanager en accountmanager [Hol'90]. Veel IT-leveranciers
kiezen er voor om hun IT-outsourcingsrelaties onder te brengen in separate
bedrijfsonderdelen of divisies, bijvoorbeeld: Origin Managed Services, Roccade Atribit

of IBM Global Services. Dit maakt het mogelijk om binnen een IT-leverancier kennis,
kunde en ervaring te bundelen. Hiermee kunnen door de IT-leveranciers IT-
outsourcingsrelaties beter worden beheerst.

9.3 beheersingsindicator: in de organisatie van de IT-leverancier is de

verantwoordelijkheid voor de levering van IT-dienstverlening voor IT-
outsourcingscontracten in een separate organisatorische eenheid ondergebracht.

132 Deze beheersingsindicator is ook bij de uitwerking van de besturingstheorie uitgewerkt in beheersingsfactor D.
133  in de terminologieran de seruice management methologie  ITIL termen wordt een contractmanager aangeduid
als een seruice manager.
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BUSINESS KENNIS
Door business kennis zijn IT-leveranciers in staat om de IT-dienstverlening aan het
uitbestedende bedrijf zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften en om in te
spelen op de toekomstige behoeften van het uitbestedende bedrijf [Lac'95bl [Ayl'96].134
Deze business kennis moet worden verankerd in het contract- en accountmanagement.
McFarlan en Nolan duiden dit ook wet aan met de customer outsourcers interface [Far'951
Om de business kennis nog beter tot haar recht te laten komen zijn er IT-leveranciers die
hurt organisaties hebben geordend rondom branches. Deze organisatie structuur beperkt
zich in veel gevallen tot het accountmanagement en de business consultants van IT-
leveranciers. Ook moet nog worden opgemerkt dat het management van de interne
automatiseringsafdeling, dat leiding geeft aan de interne IT-bedrijfsfunctie, veel
bedrijfskennis heeft. Hiermee heeft het een voorsprong op het contract- en
accountmanagement van de externe IT-leveranciers. De externe IT-leveranciers hebben
echter weer een bredere business kennis omdat de meeste IT-leveranciers ook andere
uitbestedende bedrijven in dezelfde branche bedienen. Hier staat tegenover dat het
management van de interne automatiseringsafdeling veel meer specifieke bedrijfskennis
heeft. Daarnaast heeft het management van de interne automatiseringsafdeling in zijn
algemeenheid ook beter zicht op politieke verhoudingen en ontwikkelingen binnen het
bedrijf.

9.4 beheersingsindicator: het contract- en accountmanagement van de externe IT-

leverancier en het management van de interne automatiseringsafdeling hebben naast IT-
kennis ook business kennis.

5.4.3.2 IT-bedrijfsfunctie

De IT-bedrijfsfunctie is in dit onderzoek gedefinieerd als de functie die verantwoordelijk
is voor de uitvoering van de IT-dienstverlening voor het uitbestedende bedrijf bij
externe IT-leveranciers en subcontractors onder de verantwoordelijkheid van het
contract- en accountmanagement en bij de interne automatiseringsafdeling onder de
verantwoordelijkheid van het management van de interne automatiseringsafdeling.  De
IT-bedrijfsfunctie heeft derhalve een uitvoerende verantwoordelijkheid. In de
besturingstheorie van de Leeuw wordt de IT-bedrijfsfunctie aangeduid als het bestuurd
systeem. Het wordt bestuurd door het besturend orgaan, het contract- en
accountmanagement [Lee'74]. Dit is uitgewerkt in paragraaf 5.1.2 en verwoord in
beheersingsfactor D. Gezien de uitvoerende verantwoordelijkheid is het in een IT-
outsourcingsrelatie belangrijk dat de IT-bedrijfsfunctie op een adequate wijze
functioneert.

10. beheersingsfactor: adequate IT-bedrijfsfunctie

In de praktijk kan worden geconstateerd dat er veel aandacht is rondom het begrip IT-
bedrijfsfunctie voor het verkrggen van inzicht in de kosten van componenten waaruit de
IT-dienstverlening is opgebouwd en voor de door te belasten eenheden. In de IT-
outsourcingsliteratuur wordt rondom het begrip IT-bedrijfsfunctie aandacht besteed aan
overheadkosten  [Wil'79]  en nieuwe technologieen  [Kit'981

134 Het contract en accountmanagement heeft net als het informatiemanagement deze business kennis nodig. Het
accent bij het contract- en accountmanagement ligt op IT-kennis.
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INZICHT IN DE KOSTENCOMPONENTEN
Bij IT-outsourcingscontracten kunnen verschillende kostencomponenten worden
onderkend. Belangrijk voor de IT-bedrijfsfunctie is dat de kostencomponenten duidelijk
te onderscheiden zijn. Naast de kostencomponent uren zijn er ook nog
kostencomponenten als hardware investeringen, software licenties of de investeringen in
de ontwikkeling van een concept voor de automatisering van (business) processen. Door
inzicht te hebben in deze kostencomponenten is er een basis waarop calculaties gemaakt
kunnen worden voor de prijs van IT-dienstverlening. Deze prijs wordt uiteindelijk
bepaald door het contract- en accountmanagement. Bij het bepalen van de prijs kan het
contract- en accountmanagement kiezen voor een kostprijs plus of een marktprijs
benadering. De meer volwassen IT-leveranciers hanteren een marktprijs benadering. Het
is dan de verantwoordelijkheid van het contract- en accountmanagement om het
contract zodanig te managen dat er voldoende winst wordt gemaakt op het contract.
Voor beide manier van het bepalen van de prijs is het noodzakelijk om inzicht te hebben
in de kostencomponenten.

10.1 beheersingsindicator: er is inzicht in de kostencomponenten die nodig zijn om de
IT-dienstverlening te leveren.

DOOR TE BELASTEN EENHEDEN
In de meeste IT-outsourcingscontracten wordt gewerkt met complexe prijsstructuren als
bijvoorbeeld fixed price per desktop of een vaste prijs per business transactie. Met name
de prijs per business transactie is vooral gekoppeld aan de IT-outsourcingscontracten die
te karakteriseren zijn als Processing Outsourcing en Business Process Outsourcing.
Hierbij kan bij het doorbelasten van kosten voor het onderhouden van een database
voor de inkoopafdeling bijvoorbeeld worden gedacht aan een prijs per inkoopregel die
wordt ingevoerd. De complexe prijsstructuur vraagt van de IT-bedrijfsfunctie inzicht in
de kosten componenten die nodig zijn voor het realiseren van de IT-dienstverlening. Dit
vraagt ook een zekere mate van ervaring met het vaststellen van het verbruik door het
uitbestedende bedrijf. Toch is binnen IT-outsourcingsrelaties het aantal werkbare uren
en de declarabele uren een belangrijk kengetal om vast te stellen of de IT-bedrijfsfunctie
adequaat is ingericht. De directe medewerkers135 van IT-dienstverleners hebben naast
het werken voor klanten ook nog andere werkzaamheden die zij binnen hun werktijd
moeten verrichten. Hierbij kan worden gedacht aan het bilwonen van vergaderingen of
het volgen van cursussen136 Ook hebben medewerkers recht op vakantie en zijn er
verplichte feestdagen waarop geen werkzaamheden voor klanten kunnen worden
uitgevoerd. IT-leveranciers gaan bij hun directe medewerkers in de IT-bedrijfsfunctie uit
van ongeveer 1500 tot 1550 werkbare uren bij klanten137. De IT-bedrijfsfunctie moet de
beschikbaarheid van de directe medewerkers bewaken. Het aantal uren dat directe
medewerkers worden ingezet zorgt voor een factuurstroom naar de klanten. De wijze
waarop de inzet van de directe medewerkers wordt afgerekend is de
verantwoordelijkheid van het contract- en accountmanagement en wordt vastgelegd in
de colltracten die zij hebben afgesloten met de uitbestedende bedrijven. Bij de meest
transparante afspraken wordt ieder uur dat de directe medewerkers hebben gewerkt 1:1
gefactureerd aan het uitbestedend bedrijp38 (uren *tarief). Maar in veel IT-

135 Onder directe medewerkers wordt in dit onderzoek verstaan die medewerkers van IT-leueranciers die
werkzaamheden uituoeren voor klanten die een directe bijdrage /everen aan de levering van de IT-dienstverlening
en voor het uitbestedende bedrijf ook als zodanig herkenbaar zijn. Het management en de ondersteuning van het
management zijn derhalve geen directe medewerkers. Zijzvorden aangeduid als indirecte medmuerkers.
136  In  beheersingsfactor  10.3  wordt ook aandacht besteed aan de noodzaak om /T-medewerkers opleidingen  te laten
volgen

87  In de praktijk kan worden geconstateerd dat veel interne automatiseringsafdelingen uit gaan wn 1250 uur. Dit

verschil wedt vaak veroormakt  doc,rdat  deze afdelingen op basis van  de CAO run het uitbestedende bedrijf recht
hebben op ADV-dagen al dan niet in combinatie met em werkweek van minder dan 40 uur
138  Door  IT-leueranciers wordt een factor  gehanteerd  die em relatie weergeeft  tussen  de kosten van em medaverker
en het tarief. Deze factor  is (100*uurtarief# bruto  maandsalaris).  Deze factor moet ongeueer  2,5 zijn. Een  te hoge
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Oub,Ourciligscontracten zijn hierover voor de kiant minder transparante aispraken

gemaakt zoals fixed price afspraken. Doordat de winstverantwoordelijkheid bij het
contract- en accountmanagement ligt staat de IT-bedrijfsfunctie hier indifferent
tegenover. De IT-bedrijfsfunctie wordt afgerekend door het contract- en
accountmanagement op het aantal uren dat hun directe medewerkers zijn ingezet. Om
het aantal declarabele uren nauwkeurig te kunnen bepalen is een goede urenregistratie
voor de IT-bedrijfsfunctie noodzakelijk.
Daamaast is de bezettingsgraad van de hardware een belangrijke eenheid voor de
doorbelasting Hierbij moet door de exteme IT-leverancier een afweging gemaakt
worden ten aanzien van de investeringen in hardware. Bij een te geringe hardware
capaciteit zullen de gecontracteerde dienstverleningsniveaus niet worden gehaald. Te
hoge investeringen in hardware zijn niet kosteneffectief. In veel IT-
outsourcingscontracten wordt er afgerekend op de werkelijk verbruikte hardware
capaciteit: het aantal afgenomen CPU cycli.

10.2     beheersingsindicator: de beschikbare capaciteit binnen een IT-bedrijfsfunctie
wordt optimaal benut.

OVERHEADKOSTEN m
De kosten van overhead van de IT-bedrijfsfunctie bestaan voornamelijk uit de kosten
van het management en de ondersteuning van het management. Overheadkosten
worden in dit onderzoek gedefinieerd als alle kosten die niet duidelijk zijn toe te wijzen
aan dn IT-outsourcingscontract maar die wel voor IT-outsourcingscontracten gemaakt
worden. De IT-bedrijfsfunctie wordt afgerekend op de huidige en toekomstige
inzetbaarheid van de directe medewerkers tegen zo laag mogelijke kosten. De kosten
van de overhead moeten door de IT-bedrijfsfunctie worden geminimaliseerd. In de
praktijk wordt door IT-leveranciers uitgegaan van 1 manager op 10 directe medewerkers
en 1 secretaresse medewerker per 2 managers. IT-leveranciers die teveel overheadkosten
mal<en zullen hun korte termijn financiSle doelstellingen niet halen. IT-leveranciers die
te weinig overheadkosten maken zullen hun lange termijn doelstellingen niet halen
omdat er door te weinig lijnmanagement onvoldoende aandacht is voor de directe
medewerkers. Dit zal leiden tot verloop onder de medewerkers. De plaatsen moeten
worden ingevuld door nieuwe medewerkers. Dit vraagt managementaandacht en
uitgaven voor werving en selectie van nieuwe medewerkers. Dit betekent derhalve een

stijging van de overheadkosten.

10.3     beheersingsindicator: de IT-bedrijfsfunctie heeft weinig overheadkosten voor het
besturen van de IT-bedrijfsfunctie.

NIEUWE TECHNOLOGIEEN'40
Om de toekomstige inzetbaarheid van de directe medewerkers te waarborgen zullen de
directe medewerkers regelmatig moeten worden bijgeschoold om vertrouwd te raken
met nieuwe technologie5n. Door het volgen van cursussen kan worden voorzien in
toekomstige behoeften van de klanten [Kit'98]. De keuze voor een nieuwe technologie
waarin directe medewerkers worden opgeleid ligt bij het management van de IT-
bedrijfsfunctie. Deze keuze voor de verschillende technologieen is essentieel voor het
realiseren van toekomstige informatiebehoeften van het uitbestedende bedrijf. Veel IT-
leveranciers kiezen er dan ook voor, om van alle nieuwe technologieen in ieder geval
een paar specialisten in huis te hebben. Als een nieuwe technologie echt doorzet, worden
er vervolgens een groter aantal medewerkers opgeleid. Dit risicospreidend gedrag van

factor  dui(it  op  een  te  laag glaris  en een  te  lage factor  duidt  op  een  te  hoog salaris.  Hierbil  zoordt  uitgegaan van  de
werking van het marktmechanisme voor de totstandkoming van het tari€f·
139In de transactiekosten theorie worden de kosten van het management van de IT-leverancier gezien als
co6rdinatie kosten IWil'791. In dit onderzoek zullen deze kosten als overheadkosten worden aangemerkt.
140 Dev beheersingsindicator is ook bi)  de uihoerking van  de besturingstheorie uitgeruerkt in beheersingsfactor  J.
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IT-leveranciers zorgt voor een vertraging in de inzet van nieuwe technologieen. Vanuit
het management van de IT-bedrijfsfunctie zal er voldoende aandacht voor nieuwe
technologieen moeten zijn om de continuiteit te waarborgen.

10.4 beheersingsindicator: de IT-medewerkers besteden per jaar een adequaat aantal
opleidingsuren om zich te bekwamen in nieuwe technologieen.

5.4.3.3 Beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers

De beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers wordt in dit onderzoek
gedefinieerd als de medewerkers van IT-leveranciers die kunnen worden ingezet voorde uitvoering van de IT-dienstverlening en deel uitmaken van de IT-bedrijfsfunctie.

De geringe beschikbaarheid van human resources wordt gezien als de grootstebedreiging voor de groei van de IT-dienstverleningsmarkt en daarmee voor de
continuiteit van de IT-outsourcingsrelaties: "the shortage of skilled labour becomes the
number 1 inhibitor of growth in the market" [Kit'98}. Ook Gartner en IDC verwachten een
tekort aan human resources. Gartner verwacht dit tekort voor de komende 3 tot 5 jaar
[Mag'98bl. IDC verwacht wereldwijd 1,6 miljoen onvervulde vacatures in 2002
[Win'991

11. beheersingsfactor: de beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers

In de praktijk wordt rondom het begrip beschikbaarheid van human resources aandacht
besteed aan de uitvoering van pilot projecten en aan de werving van nieuwe
medewerkers. In de IT-outsourcingsliteratuur wordt rondom het begrip beschikbaarheid
van human resources voor IT-leveranciers aandacht besteed aan opleidingen [Kit'98] en
verloop [AG'981.

PILOT PROJECTEN

In de praktijk kan worden geconstateerd dat veel IT-leveranciers projecten uitvoeren om
hiermee ervaring op te doen met nieuwe technologieen. Deze ervaringen kunrten
bovendien in de toekomst als referentie worden gebruikt om nieuwe IT-dienstverleningte contracteren. De IT-bedrijfsfunctie zal dus actief naar dergelijke projecten moeten
zoeken. Hiermee wordt de continuReit van de inzetbaarheid van de IT-medewerkers
gewaarborgd. Deze gedachtenlijn sluit aan bij de beheersingsfactor 10.4 waarbij de
opleiding in nieuwe technologiean centraal staat. Alleen het zorgdragen voor
opleidingen is echter niet voldoende. De IT-bedrijfsfunctie moet in staat zijn
medewerkers met ervaring aan te bieden en op basis van in het verleden opgedane
ervaringen aannemelijk maken dat de IT-leveranciers in staat zijn om de gevraagde IT-
dienstverlening te kunnen leveren; referenties.

11.1 beheersingsindicator: IT-medewerkers kunnen ervaring opdoen met nieuwe
technologiean in kleine projecten

WERVING
De geringe beschikbaarheid van human resources op arbeidsmarkt wordt gezien als een
grote bedreiging voor de groei van de IT-dienstverleningsmarkt [Kit'981 [Mag'98bl
[Win'991. Deze ontwikkeling is dus een serieuze bedreiging voor de IT-leveranciers die
langlopende verplichtingen zijn aangegaan met uitbestedende bedrijven. Een tekort aan
medewerkers zal immers leiden tot een stijging van de salarissen. Dit zal de kosten van
de IT-leveranciers verhogen en de winstgevendheid in gevaar brengen. IT-leveranciers
zullen er dus in moeten slagen om voldoende medewerkers van de arbeidsmarkt aan
zich te binden. Om succesvol te zijn bij het werven van medewerkers zullen IT-
leveranders moeten werken aan het imago van hun bedrijf. Medewerkers maken hun
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keuze niet aileen op basis van de inhoud van het werk maar ook op basis van het imago
van de IT-leverancier.

11.2 beheersingsindicator: de IT-leverancier is in staat om voldoende nieuwe
geschikte medewerkers op de arbeidsmarkt te werven.

OPLEIDINGEN
Om de huidige en toekomstige medewerkers te binden aan een IT-leverander bieden de
IT-leveranciers ruime scholingsmogelijkheden aan,41. Medewerkers vinden het
interessant om bezig te zijn met nieuwe technologieen en zullen zich bij de keuze voor
een werkgever dus mede laten leiden door de IT-leveranciers die ruime
opleidingsmogelijkheden bieden [Kit'981. De meeste IT-leveranciers budgetteren
gemiddeld 10 opleidingsdagen en een bedrag van f10.000 per jaar per medewerker. In
de praktijk blijkt dat een groot deel van de opleidingsbudgetten wordt uitgegeven aan
een beperkte groep van medewerkers die als "high potential" kan worden aangeduid.
De overige medewerkers volgen ook wel cursussen ma,r halen niet hun 10
opleidingsdagen en verbruiken niet hun budget van f 10.000 per jaar. Door een actieve
betrokkenheid van de individuele medewerkers bij het vaststellen van de besteding Van
het opleidingsbudget kan dit worden voorkomen. Dit maakt het voor de huidige en
toekomstige medewerkers aantrekkelijk om in dienst te blijven of in dienst te komen bij
een IT-leverancier.

11.3     beheersingsindicator: de IT-leverancier heeft een hoog opleidingsbudget en de
individuele medewerkers hebben zeggenschap over de besteding van hun
opleidingsbudget

VERLOOP
Verloop onder de medewerkers is voor veel IT-leveranciers een grote zorg [AG'981142.
Aan het verlooppercentage onder medewerkers wordt ook in de jaarverslagen van de
IT-leveranciers aandacht besteed. Op basis van het verlooppercentrage wordt door
financiele analisten mede een beeld gevormd over bedrijfswaarden van de externe IT-
leverancier. Deze beeldvorming is voor beursgenoteerde IT-leveranciers erg bepalend.
Voor de IT-bedrijfsfunctie is het daarnaast belangrijk dat het verlooppercentage wordt
teruggedrongen omdat dit leidt tot een grote besparing op de kosten voor het werven
van nieuwe medewerkers. Verder voorkomt het verlies van "human-capital". In
medewerkers is immers veel geinvesteerd in de vorm van opleidingen en cursussen.
Het is voor het behouden van medewerkers ook belangrijk dat bedrijven veel aandacht
besteden aan het cultiveren var·  hun imago. Hierbij worden vooral
advertentiecampagnes gebruikt. Maar ook met sponsoractiviteiten hopen IT-leveranciers
een positieve bijdrage te leveren aan hun imago.

11.4     beheersingsindicator: de IT-leverancier heeft een laag verlooppercentage onder
de medewerkers.

5.5 Ordening van de beheersingsfactoren voor IT-outsourcingsrelaties naar
managementactiviteiten

Fayol onderkent zes managementactiviteiten: technische activiteiten, commerciale
activiteiten, financiale activiteiten, beveiligingsactiviteiten, boekhoudkundige
activiteiten en managementactiviteiten [Fay'16]. In deze paragraaf zullen de
managementactiviteiten worden gebruikt om de beheersingsfactoren voor IT-

141  Naast het vergroten van de aantrekkelijkheid voor medewerkers is het zorgen voor opleidingsmogelijkheden ook

belangrijk voor de IT-leueranciers om te kunnen inspelen op de toekomstige behoeften van hun klanten.
142  Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek van IDC Nederland.
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outsourcingsrelaties te orderlen. Hierbij zullen deze beheersingsfactoren worden
gekoppeld aan de managementactiviteiten die door Fayol worden onderkend:

• plannen maken
• organiseren
• doelen bepalen
•    het motiveren van meI'lsen
•  beheersen

Bij deze ordening zijn er beheersingsfactoren die een relatie hebben met meerdere
managementactiviteiten die door Fayol worden onderkend.

BEHEERSINGSFACTOR 1:
AANDACHT VOOR IT BINNEN DE BEDRIJFSFUNCTIES
Aandacht voor IT binnen de bedrijfsfuncties draagt bij aan de activiteit beheersen. Deze
aandacht leidt tot een controle op de geleverde IT-dienstverlening en een grotere
betrokkenheid van de bedrijfsfuncties bij de IT-outsourcingsrelatie. Beide dragen bij aan
de activiteit beheersen.

BEHEERSINGSFACTOR 2:
EEN DUIDELIJKE IT-STRATEGIE
Een duidelijke IT-strategie stelt het uitbestedend bedrijf in staat om plannen te maken en
doelen te bepalen. Deze twee managementactiviteiten dragen bij aan de beheersing
doordat bijdragen aan de consistentie van de beslissingen over IT-dienstverlening
binnen IT-outsourcingsrelaties.

BEHEERSINGSFACTOR 3
HET INFORM A T lEM A N A GEMEN T         1 S         HE T INTERMEDIAIR TUSSEN DE
BEDRiJFSFUNCTIES EN DE IT-LEVERANCIERS
Het inrichten van het informatiemanagement als intermediair tussen de bedrijfsfuncties
en de IT-leveranciers is te karakteriseren als de managementactiviteit organiseren. Het
informatiemanagement is verantwoordelijk voor de aansturing van de externe IT-
leveranciers en voor de invulling van de informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties.

BEHEERSINGSFACTOR 4
DECHIEF INFORMATION OFFICER FUNCTIONEERT ADEQUAAT

De verantwoordelijkheid van de CIO richt zich voornamelijk op de invulling van de
informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties op het strategische niveau. Deze
beheersingsfactor is derhalve gekoppeld aan de managementactiviteiten: plannen
maken en doelen bepalen. Deze activiteiten hebben ook betrekking op zaken die een
langere tijdshorizon hebben.

BEHEERSINGSFACTOR 5:
VERTROUWEN TUSSEN UITBESTEDEND BEDRIJF EN IT-LEVERANCIERS
Vertrouwen tussen het uitbestedend bedrijf en de IT-leveranciers is sterk gelegen in de
persoonlijke relaties tussen betrokkenen. Tussen deze betrokkenen moet een goede
verstandhouding bestaan. Zowel het uitbestedend bedrijf als de externe IT-leveranciers
moeten aandacht hebben voor deze aspecten. Deze beheersingsfactor is derhalve
gekoppeld aan de management activiteit: het motiveren van mensen.

BEHEERSiNGSFACTOR 6:
ERVARING IN HET AANGAAN EN ONDERHOUDEN VAN IT-OUTSOURCINGSRELATIES
Om succesvol in IT-outsourcingsrelaties te kunnen opereren moeten zowel het
uitbestedende bedrijf als de externe IT-leveranders in hun organisatie waarborgen
inbouwen dat de opgedane kennis verankerd wordt in de organisatie. Deze
beheersingsfactor heeft derhalve een relatie met de management activiteit organiseren.

BEHEERSINGSFACTOR 7
EFFICIENTE EN EFFECTIEVE IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN
Efficiante en effectieve IT-outsourcingscontracten zijn een middel om beheersing te
bewerkstelligen. Deze beheersingsfactor heeft een relatie met de management activiteit
beheersen.
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BEHEERSINGSFACTOR 8:
DUlDELiJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR IT-LEVERANCIERS
Evenals efficiente en effectieve IT-outsourcingscontracten leveren duidelijke
verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers een bijdrage aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie. Ook deze beheersingsfactor heeft een relatie met de management
activiteit beheersen.

BEHEERSINGSFACTOR 9:
ADEQUAAT CONTRACT- EN ACCOUNTMANAGEMENT

Het contract- en accountmanagement is namens de externe IT-leverancier het
aanspreekpunt voor het uitbestedend bedrijf. Het contract- en accountmanagement is
verantwoordelijk voor het geven van invulling aan de gemaakte contract afspraken. De
focus van het contract- en accountmanagement ligt met name op de lange termijn: de
klanttevredenheid. Derhalve is deze beheersingsfactor te koppelen aan de
managementactiviteiten: plannen maken en doelen bepalen.

BEHEERSINGSFACTOR 10
ADEQUAAT IT-BEDRIJFSFUNCTiE
De IT-bedrijfsfunctie is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de
gemaakte contractafspraken. Deze functie zal door de IT-leveranciers moeten worden
ingericht. Derhalve heeft deze beheersingsfactor een relatie met de management
activiteit organiseren.

BEHEERSINGSFACTOR 11:
DE BESCHIKBAARHEID VAN HUMAN RESOURCES VOOR IT-LEVERANCIERS

Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat de IT-leveranciers veel
aandacht besteden aan hun IT-medewerkers. Het geven van deze aandacht is een taak
van het management van de IT-bedrijfsfunctie. Deze beheersingsfactor heeft daarom een
relatie met de management activiteit het motiveren van mensen.

144



De spreiding van de beheersingsfactoren over de managementactiviteiten die door Fayolworden onderkend is een indicatie voor de volledigheid van de beheersingsfactoren. Derelaties zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Managementactiviteiter van Fayol
Plannen Organi- doelen Het moti- Beheer-

Beheersingsfactoren voor IT- maken seren bepalen veren van sen
outsourcingsrelaties mensen
1. aandacht voor IT binnen de                                                                                                         X
bedrijfsfuncties
2. een duidelijke IT-strategie                X                                     X
3. het informatiemanagement is
het intermediair tussen de                                       X                                                         X
bedrijfsfuncties en de IT-
leveranciers
4. de Chief Information Officer               X                                         X
functioneert adequaat
5. vertrouwen tussen                                                                              X
uitbestedend bedrijf en IT-
leveranciers
6. ervaring in het aangaan en
onderhouden van IT-                                          X
outsourcingsrelaties
7. efficiente en effectieve IT-                                                                                                            X
outsourcingscontracten
8. duidelijke
verantwoordelijkheden voor IT-                                                                                          X
leveranciers
9. adequaat contract- en                          X                                         X
accountmanagement
10. adequaat IT-bedrijfsfunctie                                 X                                                         X
11. de beschikbaarheid van
human resources voor IT-                                                                               X
Ieveranciers

Figuur 47: Relatie tussen beheersingsfactoren voor IT-outsourcingsrelatie en demanagementactiviteiten van Fayol
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IV onderzoeksopzet
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6    Onderzoeksopzet voor verificatie van het beheersingsmodel

Het beheersingsmodel zoals dat in hoofdstuk 4 is beschreven op basis van
managementliteratuur en IT-outsourcingsliteratuur wordt geverifieerd aan de hand van
case studies en expert interviews. Dit zal uiteindelijk resulteren in een beschrijving van
het geverifieerde beheersingsmodel. Dit deelonderzoek leidt tot antwoorden op de
vierde en vijfde researchvraag van dit onderzoek:

4.    Op welke wijze warden IT-outsourcingsrelaties beheerst door uitbestedende bedrijven?
5.    Op welke wijze worden IT-outsourcingsrelaties beheerst door externe IT-leveranciers?

In dit hoofdstuk komt slechts de onderzoeksopzet van dit deelonderzoek aan de orde. In
de onderzoeksopzet is er aandacht voor de volgende onderwerpen: doelstellingen,
research methode, interviews, analyse en kwaliteit van het onderzoek.
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Figuur 48: Onderzoeksopzet voor verificatie van het beheersingsmodel

6.1 Doelstellingen

De in het beheersingsmodel geformuleerde beheersingsfactoren zijn gebaseerd op de
managementliteratuur, de IT-outsourcingsliteratuur, case studies en praktijkervaring.
In dit deelonderzoek zullen deze beheersingsfactoren worden geverifieerd aan de hand
van drie cases en vijf expert interviews. Ook worden de beheersingsfactoren geverifieerd
aan de hand van door andere onderzoekers beschreven cases. Verder zullen de reeds
geformuleerde beheersingsfactoren worden uitgebreid met beheersingsfactoren en
beheersingsindicatoren die uit de case studies en expert interviews naar voren komen.
Dit deelonderzoek moet een kader scheppen waarmee uitbestedende bedrijven en

exteme IT-leveranciers inzicht krijgen in de wijze waarop IT-outsourcingsrelaties
beheerst kunnen worden. Het model kan gebruikt worden bij het inrichten en
onderhouden van IT-outsourcingsrelaties. Het implementeren van alle

beheersingsfactoren is niet noodzakelijk. Het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leveranciers kunnen op grond van de beheersingsfactoren nagaan op welke wijze zij de
IT-outsourcingsrelatie willen beheersen. Voor de beheersing zal dus veelal een sub-set
van de beheersingsfactoren worden geYmplementeerd.
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b.2     Proposities en items

Op basis van het in hoofdstuk 5 gedefinieerde beheersingsmodel wordt de bijdrage aan
de beheersing van IT-outsourcingsrelaties van de beheersingsfactoren en
beheersingsindicatoren geverifieerd. In dit onderzoek worden de beheersingsfactoren
gedefinieerd als proposities en beheersingsindicatoren worden gedefinieerd als items
In hoofdstuk 5 zijn de volgende beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren
gedefinieerd:

1. Beheersingsfactor aandacht voor IT binnen de bedriifsfuncties

Beheersingsindicator 1.1. in de management teams van de bedrijfsfuncties worden verantwoordelijken voor IT
aangesteld

Beheersingsindicator 1.2. de IT-dienstverlening wordt door de bedrijfsfuncties beoordeeld op toegevoegde waarde
in plaats van op kosten.

Beheersingsindicator 1.3. de bedrijfsfuncties betrekken pro-actief IT-specialisten van de IT-leveranciers bij de
ontwikkeling van nieuwe diensten of producten.

Beheersingsindicator 1.4. binnen de bedrijfsfuncties is er aandacht voor de besturing van de IT-
outsourcingsrelaties

2. Beheersingsfactor een eenduidige IT-strategie

Beheersingsindicator 2.1. de IT-strategie van het uitbestedende bedrijf is gekoppeld aan en interacteert met de
algemene strategie van het uitbestedende bedriif.

Beheersingsindicator 2.2. de leveranciersstrategie van het uitbestedende bedrijf is expkiet onderdeel van de IT-
strategie en is gericht op continuiteit.

Beheersingsindicator 2.3. er bestaat een iT-strategie die anticipeert op nieuwe ontwikkelingen in markten waar het
uitbestedende bedrijf zich op begeeft of gaat begeven en die mogelijkheden biedt voor
het inzetten van nieuwe technologieen

Beheersingsindicator 2.4. het uitbestedende bedrijf bestee(it de ontwikkeling en implementatie van IT-strategie niet
uit aan een of meer IT-leveranciers.

3. Beheersingsfactor het informatiemanagement is de intermediair tussen de bedrijfsfuncties en de IT-
leveranciers

Beheersingsindicator 3.1. het takenpakket van het informatiemanagement bestaat uit de volgende taken:
ontwikkeling en implementatie van IT-strategie, contract management, aanspreekpunt
voor IT-leveranciers en aanspreekpunt voor bedrijfsfuncties

Beheersingsindicator 3.2. het informatiemanagement heeft naast business kennis ook kennis van IT
Beheersingsindicator 3.3. het informatiemanagement heeft gezag over de bedrijfsfuncties om de IT-strategie te

implementeren.
Beheersingsindicator 3.4. de verantwoordelijkheden voor enerzijds het informatiemanagement en anderzijds voor

het management van de interne automatiseringsafdeling en de interne IT-bedrijfsfunctie
Ziin organisatorisch gescheiden.

4. Beheersingsfactor de Chief Information Officer (CIO) functioneert adequaat

Beheersingsindicator 4.1. de CIO is een volwaardig lid van de Raad van Bestuur
Beheersingsindicator 4.2. het  takenpakket van de CIO bestaat uit alignment van business en IT, ontwikkeling en

implementatie van de IT-strategie, management van IT-outsourcingsrelaties en besturen
van rr.

Beheersingsindicator 4.3. de CIO heeft de eindverant·woordelilkheid voor IT-outsourcingsrelaties.
Beheersingsindicator 4.4 de CIO heeft business kennis en kennis van IT.

5. Beheersingsfactor vertrouwen tussen uitbestedend bedrijf en IT-leveranciers

Beheersingsindicator 5.1. de algemene strategiedn worden uitgewisseld door het uitbestedende bedrijf en de IT-
leveranciers en de doelstellingen van het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers
worden aan elkaar gekoppeld

Beheersingsindicator 5.2. het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leverancier(s) richten
samenwerkingsverbanden op om de externe markt te bedienen of hebben tenrninste de
intentie om een dergelijk samenwerkingsverband op te richten.

Beheersingsindicator 5.3. het hebben van een goede reputatie voor zowel het uitbestedende bedrijf als de IT-
leveranciers

Beheersingsindicator 5.4. het uitbestedende bedriif en de IT-leveranciers hebben een vergelijkbare cultuur.

6. Beheersingsfactor ervaring in het aangaan en onderhouden van IT-outsourcingsrelaties

150



Beheersingsindicator 6.1. de IT-leveranciers hebben een methode en het uitbestedende bedrijf heeft een beschreven
proces voor de vorming van 11'-outsourcingsrelaties.

Beheersingsindicator 6.2. de strategie van het uitbestedende bed rij fis gericht op het aangaan van allianties met
leveranciers en de strategie van IT-leveranciers is gericht op het aangaan van langetermijn relaties met uitbestedende bedri ven.

Beheersingsindicator 6.3. de samenwerking en de inhoud van de IT-outsourcingsrelaties worden periodiek en opvooraf vastgestelde momenten geevalueerd door de eindverantvoordelijke van zowel
het uitbestedend bedrij f als de IT-leveranciers.

Beheersingsindicator 6.4. de resultaten van de IT-outsourcingsrelatie worden door het uitbestedende bedrijf endoor de IT-leverancier niet uitsluitend op korte termijn beoordeeld

7. Beheersingsfactor efficiente en effectieve IT-outsourcingscontracten

Beheersingsindicator 7.1. de IT-outsourcingscontracten tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers zijn
flexibel.

Beheersingsindicator 7.2. bij de beschrijvingen, in IT-outsourcingscontracten, van de IT-dienstveriening wordt niet
naar volledigheid gestreefd en de wederzijdse verphchtingen zijn in lijn met de relatie
tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers.

Beheersingsindicator 7.3. .in de IT-outsourcingscontracten zijn eenduidige afspraken over rapportagemomenten en
over de inhoud van rapportage vastgelegd

Beheersingsindicator 7.4. in de IT-outsourcingscontracten zijn expliciet de consequenties vastgelegd van het niet of
niet volledig nakomen van de contracten en de consequenties ziin in liin met de directe
schade die door het uitbestedende bedrijf wordt gele(len als gevolg van het niet of niet
volledig nakomen van de contracten

8. Beheersingsfactor eenduidige verantwoordeliikheden voor IT-leveranciers

Beheersingsindicator 8.1. in de IT-outsourcingscontracten en de contractstructuur zijn de verantwoordelijkheden
van de verschillende IT-leveranciers eenduidig vastgelegd.

Beheersingsindicator 8.2. in de IT-outsourcingscontracten is eenduidig vastgelegd welk proces moet worden
gevolgd bii het afwiiken van de gemaakte contractafspraken.

Beheersingsindicator 8.3. in de Ir-outsourcingscontracten zijn duidelijke afspraken gemaakt over de mate waarin
subcontractors mogen worden ingeschakeld en over de verantwoordelijkheden die IT-
leveranciers dragen voor de ingeschakelde subcontractors.

Beheersingsindicator 8.4. in de IT-outsourcingscontracten met de verschillende IT-leveranciers worden dezelfde
definities van begrippen gehanteerd.

9. Beheersingsfactor adequaat contract en account management

Beheersingsindicator 9.1. het takenpakket van het contract en account management bestaat uit: management van
IT-resources, verzorgen IT-dienstverlening, behouden en vergroten van ornzet en het
optimaliseren van samenwerking met andere IT-leveranciers.

Beheersingsindicator 9.2. de verantwoordelijkheid voor enerzijds het contract en account management en
anderzi1ds de IT-bedrilfsfunctie is gescheiden.

Beheersingsindicator 9.3. in de organisatie van de IT-leverancier is de verantwoordelijkheid voor de levering van
lT-dienstverlening voor IT-outsourcingscontracten  in een separate organisatie eenheid
ondergebracht.

Beheersingsindicator 9.4. het contract en account management van de externe IT-leverancier en het rnanagement
van de automatiseringsafdeling hebben naast IT-kennis ook business kennis.

10. Beheersingsfactor adequate IT-bedrijfsfunctie

Beheersingsindicator 10.1. inzicht hebben in de kostencomponenten die nodig zijn om de IT-dienstveriening te
leveren.

Beheersingsindicator 10.2. de beschikbare capaciteit binnen een IT-bedriifsfunctie wordt optimaal benut.
Beheersingsindicator 10.3. de IT-bedrijfsfunctie heeft weinig overheadkosten voor het besturen van de IT-

bedr4fsfunctie.
Beheersingsindicator 10.4. de IT-medewerkers besteden per jaar een adequaat aantal opleidingsuren om zich te

bekwamen in nieuwe technologieen.

11. Beheersingsfactor de beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers

Beheersingsindicator 11.1. medewerkers kunnen ervaring opdoen met nieuwe technologieen in kleine proiecten.
Beheersingsindicator 11.2. de IT-leverancier is in staat om voldoende nieuwe geschikte medewerkers op de

arbeidsrnarkt te werven
Beheersingsindicator 11.3. de IT-leverancier heeft een hoog opleidingsbudget en de individuele medewerkers

hebben zeggenschap over de besteding van hun opleidingsbudget
Beheersingsindicator 11.4. de IT-leverancier heeft een laag verlooppercentage onder de medewerkers.

Figuur 49: Te verifiiren proposities en items.
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In dc hoofdstukken 8 tot en met 10 wuidt liet iesuitaat van de verificatie van de
beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren gepresenteerd. Verder wordt er in
hoofdstuk 11 nog een beheersingsfactor met de bijbehorende beheersingsindicatoren
toegevoegd. In hoofdstuk 12 is het geverifieerde beheersingsmodel met alle
beheersingsfactoren en indicatoren opgenomen. In dit hoofdstuk wordt het
beheersingsmodel kort beschreven. Een uitgebreidere beschrijving van het
beheersingsmodel is opgenomen in Appendix 0. Deze bijlage is een samenvatting van
de hoofdstukken 8 t/m 11.

6.3 Research methode

Er is voor gekozen orn de beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren te verifieren
met behulp van case studies, expert interviews en bestudering van case studies van
andere onderzoekers. Er is gekozen voor een meervoudige gevalsstudie op basis
waarvan een analytische generalisatie mogelijk is [Yin'89]. Er zijn voor dit onderzoek
twaalf ervaringsdeskundigen en vijf experts geinterviewd. In de volgende sub-
paragrafen wordt de keuze voor deze research methoden toegelicht. De keuze voor een
combinatie van deze methoden is gemaakt omdat de onderzoeker geen toegang heeft tot
case studies van IT-outsourcingsrelaties van andere IT-leveranciers dan zijn werkgever
Origin. Door de verificatie van de beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren alleen
te baseren op case studies van Origin kunnen er onjuiste conclusies getrokken worden.
Daarom is er gekozen om naast case studies ook interviews af te nemen met analisten
van research bureaus en met consultants van consultancy bureaus143. Deze analisten en
consultants hebben een bredere kijk op de ontwikkelingen die er spelen bij het beheersen
van IT-outsourcingsrelaties. Zij hebben toegang tot andere externe IT-leveranciers en
onderhouden relaties met een groot aantal uitbestedende bedrijven. Door de toevoeging
van expert interviews wordt de objectiviteit van de conclusies van dit deelonderzoek
vergroot. Deze redenering geldt ook voor de methoden om case studies van andere
onderzoekers te bestuderen. Deze andere onderzoekers hebben immers ook toegang tot
andere uitbestedende bedrijven.
Als de verificatie alleen was uitgevoerd aan de hand van expert interviews en de
resultaten van andere onderzoekers was er het gevaar dat het totaal overzicht en de
samenhang tussen de beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren zouden ontbreken.
Er bestaat het risico dat de uitspraken van experts onvoldoende in een bepaalde context
worden geplaatst. De context waarbinnen een uitspraak van een expert gedaan wordt, is
minder duidelijk, dan de uitspraken die binnen een case study geposioneerd kunnen
worden. Aan de hand van case studies kan het totaal overzicht en de samenhang wel
worden vastgesteld. Per case wordt immers slechts over ten concrete situatie gesproken
met vier ervaringsdeskundigen.

6.3.1 Case studies

Door Yin zijn er drie criteria geformuleerd voor het bepalen van de onderzoeksmethode
[Yin'921

1.   Het type researchvragen
2.   De mate van controle over de omgeving door de onderzoeker
3. De mate waarin het onderzoek betrekking heeft op hedendaagse

ontwikkelingen.
Dit deelonderzoek richt zich op "hoe" en "waarom" vragen. Daarnaast heeft de
onderzoeker geen controle over de omgeving en is er geen sprake van een uitbreide
documentatie, zoals de IT-outsourcingscontracten, de orgartisatiediagrammen of de IT-
strategie, die de onderzoeker ter beschikking staat doordat het onderzoek zich richt op

243  In  dit onderzoek worden  de resultaten van de ervaringsdeskundigen en de experts niet vergeleken.  De
resultaten van beide groepen worden dus alleen gebruikt om de beheersingsfactorm en beheersingsindicatoren k
verifieren
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hedendaagse ontwikkelingen. Yin stelt dat er in deze situatie het best voor de
onderzoeksmethode case studies gekozen kan worden [Yin'921
Per case study zijn vier interviews gehouden, twee met functionarissen van het

uitbestedende bedrijf en twee met functionarissen van de externe IT-leverancier. Door
de triangulatie kan er een objectief beeld gevormd worden ten aanzien van de
onderzochte cases. In dit onderzoek worden de voor de cases geinterviewden als
ervaringsdeskundigen aangeduid. Door de opzet wordt 66n case zowel vanuit het
perspectief van het uitbestedende bedrijf als vanuit het perspectief van de externe IT-
leverancier toegelicht. Dit maakt het mogelijk om te komen tot een zo objectief en
volledig mogelijke vaststelling van de mate waarin beheersingsfactoren en
beheersingsindicatoren bijdragen aan de beheersing van de onderzochte IT-
outsourcingsrelatie. De functionarissen van het uitbestedende bedrijf die voor dit case
study onderzoek geinterviewd zijn, zijn afkomstig van de bedrijfsfuncties en de IT-
bedrijfsfuncties. De functionarissen van de bedrijfsfunctie kunnen het business
perspectief van de IT-outsourcingsrelatie toelichten. De functionaris van de IT-
bedrijfsfunctie kan het IT-perspectief voor zijn rekening nemen.
De functionarissen van de externe IT-leveranciers zijn afl<omstig van de contract- en
accountmanagement bedrijfsfunctie. De functionaris van het contractmanagement kan
het service delivery aspect van de IT-outsourcingsrelatie toelichten. De functionaris van
het accountmanagement neemt het relatie-aspect voor zijn rekening. De geinterviewde
functionarissen zijn allen direct betrokken bij de IT-outsourcingsrelatie en besteden een
substantieel deel van hun tijd aan deze IT-outsourcingsrelatie. De geinterviewden zijn
derhalve in staat een zo helder mogelijk beeld te schetsen van de beheersingsfactoren en
beheersingsindicatoren die in de onderzochte case bijdragen aan het beheersen van de
IT-outsourcingsrelatie.
Alle geinterviewden hebben een managementfunctie die op tactisch niveau
gepositioneerd kan worden. Indien er interviews waren afgenomen op operationeel
niveau, zou het niet mogelijk zijn geweest om inzicht te krijgen in de
beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren van de onderzochte cases. Indien op
strategisch niveau interviews afgenomen zouden zijn, zou er een te abstract beeld zijn
ontstaan over de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie van de onderzochte case.

Bij de selectie van de onderzochte cases is geprobeerd om uitbestedende bedrijven te
selecteren die opereren in verschillende branches. Bij de selectie van cases is er verder
voor gekozen om internationale cases te onderzoeken. De vrachtautoproducent en de
elektronica fabrikant hebben een duidelijk internationaal karakter.

Uitbestedend bedrijf Branche144 Omzet in Euro's Aantal Nationaal/
medewer- Internationaal

kers

Energiebedrijf Utilities and 7,78 miljard 1800 Internationaa1145

wholesales &
transportation

Vrachtautoproducent Discrete 7,6 miljard'46 6200 Internationaal

manufacturing
Elektronica fabrikant Services (spare 33,9 miljard'47 230.000148 Internationaal

parts)

Figuur 50: Onderzochte uitbestedende bedrijven voor case study onderzoek voor de
verificatie van het beheersingsmodel

144 De indeling van de branches is gebaseerd op lDat'981 en beschreven in hoofdstuk 3.
145 Deze case heeft slechts een beperkt internationaal karakter.
146  Dit betreft de omzet van het moederbedrijf, over de onderzochte organisatie onderdeel zijn geen omzet gegevens
voor handen.
147  Dit betreft de omzet van het moederbedrijf, over de onderzochte service organisatie zijn geen omzet gegeuens
voor handen.
148 Dit betreft het aantal medewerkers van het moederbedrijf, uan de onderzochte service organisatie zijn geen
aantal medewerkers bekend.
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De onderzochte cases zijn in dit onderzoek benoemd. in de analyse zijn alle conclusies
herleidbaar tot een specifieke case. Om de medewerking van zowel de externe IT-
leverancier als van de uitbestedende bedrijven te krijgen was het echter noodzakelijk om
deze cases op anonieme basis te beschrijven. De anonieme beschrijving van de case s is
opgenomen in hoofdstuk 7. Bij de uitwerking is een korte omschrijving opgenomen van
de onderzodite bedrijven. De externe IT-leverancier in alle onderzochte cases is Origin.
Bij de uitwerking is tevens een korte beschrijving opgenomen van Origin.

6.3.2 Expert interviews

De experts die voor dit deelonderzoek geinterviewd zijn, zijn op basis van hun praktijk
ervaring geselecteerd. Daamaast hebben alle geinterviewden ook meerdere
(wetenschappelijke) publicaties op over IT-outsourcingsrelaties op hun naam staan. Alle
geYnterviewden zijn werkzaam voor gerenommeerde en grote internationale research of
consultancy bureaus.

Bedrijfsnaam Naam expert Functie expert
Ernst & Young L. de Looff Consultant
Nolan Norton Institute H. van der Zee Directeur
International Data Corporation M. Lucas European expertise centre manager
Computer Science Corporation Index F. Heyden Research consultant
Gartner/Dataquest R. Cox Analist

Figuur 51: Overzicht geinterviewde experts voor de verificatie van het
beheersingsmodel

In tegenstelling tot de interviews die gehouden zijn voor de case studies is bij de expert
interviews het beheersen van IT-outsourcingsrelaties in algemene zin besproken. De
interviews zijn afgenomen op basis van dezelfde vragenlijst. De praktijkervaring van
deze experts is ook op anonieme basis beschreven. Dit was noodzakelijk om de
medewerking van deze experts aan dit onderzoek te krijgen. Bij de interviews met deze
experts speelt vertrouwelijkheid veel minder een rol dan bij de interviews voor de case
study. Derhalve zijn de experts en hun werkgevers wel in dit onderzoek vermeld. In
Appendix K is een kort profiel van de geinterviewden en hun werkgevers opgenomen.

6.3.3 Case studies andere onderzoekers

Door het bestuderen van de case studies van andere onderzoekers kan de verificatie van
het or· derzoek worden geobjectiveerd. Bij de bestudering van de case studies is gebruik
gemaakt van vrij toegankelijke bronnen. Bij de bestudering van de case studies is
gezocht naar argumenten die bijdragen aan de onderbouwing van de conclusies van het
onderzoek. Hierbij is vooral gezocht naar argumenten die aantonen dat het ontbreken
van een beheersingsfactor of een beheersingsindicator leidt tot een negatieve bijdrage
aan het succes van de IT-outsourcingsrelatie. Deze methode heeft slechts een beperkte
input kunnen leveren aan dit onderzoek. De belangrijkste reden hiervoor is dat er
simpelweg maar een beperkt aantal cases is dat geschikt is voor het uitvoeren van een
dergelijke analyse.

6.4 Interviews

Er is gekozen voor het houden vanfocused interviews van 1 35 tot 2 uur met de bij de cases
betrokken functionarissen en met de IT-outsourcingsexperts. Een focused interview
wordt door Merton gedefinieerd als een open-ended interview dat door middel van een
conversatie tussen de geinterviewde en de interviewer is afgenomen waarbij een aantal
vooraf geformuleerde vragen wordt gesteld [Mer'90]. De vragenlijst voor deze
interviews is op basis van het beheersingsmodel, dat is uitgewerkt in hoofdstuk 5,
gestructureerd. Met behulp van deze vragenlijst wordt er door de interviewer sturing
gegeven aan het interview.
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Door auteurs als Back, Dean en Tremblay worden er aan de geinterviewde een aantal
eisen gesteld die de kwaliteit van het onderzoek bewaken [Bac'601 [Dea'691 [Tre'82]
Deze auteurs stellen dat de geinterviewde:

1.   toegang moet hebben tot het onderwerp
2.   geinteresseerd moet zijn in het onderwerp
3.    bereid en in staat moet zijn om kennis over te brengen aan onderzoeker
4. or· partijdige informatie moet kunnen geven, ondanks zijn betrokkenheid

INTERVIEWS CASE STUDIES

De ervaringsdeskundigen zijn direct betrokken bij de IT-outsourcingsrelatie en besteden
een substantieel deel van hun tijd aan deze IT-outsourcingsrelatie. Derhalve wordt door
de ervaringsdeskundigen voldaan aan de eerste twee eisen. Voor het voldoen aan de
derde en vierde eis zijn bij deze interviews zijn nog enkele aanvullende maatregelen
genomen. Ten aanzien van de derde eis betekent dit dat de interviews op anonieme
basis zijn gehouden. Hiermee is de noodzakelijke vertrouwelijkheid voor de
geinterviewde gewaarborgd en is de geinterviewde in staat om de informatie over te
brengen aart de onderzoeker. Aangaande de vierde eis is er bij de onderzoeksopzet voor
gekozen om voor iedere case study met twee functionarissen van zowel het
uitbestedende bedrijf als van de externe IT-leverancier te spreken. De door de
verschillende functionarissen geschetste beelden kunnen per onderzochte case met
elkaar worden vergeleken. Deze werkwijze zorgt voor een controle op de
betrouwbaarheid van de verstrekte informatie door de verschillende geinterviewden.

INTERVIEWS EXPERTS

De experts zijn in hun dagelijkse praktijk bezig met de IT-outsourcingsrelatie en hebben
derhalve toegang tot en interesse in het onderwerp. Hiermee wordt voldaan aan de
eerste twee eisen. Het vrijwillige toezeggen van medewerking aan dit onderzoek geeft
hurt bereidwilligheid aan.. Als externe betrokkene bij IT-outsourcingsrelaties hebben de
geinterviewde experts geen belang om gekleurde informatie te verstrekken. Hiermee is
ook aan de derde en vierde eis voldaan. Door Yin worden er voor een case study
onderzoek, naast het doen van interviews, verschillende andere bronnen genoemd:
documentatie, historische documentatie, directe observatie, indirecte observatie en het
deelnemen door de onderzoeker aan activiteiten die worden onderzocht [Yin'921. Yin
onderkent de volgende strengths ten aanzien het doen van interviews bij een case study
onderzoek.

1. directe focus op het onderwerp van de case study
2.   verkrijgen van achtergrond informatie over de onderzochte case

Daarnaast onderkent Yin ook vier weaknesses bij het doen van interviews voor een case
study onderzoek:

1. slechte vragen
2. gebrekkige antwoorden
3. onzorgvuldigheid
4.   sturing door interview

In dit deelonderzoek zijn deze gevaren bij interviews voor case studies op de volgende
wijze ondervangen:

Ad. 1)  Bij het opstellen van de vragenlijst is de input van vier pre-readers, allen IT-
professionals, verwerkt. Verder is een proefinterview afgenomen voordat de vragenlijst
in case study interviews gebruikt is. Ook dit proefinterview heeft geleid tot
aanpassingen en verbeteringen van de vragenlijst. Het proefinterview is niet gebruikt bij
de analyse zoals die zal worden uitgewerkt in hoofdstuk 7.

Ad. 2)  Bij de selectie  van de cases is nadrukkelijk meegenomen  dat de beoogde
functionarissen voldoende overzicht en inzicht hebben in de IT-outsourcingsrelatie. Als
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ifiterium   is   hiervoor    genomen    het aantal jaren    dat de functionans    bil    de    1 1-
outsourcingsrelatie betrokken is. Alle betrokken functionarissen zijn minimaal 66n jaar
bij de IT-outsourcingsrelatie betrokken. Daarnaast heeft de interviewer geprobeerd om
alle geinterviewden zo veel mogelijk op hun gemak te stellen door interviews af te
nemen op het kantoor van de geinterviewden149.

Ad. 3) De interviews zijn volledig opgenomen  op  een  MiniDisk. De letterlijke  en
volledig uitgeschreven interviews zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de
geinterviewden. In enkele gevallen is een kleine tekstuele aanpassing gedaan. Na
goedkeuring zijn de interviewverslagen gebruikt om de cases te analyseren. De
informatie uit de interviewverslagen is in een database opgenomen om de analyse te
vergemakkelijken. Dit zorgt voor een zo objectief mogelijke benadering van het
verzamelde onderzoeksmateriaal.

Ad. 4)  Voor het afnemen  van de interviews  is een vooraf opgestelde vragenlijst
gebruikt. Deze bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt met open vragen aan de
geinterviewden gevraagd welke beheersingsfactoren voor deze specifieke case relevant
zijn. De open vragen geven de geinterviewden de mogelijkheid om beheersingsfactoren
te noemen die niet zijn opgenomen in het beheersingsmodel. Deze aanvullingen leiden
tot een verrijking van het beheersingsmodel. Hierna worden, in het tweede deel van het
interview, aan de hand van de vragenlijst de beheersingsfactoren en
beheersingsindicatoren geverifieerd. Verder kunnen de geYnterviewden bij iedere
beheersingsfactor nog aangeven of er nog meer beheersingsindicatoren zijn die de
beheersingsfactor ondersteunen. Dit leidt tot een aanvulling van het beheersingsmodel
vanuit de praktijk. De interviewer is door deze gestructureerde opzet niet in staat om op
een ongewenste wijze de geinterviewden te bernvloeden.

VRAGENLIJST

Bij alle interviews, zowel voor de case studies als voor de expert interviews is dezelfde
vragenlijst gebruikt. Deze is opgenomen in Appendix N. Voor de interviews voor de
case studies is de geinterviewden tevens gevraagd om, voorafgaande aan het interview,
een korte questionnaire in te vullen. Deze questionnaire heeft tot doel om een globaal
beeld te krijgen van de IT-outsourcingsrelatie. Voorafgaande aan het interview zijn de
antwoorden hierop samen met de geinterviewde doorlopen. Dit biedt de
geinterviewden tevens de kans om onduidelijkheden te bespreken met de interviewer
[Rut'99]. De questionnaire is gestructureerd aan de hand van de karakteristieken voor
IT-outsourcingsrelaties die in hoofdstuk 3 zijn beschreven.

6.5 Analyse

De basis, voor het doen van de analyse, zijn de letterlijk en volledig uitgeschreven
interviewverslagen. De informatie uit deze verslagen wordt gestructureerd onder
gebracht in een database die voor het doen van deze analyse ontworpen is. De
informatie van alle experts is ondergebracht in een sectie van de database. Er is bewust
voor gekozen om de uitspraken van experts als uitgangspunt van de analyse te nemen
omdat het beeld dat deze experts hebben veel breder is dan het beeld van de
ervaringsdeskundigen die hun mening baseren op de IT-outsourcingsrelatie waar zij bij
betrokken zijn. In deze database is de informatie van de ervaringsdeskundige per case
opgenomen. De clustering van de vier interviews per case maakt het mogelijk om de
antwoorden van de geinterviewden die betrokken zijn bij een specifieke case met elkaar
te vergelijken Hiermee wordt de betrouwbaarheid van de antwoorden van deze
geinterviewden getoetst. Deze informatie wordt gebruikt ter toelichting en aanvulling
van uitspraken die door de experts gedaan zijn.

149  Er zijn twee expert interviews telefonisch afgenomen omdat het in de tijd niet mogelijk was om met deze twee

functionarissen een afspraak op hun kantoor  te maken. Deze interuierus zijn ook op  MiniDisk uastgelegd.
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Bij de verificatie is bewust niet gekozen voor een kwantitatieve verificatie maar voor een
kwalitatieve verificatie. De kracht van de argumenten van de geinterviewden is
belangrijker dan het aantal experts en ervaringsdeskundigen dat een bepaalde
beheersingsfactor of beheersingsindicator herkent. Deze gedachtegang is ook in lijn met
de doelstelling van dit onderzoek: de vorming van een beheersingsmodel waarbij niet
noodzakelijk alle beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren geimplementeerd
moeten worden om te komen tot beheersing van een IT-outsourcingsrelatie.
Als gevolg van de analyse kan het beheersingsmodel worden aangepast. Het
beheersingsmodel dat geverifieerd moet worden bestaat uit 11 beheersingsfactoren
terwijl ervoor iedere beheersingsfactor 4 beheersingsindicatoren onderkend worden. De
resultaten van de analyse zijn opgenomen in de onderstaande tabel en worden verder
uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.

Resultaten analyse Toelichting
Herkennen Deze beheersingsfactor of beheersingsindicator wordt door de

getnterviewden herkend. Dit leidt tot het handhaven van deze

beheersingsfactor of beheersingsindicator.
Herkennen en nuanceren Deze beheersingsfactor of beheersingsindicator wordt door de

geinterviewden herkend. In de interviews wordt deze
beheersingsfactor of beheersingsindicator door de geinterviewden
genuanceerd. Deze nuancering leidt echter niet tot het aanpassen van
deze beheersingsfactor of beheersingsindicator. Deze nuancering
wordt toegevoegd aan de toelichting van deze beheersingsfactor of
beheersingsindicator die in het beheersingsmodel gehandhaafd blijft

Niet herkennen en nuanceren Deze beheersingsfactor of beheersingsindicator wordt door de
geinterviewden slechts ten dele herkend. In de interviews wordt deze
beheersingsfactor of beheersingsindicator door de geinterviewden
genuanceerd. Deze nuancering leidt echter tot het aanpassen van deze
beheersingsfactor of beheersingsindicator.

Toevoegen Deze beheersingsfactor of beheersingsindicator maakt op dit moment
geen deel uit van het beheersingsmodel. Deze beheersingsfactor of
beheersingsindicator wordt door de geinterviewden toegevoegd aan
het beheersingsmodel.

Niet herkennen Deze beheersingsfactor of beheersingsindicator wordt door de
geinterviewden niet herkend. Deze beheersingsfactor of
beheersingsindicator zal worden verwijderd uit het
beheersingsmodel.

Figuur 52 : de gevolgen van de analyse voor de beheersingsfactoren en
beheersingsindicatoren

In Appendix L van dit onderzoek is een scoringstabel opgenomen waarin het aantal
ervaringsdeskundigen en experts zijn opgenomen die een beheersingsfactor of
beheersingsindicator herkennen. Deze scoringstabel geeft een totaal overzicht en bevat
alle beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren inclusief de door de gernterviewden
toegevoegde beheersingsfactor en beheersingsindicatoren.

6.6 Kwaliteit van het onderzoek

In dit deelonderzoek is veel aandacht besteed aan de methodologische issues:
begripsvaliditeit, de interne validiteit, de externe validiteit en de betrouwbaarheid
[Hut'921 [Yin'921. In deze paragraaf wordt aan de hand van deze issues de kwaliteit van
dit deelonderzoek onderbouwd.
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BEGRIPSVAI.IDITFIT
Door Yin wordt dit gedefinieerd als establishing correct operational measures for the concepts
being studied [Yin'92]. Hiervoor worden er door Segers twee activiteiten genoemd
[Seg'751:

1. Het aanwijzen van empirisch waameembare verschijnselen die op adequate
wijze te meten theoretische begrippen dekken. Dit wordt door Segers aangeduid
met indiceren.

2.   Het ontwikkelen van de juiste meetinstrumenten om deze verschijnselen vast te
stellen. Dit wordt door Segers aangeduid als operationaliseren.

In dit onderzoek is er ruim aandacht aan de indicering en de operationalisering gegeven.
In het eerste deelonderzoek naar de ontwikkelingen in outsourcing worden IT-
outsourcingsrelaties in het perspectief van ontwikkelingen in andere dienstverlenende
branches geplaatst. Dit zorgt voor een basis voor de bestudering van de beheersing van
IT-outsourcingsrelaties. In het tweede deelonderzoek worden aan de hand van een
literatuurstudie alle relevante begrippen rondom het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties gedefinieerd. In deel twee van het tweede deelonderzoek worden
aan de hand van case studies alle relevante begrippen in een model ten opzichte van
elkaar gepositioneerd. Op basis hiervan worden in het derde deelonderzoek aan de
hand van een literatuurstudie 11 beheersingsfactoren en per beheersingsfactor 4
beheersingsindicatoren geformuleerd. Deze worden in het tweede deel van het derde
deelonderzoek geindiceerd en geoperationaliseerd doordat verificatie plaatsvindt aan de
hand van case studies en expert interviews. Dit is toegelicht in Figuur 1.

INTERNE VALIDITEIT
Door Yin wordt de interne validiteit gedefinieerd als: establishing causal relationships,
whereby certain conditions are shown  to  lead  to other conditions, as distinguished »m spurious
relationship [Yin'92].  Om  dit te bereiken  moet er gezocht worden naar pattern matching
[Cam'751. De onderzochte case studies zijn uitgevoerd door het afnemen van vier
interviews per case, twee interviews met functionarissen van het uitbestedende bedrijf
en twee interviews met functionarissen van het externe IT-leverancier. Tijdens alle
interviews is een identieke vragenlijst gebruikt. De uitkomsten van de vier interviews
per case kunnen dus met elkaar vergeleken worden. Daarnaast is de geinterviewden ook
gevraagd op welke wijze de beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren bijdragen
aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Dit draagt positief bij aan de interne
validiteit. Ook is de mening van de experts gevraagd over de beheersingsfactoren en
beheersingsindicatoren voor het beheersen van IT-outsourcingsrelaties. De resultaten
van deze interviews zijn bij de uitwerking van de analyse gebruikt en worden
vergeleken met de antwoorden van de ervaringsdeskundigen. Dit draagt positief bij aan
de interne validiteit.

EXTERNE VALIDITEIT
De externe validiteit wordt ook wel aangeduid met generaliseerbaarheid. Door Yin
wordt externe validiteit gedefinieerd als establishing a domain to which the studies jinding
can be generalished [Yin'921. De externe validiteit is niet het sterkste punt van de case
study [Hut'92]. Aan dit deelonderzoek ligt een grondig literatuuronderzoek van de
management- en IT-outsourcingsliteratuur en twee inventariserende case studies ten
grondslag. Verder is gekozen voor het selecteren van cases uit verschillende branches en
is er voor gekozen om expert interviews te houden en case studies van andere
onderzoekers te bestuderen. Met name door het doen van experts interviews en het
bestuderen van case studies van andere onderzoekers wordt de externe validiteit
vergroot.

BETROUWBAARHEID
De betrouwbaarheid wordt door Hutjes gedefinieerd als de mate waarin de waarneming
stabiel is bij verschillende metingen [Hut'92]. Het herhalen van case studies is veel
moeilijker dan het herhalen van surveys of experimenten. Daarom benadrukken Miles
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en Huberman het belang van betrouwbaarheid voor de kwaliteit van het onderzoek
[Mil'84]. Om de betrouwbaarheid te vergroten doet Yin twee suggesties [Yin'921

• De ontwikkeling van een gedegen protocol voor de uitvoering van het
onderzoek

•    Het handhaven van een apart databestand voor het verzamelde materiaal
Voor dit onderzoek is een protocol uitgewerkt dn een apart databestand opgebouwd.
Alle interviews zijn opgenomen, de interviewverslagen zijn letterlijk en volledig
uitgeschreven en ter goedkeuring voorgelegd aan de gernterviewden. Hierna zijn de
interviewverslagen pas voor de analyse gebruikt.
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7    Beschrijving van de onderzochte cases

Om de onderzochte cases te kunnen positioneren zullen de cases in dit hoofdstuk
worden beschreven. Bij de beschrijving van de cases is de karakterisering, zoals die in
hoofdstuk 3 is uitgewerkt, gevolgd. Deze karakterisering heeft ook aan de questionnaire,die onderdeel is van de vragenlijst die gebruikt is in de interviews, ten grondslag
gelegen. Aan de hand van de beschrijvingen van de cases kunnen de uitspraken die doorde geinterviewden gedaan zijn in een kader geplaatst worden. Bij de beschrijving van de
cases wordt het bedrijfsprofiel geschetst en de IT-outsourcingsrelatie beschreven.
De interviews voor het case study onderzoek en de expert interviews hebben plaatsgevonden in de periode oktober tot en met november 1999. Verder is in dit hoofdstuk
een kort profiel van Origin opgenomen, de externe IT-leverancier van de drie
uitbestedende bedrijven in de onderzochte cases. De profielen van de geinterviewden
zijn opgenomen in Appendix K.

7.1 Case energiebedrij f

Het internationaal opererende energiebedrijf houdt zich bezig met de in- en verkoop en
het transport van gas. Het energiebedrijf opereert derhalve zowel in de transportation
branche als in de utilities and wholesales trade branche. De totale omzet van het bedrijf
bedraagt voor 1998 7,78 miljard Euro's. Het energiebedrijf heeft 1800 medewerkers in
dienst.

7.1.1 Bedrijfsprofiel energiebedrijf

Als gevolg van de liberalisering van de Europese markt en op grond van Europese
richtlijnen zal het monopolie op de nationale markt voor de verkoop van gas geleidelijk
verdwijnen. Dit biedt het energiebedrijf mogelijkheden om haar bestaande afzet in het
buitenland te vergroten. Op dit moment wordt er naar een beperkt aantal Europese
landen gas geexporteerd. Deze ontwikkeling zal voor de consumenten leiden tot een
prijsdaling als gevolg van concurrentie tussen de nationale energiebedrijven. Dit zal
naar verwachting leiden tot een daling van de winstgevendheid van de
energiebedrijven. Daarnaast zullen op termijn als gevolg van de veranderende Europese
regelgeving de in- en verkoopactiviteiten van de transportactiviteiten worden
losgekoppeld. Hierdoor zullen er twee onafhankelijke bedrijven ontstaan. Verder kan er
een verandering in de vraag naar gas worden waargenomen. Met name bij groteindustriale afnemers van gas bestaat in toenemende mate behoefte aan high-cal gas.
Deze verandering in de vraag naar gas heeft grote gevolgen voor de energiebedrijven.Om in te kunnen spelen op deze veranderingen heeft het energiebedrijf op dit moment
een organisatieverandering in voorbereiding. De organisatie zal worden
getransformeerd van een taakgerichte naar een procesgerichte organisatie. Daarnaast zal
het aantal medewerkers op termijn, met een sociaal plan, worden teruggebracht van
1800 naar 1400 medewerkers. Derhalve wordt de omgeving van het energiebedrijf door
drie van de vier geinterviewden gezien als eenveranderende omgeving.
iT-STRATEGIE

IT wordt bij het uitbestedende bedrijf gezien als de enabler van de business processen.Dit uitgangspunt wordt actief uitgedragen door de algemeen directeur van het
energiebedrijf en is de basis voor de IT-strategie. De contouren van de IT-strategie zijn
vormgegeven. Om draagvlak voor de IT-strategie te creeren is er twee jaar geleden door
de directeur van de sector Financian en door het hoofd van de IT-afdeling een
overlegplatform gecreaerd om de directeuren van de bedrijfsfuncties actief te betrekken
bij de vorming van de IT-strategie. Dit is gericht op het bevorderen van de
bewustwording van de bedrijfsfuncties over de mogelijkheden van IT-dienstverlening.Dit platform draagt ook bij aan de aansluiting van de IT-strategie op de algemene
bedrijfsstrategieen. Op dit moment is in het organisatieschema van het energiebedrijf
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niet voorzien iii een Cluef Itiforniation Officei maar is de verantwoordelijkheid voor IT
op directieniveau belegd onder verantwoordelijkheid van de afdeling Financier·1. De

operationele verantwoordelijkheid ligt bij het hoofd van de IT-afdeling. Recentelijk is
deze laatste functie ingevuld door een manager van het energiebedrijf die afkomstig is
uit de bedrijfsfuncties en derhalve een sterke business achtergrond heeft.
Bij de ontwikkeling van de IT-strategie is de rol van de externe IT-leverancier beperkt tot
het aandragen van nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijkheden. Hierbij
speelt de eigen IT-afdeling ook een rol. De externe IT-leverancier beperkt zich tot het
aandragen van ontwikkelingen die plaatsvinden in de technologie. Bij wijze van
voorbeeld wordt door de geinterviewden het initiatief van de externe IT-leverancier
aangehaald om gezamenlijk met behulp van scenarioplanning na te denken over de
implementatie van nieuwe hardware platformen. Voor ontwikkelingen die plaatsvinden
in de bedrijfsprocessen en die mogelijk consequenties hebben voor IT-dienstverlening
worden door het energiebedrijf consultancy bureaus ingeschakeld.
Door de overgang van het mainframe platform naar het client/server platform heeft
deze outsourcingsrelatie veel aandacht gevraagd van beide partijen. Door de externe IT-
leverancier is er voor deze migratie en voor het oplossen van de contractuele geschillen
voortvloeiend uit deze migratie een gezamenlijke team gevormd. Dit team bestaande uit
de contractmanager, de accountmanager, de account executive en ondersteuning vanuit
de service delivery organisatie heeft gedurende een half jaar in nauwe samenwerking
met de counterparts van het energiebedrijf gewerkt aan deze migratie. De migratie was
bij de contractondertekening al voorzien maar is voor de contractondertekening niet in
detail uitgewerkt. Deze interlsieve samenwerking van de direct betrokkenen heeft

geresulteerd in een verbetering van de relatie tussen het energiebedrijf en de externe IT-
leverancier. Ook is door de succesvolle migratie het vertrouwen van partijen in elkaar
verder toegenomen.
Binnen de IT-strategie van dit energiebedrijf is een bewuste keuze gemaakt voor
selective single outsourcing. De belangrijkste reden voor deze beslissing was dat een
deel van de IT -met name de technische automatisering- te dicht tegen de primaire
processen van het uitbestedende bedrijf lag. Verder had het energiebedrijf nog weir· ig
ervaring opgedaan met de uitbesteding van bedrijfsfuncties. De outsourcing van een
deel van de IT-activiteiten is voor het energiebedrijf een testcase geweest. Het
energiebedrijf wilde ervaring op doen met het uitbesteden van bedrijfsfuncties. Deze
ervaring kan in de toekomst worden gebruikt wanneer het energiebedrijf mogelijk nog
meer bedrijfsfuncties aan externe leveranciers gaat uitbesteden. Het bieden van een goed

toekomstperspectief aan de betrokken IT-medewerkers speelde ook een rol. Deze
medewerkers hadden kennis van de mainframe omgeving en het energiebedrijf was bij
het nemen van de outsourcingsbeslissing voornemend om te migreren naar een
client/server platform. Het omscholen naar dit platform bood deze mensen minder
toekomstperspectief dan het continueren van de werkzaamheden bij een externe IT-
leverancier. Bij de selectie van de leverancier hebben naast het bieden van een goed
toekomstperspectief voor de betrokken medewerkers, ook het realiseren van
kostenbesparingen en vertrouwen een belangrijke rol gespeeld.

INFORMATIEMANAGEMENT

Het informatiemanagement is door het energiebedrijf slechts beperkt ingericht. Dit heeft
met name bij de start van de IT-outsourcingsrelatie geleid tot een niet altijd vlekkeloos
verlopende communicatie tussen het energiebedrijf en de externe IT-leverancier.
Het energiebedrijf vult het huidige informatiemanagement in met een contractmanager
en medewerkers die het aanspreekpunt zijn voor de ITILISO-proces managers van de
externe IT-leverancier. Zowel de contractmanager als de medewerkers maken deel uit
van de interne IT-afdeling. De contractmanager is verantwoordelijk voor de aansturing
van de externe IT-leverancier. Aan deze activiteiten besteedt de contractmanager slechts
beperkt tijd, 10 & 20%. Dit wordt verklaard doordat de IT-outsourcingsrelatie na de

150 I.TIL = Injlbrmation Technologie In»structure Library
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geslaagde migratie van het mainframe platform naar een client/server platform in een
relatief stabiele periode is gekomen. Ten tijde van de voorbereiding van de migratie en
tijdens de migratie zelf was de tijdsbesteding van de contractmanager aan de aansturing
van de externe IT-leverancier veel groter. Bij de aansturing van de externe IT-leverancier
en ter ondersteuning van interne IT-afdeling maakt het energiebedrijf gebruik van een
staf van 9 technische specialisten die deel uitmaken van de afdeling waaraan de
contractmanager leiding geeft. Deze technische specialisten hebben ruime IT-ervaring in
een groot aantal omgevingen en stellen het energiebedrijf in staat om nieuwe
ontwikkelingen te volgen, de inzetbaarheid van deze technologieen te beoordelen en
deze nieuwe technologieen bij het energiebedrijf te implementeren. Door de
operationele betrokkenheid van deze stafmedewerkers zijn de medewerkers in staat om
hun technische kennis up-to-date te houden
Om tot een betere beheersing van IT-dienstverlening te komen zal binnen de organisatie
van het energiebedrijf een duidelijk onderscheid gemaakt worden naar enerzijds IT-
governance en anderzijds IT-management151. Deze taken zijn nu nog verenigd in de IT-
afdeling. De verantwoordelijkheid voor IT-management zal bij de interne
automatiseringsafdeling blijven. De verantwoordelijkheid voor IT-governance zal op
directieniveau worden belegd. Bij de bedrijfsfuncties van het energiebedrijf worden
business information analisten benoemd die met de business support managers van de
interne automatiseringsafdeling communiceren over de informatiebehoeften van de
bedrijfsfuncties en de geleverde IT-dienstverlening aan de business processen.
Deze organisatiestructuur kan faciliterend zijn voor de reeds in gang gezette
transformatie van de rol van de interne automatiseringsafdeling van technology push
naar demand pull. Door deze transformatie is de externe IT-leverancier beter in staat om
de door haar geleverde IT-dienstverlening te laten aansluiten bij de behoefte van de
bedrijfsfuncties.

7.1.2 IT-outsourcingsrelatie

Het IT-outsourcingscontract is ondertekend in 1996 en heeft een looptijd van 5 jaar. De
contractwaarde fluctueert per jaar en ligt gemiddeld op 4,2 miljoen Euro's per jaar152, Er

zijn in totaal 25 medewerkers van het energiebedrijf in dienst getreden bij de externe IT-
leverancier. Daarnaast is ook het eigendom van de mainframes van het energiebedrijf
overgegaan naar de externe IT-leverancier.

BELANG VAN DE IT-OUTSOURCINGSRELATIE

Het belang van de dienstverlening die is uitbesteed wordt door het energiebedrijf
aangeduid als niet strategisch. De uitbestede IT-dienstverlening ondersteunt de
administratieve processen van het energiebedrijf. Van strategisch belang zijn de
applicaties die het gastransport monitoren. Deze applicatie wordt 24 uur per dag, zeven
dagen in de week, in de lucht gehouden door een groep eigen medewerkers153. De
externe IT-leverancier heeft een andere perceptie van het belang van de dienstverlening
die wordt geleverd. Deze meent dat de geleverde IT-dienstverlening van strategisch
belang is. Uit de interviews is niet gebleken dat deze verschillende percepties invloed
hebben op de IT-outsourcingsrelatie.

151 IT-governance richt zich op de toepassing van en de beheersing van IT-dienstverlening en IT-mananagement

richt zich op de uituoering en de beheersing van de uituoering van  IT-dienstuerlening [NNI'961.
152 De door de geinterviewden aangegeven contractwaarden vertoonden erg grote verschillen. Deze uerschillen
kunnen mogelijk worden verklaard doordat enkele geinterviewden zich bil de beantwoording van de vraag over de
contractwaarde hebben beperkt tot de waarde van het oorspronkelijke contract en hierbil de nieuwe, aanvullende en
vervangende diensten die de externe IT-let,erancier worden geleverd buiten beschouwing hebben ge/aten. De
contrachoaarde van 4,2 miljoen Euro's is gebaseerd op de geschatte totale ompang van de jaarlijkse contractwaarde
door de contractmanager van de externe mleverancier. De contractmanager van de externe IT-leverancier heeft
vanuit zijn rol het beste overzicht over de totakfacturenstroom binnen deze IT-outsourcingsre/atie.
153  In de interuiews is door de geinteruigwden van het energiebedrijf aangegmen dat deze applicaties niet worden

uitbesteed door het strategische belang van deze applicaties en de verweuenheid met het primaire proces van het
energiebedrif
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Voor de externe IT-leverancier is dit een beiangnjk contract, gezien de omvang, de
uitstekende reputatie en de geografische locatie van het energiebedrijf. In deze regio is
dit contract een belangrijke aanleiding voor de fysieke aanwezigheid van de externe IT-
leverancier in deze regio.

IT-DIENSTVERLENING

De IT-dienstverlening die door het uitbestedende bedrijf geleverd wordt is voor 100% te
karakteriseren als Information Systems Outsourcing. De externe IT-leverancier is
verantwoordelijk voor de levering van hardware maintenance and support. Het gaat
hierbij om de verantwoordelijkheid voor het mainframe, de operationele dienstverlening
voor het Windows-NT platform en het beheer van de systeem software. Daarnaast is de
externe IT-leverancier verantwoordelijk voor een deel van de software maintenance and
support. Hierbij gaat het om een beperkt aantal applicaties. Op incidentele basis worden
er door de externe IT-leverancier ook nog consulting services verleend aan het
energiebedrijf. Deze consultancy dienstert worden op basis van "uren*tarief" met het
energiebedrijf afgerekend.

FiNANCIELEASPECTEN

De budgetverantwoordelijkheid voor IT-dienstverlening ligt bij de bedrijfsfuncties van
het energiebedrijf. De IT-dienstverlening van zowel de interne IT-afdeling als van de
externe IT-leverancier worden door de bedrijfsfuncties uit het IT-budget betaald. De
prioriteiten in de IT-dienstverlening worden derhalve ook gesteld door de
bedrijfsfuncties. Hierbij heeft de interne automatiseringsafdeling een adviserende rol en
is de IT-strategie een belangrijke richtlijn waarbirtnen er door de bedrijfsfuncties
prioriteiten gesteld kunnen worden. Voor de externe IT-leverancier is het contract maar
beperkt winstgevend. Het energiebedrijf heeft kostenbesparingen kunnen realiseren op
de mainframe dienstverlening maar deze kostenbesparingen zijn tenietgedaan door de
kostenstijgingen voor het beheer van de client-server omgeving. Per saldo heeft het IT-
outsourcingscontract voor het energiebedrijf geen invloed gehad op de overall kosten
voor IT-dienstverlening.

7.1.3 IT-leveranciers

Als gevolg van de keuze voor een selective single outsourcingsrelatie heeft het
energiebedrijf slechts jun IT-outsourcingsrelatie met de externe IT-leverancier. In totaal
worden er, inclusief het IT-outsourcingscontract, 60 van de 140 formatieplaatsen
ingevuld door medewerkers van de externe IT-leverancier154. De resources van de
overige IT-leveranciers worden voornamelijk ingehuurd op detacheringsbasis. Deze
overige IT-leveranciers krijgen slechts zelden de verantwoordelijkheid voor het
realiseren van projecten. De overige IT-leveranciers kunnen derhalve worden
gekarakteriseerd als subcontractors. Daarnaast wordt er ook nog in de bedrijfsfuncties
van het uitbestedende bedrijf invulling gegeven aan technische automatisering. Deze
automatisering wordt door het energiebedrijf zelf ingevuld. Het gaat hier om IT-
dienstverlening die erg dicht tegen de primaire processen van het energiebedrijf ligt en
hier ook nauw mee verbonden is. De omgeving waarin de interne

automatiseringsafdeling en de externe IT-leveranciers zich bevinden kan worden
gekarakteriseerd als changing. Hierbij wordt door de geinterviewden van het
energiebedrijf aangegeven dat deze karakterisering vooral toegeschreven moet worden
aan de migratie van het mainframe platform naar het client/server platform. De
geinterviewden van de externe IT-leverancier neigen naar de karakterisering innovatief
omdat zij verwachten dat de ontwikkelingen in de business van het energiebedrijf een
enorme impact zullen hebben op de IT-dienstverlening

St  Over  de verhouding  tussen  de formatieplaatsm die worden ingeould  door externe rrdeuerancier zijn door de

ganterviewden gee consistente ant·woord,'en gegeuen. De 60formatieplaatsen zijn gebaseerd op uitspraken van de
contractmanager van het energiebedrilf. Hij heeft vanuit zijn rol het beste zicht op dit verhoudingsgetal.
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CONTRACT
Het contract dat de basis vormt voor deze IT-outsourcingsrelatie bestaat uit een
framework agreement en Dienst Niveau Overeenkomsten (DNO). In de framework
agreement staan de belangrijkste afspraken over onder andere contractduur,
verantwoordelijkheden en communicatie structuren en rapportage. De DNO kunnen
ook wel met Service Level Agreements worden aangeduid. In deze overeenkomsten
staan de afspraken over specifieke delen van de IT-dienstverlening. In dit contract is er
bijvoorbeeld een DNO voor het beheer van het client/server platform opgenomen. De
afbakening van de scope van de dierstverlening levert bij dit platform meer problemen
op dan bij het mainframe platform. Over het contract en de daaruit voortvloeiende IT-
dienstverlening wordt door de betrokken partijen regelmatig en op verschillende
niveaus overlegd. In de communicatiestructuur zijn drie niveaus aangebracht. Het
operationele niveau richt zich op de inhoudelijke dienstverlening en heeft een
tweewekelijkse frequentie. Hierbij zijn de contractmanager van zowel het energiebedrijf
als de externe IT-leverancier en hun projectleiders aanwezig. Het tactische overleg heeft
een hoger abstractieniveau. Hierbij zijn de beide contractmanagers, het hoofd van
interne automatiseringsafdeling en de accountmanager van de externe IT-leverancier
aanwezig. Dit tactische overleg vindt vier keer per jaar plaats. Tot slot is er het
strategisch overleg in de stuurgroep voor deze IT-outsourcingsrelatie. Hierin zitten van
de kant van het energiebedrijf de directeur Financian, de directeur Personeeliss en het
hoofd van de interne automatiseringsafdeling. De externe IT-leverancier vaardigt een
directielid, een account executive en de accountmanager af voor dit overIeg. In dit
overleg wordt de nadruk gelegd op bespreken van mogelijkheden om de relatie en de
IT-dienstverlening te verbeteren. Deze initiatieven worden verder vormgegeven en
gedetailleerd op het tactische niveau en geimplementeerd op het operationele niveau.

IT-DIENSTVERLENING
De dienstverlening van de externe IT-leverancier is vormgegeven rondom de ITIL-
processen. Hiervoor hebben zowel de externe IT-leverancier als het energiebedrijf
verantwoordelijke medewerkers benoemd. Het niveau van de aanspreekpunten van de
externe IT-leverancier kan worden gekarakteriseerd als ervaren projectmanagers met
ITIL-kennis. De aanspreekpunten van het energiebedrijf zijn medewerkers die veel IT-
ervaring hebben en in de hierarchie net onder het middle management staan. Ter
ondersteuning van de processen wordt er door beide partijen gebruik gemaakt van een
tool voor de registratie van alle incidenten, problemen en wijzigingen. Dit tool is een
belangrijk middel geweest voor het tot stand brengen van veranderingen. Het inbrengen
van items in het tool, het aanmaken van een service call, is slechts voorbehouden aan
medewerkers van de interne automatiseringsafdeling en aan medewerkers van de
externe IT-leverancier. De meeste eindgebruikers zijn hiertoe niet gerechtigd. Met dit
tool kan de status van alle geregistreerde items worden gevolgd.
De dienstverlening wordt door de externe IT-leverancier voor een deel verzorgd met
medewerkers die op locatie zitten bij het energiebedrijf. Voor een deel zijn dit ook
medewerkers die voor de ondertekening van het outsourcingscontract nog in dienst
waren van het energiebedrijf.
Bij de levering van de IT-dienstverlening ondervindt de exteme IT-leverancier beperkt
hinder van de mobiliteit van deze medewerkers. Met name bij de uitvoering van beheer
activiteiten zou verloop onder de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van deze activiteiten kunnen leiden tot verstoringen in de continuimit van de
IT-dienstverlening.

7.1.4    Succes van de IT-outsourcingsrelatie

Op basis van de in paragraaf 3.3 gedefinieerde criteria voor succesvolle IT-
outsourcingsrelaties kan worden vastgesteld dat de IT-outsourcingsrelatie van het

m  De directeur Personeel heeft IT-governance in zijn porte»ille, poorheen was hij hoofd uon de IT-afdeling van
het energiebedriif·
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energie bedrijf succesvoi is. Bij de harde criteria wordt aileen ruet voidaan aan het
criterium "escalatie niet nodig". Voor de overgang van het mainframe platform naar het
client/server platform was het noodzakelijk om een gezamenlijk team te vormen. Dit
team heeft door goed overleg voor een geslaagde overgang naar het client/server
platform gezorgd. Bij de zachte criteria is alleen niet voldaan aan het criterium
"cultuur". Door een fusie van de IT-leverancier is de cultuur van de IT-leverancier
veranderd en verder af komen te staan van de cultuur van het energie bedrijf.

Case energie bedrijf
harde criteria

Realisatie doelstellingen                                           X
Realisatie afspraken                                                 X
Uitbreiding scope contracten                                    X
Contract verlenging                                                 X
Escalatie niet nodig

Zachte criteria
Tevreden                                                                  X
Actieve communicatie                                              X
Betrokkenheid                                                          X
Cultuur
Vertrouwen                                                              X

Succesvolle case (jainee)                                         Ta

Figuur 53: analyse mate van succes van de case van het energiebedrij f

7.1.5 Profielen geYnterviewden

Bij het energiebedrijf zijn de contractmanager van het energiebedrijf en een
accountmanager van de interne automatiseringsafdeling geinterviewd. De keuze voor
een interview met de accountmanager is gemaakt omdat de bedrijfsfuncties van het
energiebedrijf onvoldoende zicht hebben op de IT-outsourcingsrelatie tussen de interne
automatiseringsafdeling van het energiebedrijf en de externe IT-leverancier. De
accountmanager van de interne automatiseringsafdeling is echter goed in staat het
business perspectief in deze IT-outsourcingsrelatie te belichten. Bij de externe IT-
leverancier zijn de accountmanager en de contractmanager van dit contract
geinterviewd.

Accountmanager Contractmanager Contractmanager Accountmanager
extenne IT- externe IT- energiebedrijf energiebedrijf
leverancier leverancier

Leeftijd                        36                     46                     41                     41
Functie Accountmanager Service delivery Chef planning Accountmanager

manager faciliteiten Informatica
afdeling

Ft/transport
Aantal jaren                            10                               25                                17                                12
ervaring
Aantal jaren                             2                                 5                                 1                                  2
ervaring in functie
Intemationale/ Nationale Nationale Internationale Nationale
nationale ervaring ervaring ervaring ervaring ervaring

Figuur 54: profielen van de geinterviewden van de case energiebedrijf.

166



7.2 Case vrachtautoproducent

De internationaal opererende vrachtautoproducent houdt zich bezig met de
ontwikkeling, productie, marketing, verkoop en service van middelgrote en zware
vrachtauto's. Het bedrijf maakt deel uit van een grote internationale
vrachtautoproducent. De vrachtautoproducent opereert derhalve in de discrete
manufactoring branche. De totale productie van het bedrijf bedraagt voor 1998 ongeveer
34000 vrachtauto's156. De vrachtautoproducent heeft 6200 medewerkers in dienst.

7.2.1 Bedrijfsprofiel vrachtautoproducent

De vrachtautoproducent heeft in het verleden diverse andere vrachtautoproducenten
overgenomen. In het begin van de 90-er jaren heeft het bedrijf, na een faillissement, een
doorstart gemaakt. Recentelijk is de vrachtautoproducent overgenomen door een grote
internationale producent van vrachtauto's. Er is een scherpe concurrentie op de
vrachtautomarkt. Hierbij is niet alleen de prijs doorslaggevend maar ook de service
organisatie waarvan de chauffeurs, in het geval dat ze pech hebben, gebruik kunnen
maken. Hiervoor moet er door vrachtautoproducenten een uitgebreid netwerk van
dealers onderhouden worden en moeten de reserveonderdelen snel ter plaatse kunnen
zijn. De markt is niet erg aan veranderingen onderhevig. Derhalve wordt de omgeving
van de vrachtautoproducent door twee van de vier geinterviewden gezien als
eenstabiele omgeving. Wel wordt de levenscyclus van een vrachtauto model steeds
korter. Dit is een mogelijke verklaring waarom door 66n van de geinterviewden de
omgeving wordt gekarakteriseerd als innovatief en door de andere geinterviewde als
een veranderende omgeving.

IT-STRATEGIE

IT wordt bij de vrachtautoproducent gezien als integraal onderdeel van de business
processen. De verantwoordelijkheid voor IT is belegd bij een IT-manager. Deze IT-
manager maakt deel uit van de staf van de vrachtautoproducentlp. Deze staf telt
ongeveer 20 leden. Met deze staf worden door de directie alle strategische plannen
besproken. Door de aanwezigheid van de IT-manager wordt geborgd dat IT een
integraal onderdeel is van de bedrijfsfuncties. Deze staf is ook het klankbord voor de
door de IT-manager ontwikkelde IT-strategie. Hiermee krijgt de IT-manager
commitment voor zijn IT-strategie van zowel de bedrijfsfuncties, die verantwoordelijk
zijn voor de bedrijfsprocessen, als van de directie van de vrachtautoproducent.
De IT-strategie beperkt zich tot de hoofdlynen. Hierin worden met name de technologie
keuzes vastgelegd. Dit zijn de randvoorwaarden waarbinnen de bedrijfsfuncties hun IT-
budgetten kunnen besteden. De uitwerking van deze strategie vindt plaats door middel
van het opstellerl van de budgetten, door zowel de bedrijfsfuncties als door de IT-
bedrijfsfunctie, de interne automatiseringsafdeling. In de budgetten van de
bedrijfsfuncties worden de IT-budgetten opgenomen. Deze budgetten kunnen worden
besteed bij de interne automatiseringsafdeling of na afstemming met de interne
automatiseringsafdeling bij externe IT-leveranciers. De interne automatiseringsafdeling
draagt de eindverantwoordelijkheid voor IT.
Bij de ontwikkeling van de IT-strategie is de rol van de twee externe IT-leveranciers 158

beperkt tot het aandragen van nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijkheden.

156  Daar de urachtautoproducent onderdeel uitmaakt van een grote internationale urachtautoproducent zijn er

gen financitle omzetgegeuens voorhanden voor het bedrijfsonderdeet van deze onderzochte case. De omzet van het
moederbedrijf bedraizgt  in totaal  7,6 miljard  Euro's.  De omzet van de urachtautoproducent  die voor deze case
onderzocht is ongeveer 1/3 van deze totale onizet.
157   Deze  staf kan worden  gezien  als  een  team, een  lateraal coordinatiemechanisme  zoals  door  Lawrence en  Lorsch  is
beschreven Itaw'67bl.
158 De urachtautoproducent heeft rT-outsourcingsrelaties met twee externe rr-leveranciers. Deze case bestudeert

de IT-outsourcingsrelatie van de vrachtautoproducent met Origin. De andere externe ITWeverancier is

verantwoordetilk voor het beheer van het netwerk.
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Dij  cle  oi1twikkelin6  k alk de IT-blrategie  <peelt de eigen IT-aideiing de beiangnjkste  roi.
Deze eigen IT-afdeling wordt aangestuurd door de IT-manager die verantwoordelijk is
voor de IT-strategie. De externe IT-leveranciers beperken zich tot het aandragen van
ontwikkelingen die plaatsvinden in de technologie. Wel zijn er consultancy bureaus die
op verzoek input geven voor de ontwikkeling van de IT-strategie. Met deze bureaus
wordt geen structurele relaties onderhouden ten aanzien van de vorming van de IT-
strategie.
Bij de ontwikkeling van de IT-strategie wordt er ook door het moederbedrijf invloed
uitgeoefend op de IT-strategie van de vrachtautoproducent. Met deze invloed moet de
IT-manager terdege rekening houden bij het opstellen van de IT-strategie, maar er is bij
de ontwikkeling  van de IT-strategie nog voldoende ruimte om de IT-strategie aan te
passen aan de lokale situatie.

INFORMATIEMANAGEMENT

Het informatiemanagement is door de vrachtautoproducent goed ingericht. De
onderzochte IT-outsourcingsrelatie loopt al een groot aantal jaren. Gedurende de
looptijd heeft het informatiemanagement van de vrachtautoproducent vorm gekregen
en is het getransformeerd tot een goed functionerend intermediair tussen de
bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers. Het informatiemanagement is belegd bij de IT-
manager. Voor de aansturing van de externe IT-leveranciers wordt de IT-manager
ondersteund door contractmanagers. Dit zijn ervaren bedrijfskundige medewerkers van
de vrachtautoproducent die de IT-outsourcingsrelatie managen en de IT-dienstverlening
en de facturering monitoren. Het informatiemanagement heeft de taak om verschillende
externe IT-leveranciers en de interne automatiseringsafdeling te managen. Door de
ruime ervaring van het informatiemanagement levert deze complexe situatie geen
problemen op. Het informatiemanagement en de interne automatiseringsafdeling zijn
ondergebracht in 6/n afdeling. De lijnen naar de interne automatiseringsafdeling zijn
derhalve kort. De contacten met de bedrijfsfunctie zijn volgens de geinterviewde
functionarissen goed en worden ook onderhouden, niet in de laatste plaats door de
aanwezigheid van de IT-manager in de staf van de vrachtautoproducent. Verder zijn de
contracten met de exteme IT-leveranciers langdurig. De vrachtautoproducent heeft
recentelijk de samenwerking met exteme IT-leveranciers verbreed door een deel van de
IT-dienstverlening die werd uitgevoerd door de interne automatiseringsafdeling uit te
besteden aan een tweede externe IT-leverancier. Wel heeft het informatiemanagement
erg veel energie moeten steken in het inrichten van de samenwerking tussen de
verschillende externe IT-leveranciers. Met name door het ontbreken van een uniform
begrippenkader verliep deze samenwerking in het begin niet voorspoedig. Als gevolg
van deze problemen bij de inrichting van de samenwerking heeft de
vrachtautoproducent de hulp in geroepen van een onafhankelijk en gerenommeerd
extern consultancy bureau. Dit bureau heeft een ondersteunende en faciliterende rol
gespeeld bij het oplossen van deze problemen.
Een uitzondering op de langdurige contracten met externe IT-leveranciers vormen de
detacheringscontracten die door de interne automatiseringsafdeling zijn gesloten met
een groot aantal externe IT-leveranciers. Er worden door de vrachtautoproducent
gemiddeld 30 medewerkers op detacheringsbasis ingehuurd van externe IT-leveranciers.
Deze medewerkers worden voornamelijk ingezet voor de ontwikkeling van applicaties
en voor het onderhouden van applicaties. De operationele aansturing van deze
medewerkers gebeurt uiteraard niet door het informatiemanagement doch dit is de
verantwoordelijkheid van de lijnmanagers van de interne automatiseringsafdeling.

7.2.2 IT-outsourcingsrelatie

Het IT-outsourcingscontract, initieel ondertekend in 1992, heeft een looptijd van 5 jaar en
is al een keer verlengd. De contractwaarde fluctueert per jaar en ligt gemiddeld op 5,9
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miljoen Euro's per jaar159. Bij de ondertekening van het IT-outsourcingscontract zijn
medewerkers van de vrachtautoproducent in dienst getreden bij de externe IT-
leverancier. Deze medewerkers zijn nu nog betrokken bij de levering van de IT-
dienstverlening aan de vrachtautoproducent.

BELANG VAN DE IT-OUTSOURCINGSRE LA TIE

Het belang van de IT-dienstverlening die is uitbesteed, wordt zowel door de
geinterviewden van de vrachtautoproducent als door de geinterviewden van de externe
IT-leveranciers aangeduid als strategisch. De uitbestede IT-dienstverlening ondersteunt
de bedrijfsfuncties van de vrachtautoproducent. Met name voor de logistieke en
productieprocessen is de uitbestede IT-dienstverlening cruciaal. Het uitbesteden van de
IT-dienstverlening zorgt echter niet voor een strategisch voordeel voor de
vrachtautoproducent. Voor de externe IT-leverancier is dit een belangrijk contract omdat
dit het eerste externe IT-outsourcingscontract was van de externe IT-leverancier160 Dit
IT-outsourcingscontract heeft gezorgd voor uitstraling naar andere potentiele klanten en
wordt ook nu nog regelmatig als referentie door de externe IT-leverander gebruikt.
Daarnaast past het IT-outsourcingscontract met de vrachtautoproducent in de
klantenportefeuille.

IT-DIENSTVERLENING

De IT-dienstverlening die door het uitbestedende bedrijf geleverd wordt, is door de
geinterviewden voor het grootste deel gekarakteriseerd als Information Systems
Outsourcing. De externe IT-leverancier is verantwoordelijk voor de levering van
hardware maintenance and support en voor software maintenance en support services.
Het gaat hierbij om de verantwoordelijkheid voor het beheer van mainframe data
centres, netwerkverbindingen161, infrastructuur en middleware software support,
database administration. Op incidentele basis worden er door de externe IT-leverancier
ook nog consulting services verleend aan de vrachtautoproducent. Dit betreft
voornamelijk projecten zoals bijvoorbeeld de inrichting van een firewall, de EURO-
conversie of een Y2K project. Deze consultancy diensten worden op basis van
"uren*tarief" met de vrachtautoproducent afgerekend. De externe IT-leverancier
verzorgt geerl education en training voor de vrachtautoproducent. Slechts een beperkt
deel van de IT-dienstverlening kan worden gekarakteriseerd als Processing
Outsourcing. Het betreft hier EDI processing ten behoeve van het inkoopproces. Van de
totale inkoop wordt 80% van de inkooptransacties via een EDI-applicatie verwerkt. Deze
IT-dienstverlening is derhalve zeer belangrijk voor de vrachtautoproducent. Indien deze
applicatie niet functioneert, heeft dit ernstige gevolgen voor de bedrijfsvoering.

FINANCIELE ASPECTEN

De budgetverantwoordelijkheid voor IT-dienstverlening ligt bij de bedrijfsfuncties van
de vrachtautoproducent. De IT-dienstverlening van zowel de interne

automatiseringsafdeling als van de externe IT-leverancier wordt door de bedrijfsfuncties
uit het IT-budget betaald. De prioriteiten in de IT-dienstverlening worden derhalve ook
gesteld door de bedrijfsfuncties. Hierbij heeft de interne automatiseringsafdeling een
adviserende rol en is de IT-strategie een belangrijke richtlijn waarbinnen er door de
bedrijfsfuncties prioriteiten gesteld kunnen worden. Door de invoering van de ERP
applicatie BAAN wordt er richting gegeven aan de IT-structuur van de bedrijfsfuncties.
De autonomie van de bedrijfsfuncties is door de invoering van BAAN sterk afgenomen.
Dit integrale pakket zorgt in sterke mate voor een standaardisatie van bedrijfsvoering
van de vrachtautoproducent. Voor de externe IT-leverancier is het IT-
outsourcingscontract winstgevend. Doordat het contract al een groot aantal jaren loopt is

159 De door de g€interuieruden aangegeuen contractzoaarden vertoonden geen grote verschillen.
160 De externe IT-leverancier had eerder alleen ervaring opgedaan met IT-outsourcingsrelaties met IT-
bedrijBjuncties van het moederbedrijf
161   Exclusief het  Wide  Area  Network, dit  wordt  beheerd  door  de  andere  extente  IT-leuerancier tuaarmee  de
uracktautoproducent em IT-outsourcingsrelatie heeft.
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liet  w oot  de gaterviewden van de  Irachtautoproducent niet meer  vast  te btellen uf hei
IT-outsourcingscontract kostenbesparingen heeft gerealiseerd ten opzichte van het
vroegere interne IT-budget. Maar de belangrijkste reden voor de vrachtautoproducent
om over te gaan tot de uitbesteding van de IT-dienstverlening was niet het realiseren
van kostenbesparingen maar het realiseren van een integratie van rekencentra. Als
gevolg van de overname van andere vrachtautoproducenten was deze integratie
noodzakelijk. Het is de interne automatiseringsafdeling toentertijd niet gelukt om deze

integratie te realiseren. Door de externe IT-leverancier is deze integratie uiteindelijk
gerealiseerd. Door deze integratie wijkt de oude situatie sterk af van de huidige situatie.
Dit maakt het voor de vrachtautoproducent moeilijk om een vergelijking van de huidige
kosten te maken ten opzichte van vroegere budgetten. Met benchmarks zorgt de
vrachtautoproducent voor een periodieke beoordeling van de kosten162

7.2.3 IT-leveranciers

De vrachtautoproducent heeft gekozen voor een selective multiple outsourcingsrelatie.
De vrachtautoproducent heeft IT-outsourcingsrelaties met twee externe IT-leveranciers
en met de interne automatiseringsafdeling en daamaast met een groot aantal
subcontractors. Dit maakt het tot een complexe situatie, waarbij duidelijke
contractafspraken tussen de betrokken partijen noodzakelijk zijn De
vrachtautoproducent heeft echter pas in tweede instantie gekozen voor een
samenwerking met meerdere exteme IT-leveranciers. In eerste instantie was er sprake
van selective single outsourcing. Recentelijk is echter de verantwoordelijkheid voor het
WAN, door de interne automatiseringsafdeling, overgedragen aan een andere externe
IT-leverancier. Door deze geleidelijke overgang is de vrachtautoproducent in staat
geweest de complexe situatie te beheersen. Wat betreft de implementatie van het BAAN-
pakket heeft de vrachtautoproducent er voor gekozen om dit grotendeels voor eigen
rekening uit te voeren. Er is veel business kennis noodzakelijk voor de implementatie.
Voor externe IT-leveranciers is het erg moeilijk om hier invulling aan te geven.
Daarnaast was het voor de vrachtautoproducent een belangrijke overweging dat de
medewerkers van de interne automatiseringsafdeling die betrokken zijn geweest bij de
implementatie in de toekomst ook een rol vervullen bij de beantwoording van vragen
van gebruikers en het oplossen van problemen. Hiermee wordt de continuReit voor de
vrachtautoproducent gewaarborgd.
De omgeving waarin de interne automatiseringsafdeling en de externe IT-leveranders
zich bevinden wordt door de geinterviewden gekarakteriseerd als changing. Deze
karakterisering wordt door de geinterviewden vooral gegeven als gevolg van de
implementatie van BAAN.

CONTRACT
Het contract dat de basis vormt voor deze IT-outsourcingsrelatie bestaat uit een Service
Level Agreement (SLA) waarin de IT-dienstverlening en de niveaus van IT-
dienstverlening in detail beschreven zijn. Wanneer de IT-dienstverlening wordt
aangepast, wordt ook de SLA aangepast. De IT-manager draagt de verantwoordelijkheid
voor de SLA. Over het contract en de daaruit voortvloeiende IT-dienstverlening wordt
door de betrokken partijen regelmatig en op verschillende niveaus overlegd. In de
communicatiestructuur zijn twee niveaus aangebracht. Het strategisch overleg ontbreekt
bij deze IT-outsourcingsrelatie. Dit kan mogelijk worden verklaard door de aard van de
IT-dienstverlening. De IT-dienstverlening is te karakteriseren als een commodity. Dit
maakt overleg op het niveau van Raad van Bestuur niet noodzakelijk. Door het
ontbreken van dit overleg wordt het voor de externe IT-leverancier waarschijnlijk wel
moeilijk om de omvang van de IT-outsourcingsrelatie uit te breiden. Deze gedachtegang
wordt door de geinterviewden van de externe IT-leverander onderschreven.

162 Op basis van de interuiews is er geen beeld ontwikkeld over de kosten 4ectiviteit van de externe IT-lmerancier.
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Het operationele niveau richt zich op de inhoudelijke dienstverlening en heeft een
wekelijkse frequentie. Hierbij zijn de IT-manager van de vrachtautoproducent en de
contractmanager van de externe IT-leverancier aanwezig. Bij het tactische overleg zijn
enerzijds de IT-manager en de IT-directeur van de vrachtautoproducent en anderzijds
de contractmanager en de accountmanager van de externe IT-leverancier aanwezig. Dit
tactische overleg vindt jun keer per maand plaats. Dit tactisch overleg wordt gebruikt
om de issues die op de lange en middellange termijn spelen te adresseren en om te
kijken of de externe IT-leverancier mogelijk ook op andere gebieden een bijdrage kan
leveren. Het belang van het tactisch overleg wordt versterkt door het ontbreken van een
strategisch overleg

IT-DIENSTVERLENING
De dienstverlening van de externe IT-leverancier is ingericht rondom de ITIL-processen.
Deze processen zijn gecertificeerd. Door de aard van de IT-dienstverlening staan de
medewerkers van de vrachtautoproducent ver Van de processen van de externe IT-
leverancier en is er weinig interactie tussen deze medewerkers.
Aan projecten, die worden gernitieerd voor de vrachtautoproducent, wordt een uniek
nummer toegekend door de externe IT-leverancier. Aan de hand van dit unieke nummer
wordt de voortgang van het project gemonitord door zowel de IT-manager van
vrachtautoproducent als door de contractmanager van de externe IT-leverancier. Deze
voortgang wordt besproken in het operationele overleg. Hiermee kunnen ook de kosten
van deze projecten beheerst worden. De dienstverlening wordt door de externe IT-
leverancier voor een deel verzorgd met zeven medewerkers die op locatie zitten bij de
vrachtautoproducent. Dit zijn medewerkers die voor de ondertekening van het IT-
outsourcingscontract nog in dienst waren van de vrachtautoproducent. Dit wordt door
zowel de geinterviewden van de vrachtautoproducent als door de geinterviewden van
de externe IT-leverancier als prettig ervaren. Deze medewerkers hebben veel kennis die
belangrijk is voor de uitvoering van de IT-dienstverlening. Door het strak definieren van
processen wordt voorkomen dat er op basis van informele contacten een orlwenselijke
situatie ontstaat waarbij medewerkers van de vrachtautoproducent hun informele
contacten gebruiken om problemen die zij hebben te laten oplossen door hun ex-
collega's die nu in opdracht van de externe IT-leverancier verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van de IT-dienstverlening.

7.2.4    Succes van de IT-outsourcingsrelatie

Op basis van de in paragraaf 3.3 gedefinieerde criteria voor succesvolle IT-
outsourcingsrelaties kan worden vastgesteld dat de IT-outsourcingsrelatie van de
vrachtauto producent succesvol is. Er is voldaan aan alle criteria.

Case vrachtauto
producent

harde criteria
Realisatie doelstellingen                                       X
Realisatie afspraken                                             X
Uitbreiding scope contracten                                    X
Contract verlenging                                                       X
Escalatie niet nodig                                                  X

Zachte criteria
Tevreden                                    X

Actieve communicatie                                          X
Betrokkenheid                                                                X
Cultuur                                                                            X
Vertrouwen                                                                     X

Succesvolle case (ja/nee)                                              Ja

Figuur 55: analyse mate van succes van de case van de vrachtauto producent
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7.2.5 Profielen geinterviewden

Bij de vrachtautoproducent zijn de IT-manager en een business manager163 geinterviewd.
De keuze voor een interview met deze business manager is gemaakt omdat deze
business manager naast kennis van de business in het verleden als IT-directeur
verantwoordelijk is geweest voor de IT van de vrachtautoproducent en het managen van
de onderzochte IT-outsourcingsrelatie. Bij de externe IT-leverancier zijn de account- en
de contractmanager van dit contract geinterviewd.

Accountmanager Contractmanager IT-manager Business
externe IT- externe IT- vrachtautoproduc manager
leverancier leverancier ent Vrachtautoprodu

cent

Leeftiid                          38                       38                       44                       37
Functie Accountmanager Contract manager IT-manager Directeur business

logistics
department

Aantal jaren         11                 16                23                 12
ervaring
Aantal jaren 2          6          6          1
ervaring in functie
Internationale/ Internationale Internationale Internationale Internationale
nationale ervaring ervaring ervaring ervaring ervaring

Figuur 56: profielen van de geYnterviewden van de case vrachtautoproducent.

7.3 Case elektronica fabrikant

De internationaal opererende elektronica fabrikant houdt zich bezig met de productie en
verkoop van lighting, consumer electronics, domestic appliances, components,
semiconductors, medical systems, business electronics en IT-services164. Voor dit
or· derzoek is een IT-outsourcingsrelatie onderzocht bij een service organisatie van 66n
van de productdivisies van dit bedrijf. De elektronica fabrikant opereert in de discrete
manufactoring branche. De service organisatie is actief in supply chain management: the
logistics of spare parts. De totale omzet van het bedrijf bedraagt voor 1998 33,9 miljard
Euro's. De elektronica fabrikant heeft in totaal 230.000 medewerkers in dienst.

7.3.1 Bedrijfsprofiel elektronica fabrikant

Het profiel van de elektronica fabrikant blijft beperkt tot het beschrijven van het profiel
van de service organisatie en de productdivisie waar de service organisatie onderdeel
van uitmaakt. De productdivisie ondervindt een zeer sterke concurrentie. Dit betekent
dat een efficiente productie noodzakelijk is. Daarnaast wordt de productdivisie
geconfronteerd met een zeer sterke verkorting van de levenscyclus van haar producten.
De levenscyclus wordt enerzijds verkort door een toenemende modegevoeligheid van
de producten en anderzijds door nieuwe technologiean die invloed hebben op de
producten. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard ook gevolgen voor de service
organisatie. De levering van reserve onderdelen moet nu worden ingericht voor een veel
groter aantal producten. Deze toenemende dynamiek vraagt ook om aanpassing van de
inrichting van de service organisatie. De service organisatie zit midden in een
transformatie van een centrale organisatie naar een meer decentraal opgezette

163  In deze case van de urachtautoproducent is bij het interuiew met de business manager een discussieinterview

gehouden van 26,1 uw . Het bleek niet mogelijk te zijn om dezz business manager langer dan 6/n uur te
interviewen. Er is bewust gekozen om niet de hejft van de vragen/ st door te lopen. Aan de hand van dit discussie
interview is geprobeerd om binnen de beschikbare tijd toch een afgerond beeld te krijgen.
164  De productdivisie  die verantwoordelijk is Door  IT-services is ook de  IT-leverancier  die in  deze case

verantwoordelijk is voor  de leuering van  IT-dienstuerlening aan  de service organisatie.
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organisatie. De processen van de fysieke levering van reserve onderdelen en de
financiele en administratieve afhandeling worden steeds meer aan elkaar gekoppeld.
Hierdoor worden de bedrijfsfuncties van de service organisatie steeds flexibeler.
Verder is ook de positie van de service organisatie bit·tnen de productdivisie aan
verandering or· derhevig. In het verleden was deze service organisatie een herstelbedrijf,
dat verantwoordelijk was voor het repareren var, de producten. Op dit moment wordt
door de moederorganisatie in haar reclame campagnes en bij de positionering van haar
producten nadrukkelijk aandacht besteed aan de service nadat het product verkocht is.

Ook dit vraagt een andere wijze van organiseren. Het vraagt ook om een meer
klantgerichte houding van de medewerkers van de service organisatie. Derhalve wordt
de omgeving var·  de elektronica fabrikant door drie van de vier geinterviewden gezien
als een omgeving tussen een veranderende en een innovatieve omgeving.

IT-STRATEGIE
De IT-strategie wordt binnen de elektronica fabrikant Op drie niveaus ontwikkeld. Er
wordt op corporate niveau een IT-strategie uitgezet. die een beperkt aantal standaarden
bevat die van toepassing zijn voor het gehele concern. Deze richten zich met name op de
communicatie en op de infrastructuur. Als afgeleide hiervan wordt er door de
productdivisie een IT-strategie uitgezet. Hiermee wordt invulling gegeven aan de
specifieke zaken voor de productdivisie. De service organisatie is het derde niveau
waarop een IT-strategie ontwikkeld wordt. Deze strategie wordt afgeleid van de IT-
strategie van de productdivisie. Het detail niveau van deze strategie is groot. Hier wordt
concreet invulling gegeven aan de bovenliggende strategieen. De service organisatie
heeft voldoende autonomie om de IT-strategie aan te passen aan de specifieke situatie bij
de service organisatie. Binnen de service organisatie is de ontwikkeling van de IT-
strategie de verantwoordelijkheid van het managementteam. Doordat de
verantwoordelijkheid niet alleen gedragen wordt door de IT-manager is de service
organisatie beter in staat om de IT-strategie te integreren met de bedrijfsstrategie van de
service organisatie en de productdivisie. Gezien de verwevenheid van IT met de
business processen is deze integratie noodzakelijk.
De betrokkenheid van de IT-leverancier bij de totstandkoming van de IT-strategie van
de service organisatie is beperkt. De IT-leverancier wordt door de service organisatie
geinformeerd over de IT-strategie.

INFORMATIEMANAGEMENT
In de afgelopen jaren heeft de service organisatie delen van haar IT-dienstverlening
ondergebracht bij de IT-leverancier. Dit proces is geleidelijk verlopen en heeft de service
organisatie in staat gesteld om haar informatiemanagement goed in te richten. Verder
wordt de complexiteit gereduceerd doordat de service organisatie er voor gekozen heeft
om haar IT-dienstverlening slechts onder te brengen bij 66n IT-leverancier. Dat de IT-
leverancier ook or· derdeel uitmaakt van de elektronica fabrikant heeft invloed op de
complexiteit. Door de geinterviewden wordt aangegeven dat er zowel voor- als nadelen
verbonden zijn aan deze situatie. Deze situatie leidt tot de neiging om de hierarchieen in
beide organisaties op informele wijze bij probleem escalatie te betrekken.Daar staat
tegenover dat deze situatie het soms moeilijk maakt om verschillen van inzicht zakelijk
af te handelen.
De omvang van het informatiemanagement bedraagt 3,8 Full Time Equivalents. Het
informatiemanagement bestaat uit een informatiemanager en drie business analisten. Dit
informatiemanagement is voor de service organisatie centraal opgesteld. Daarnaast zijn
er nog een paar business consultants in de afdeling Logistic Support. Zij opereren meer
aan de business kant, maar houden zich bijvoorbeeld ook bezig met het testen van
applicaties voor de bedrijfsprocessen. Verder is er binnen het managementteam van de
service organisatie veel aandacht voor IT, met name van de informatiemanager.
Als extra verantwoordelijkheid zorgt het informatiemanagement ook voor de
operationele aansturing van een klein deel van de aan de IT-leverancier overgedragen
medewerkers. Dit is een overgangsfase. In de nabije toekomst zal dit transformeren naar
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een meer sen'icegerich.te dienstvc:lening  .·.·aa: dc IT-leverancier vcrantwoordelijk is
voor de levering van diensten.

7.3.2 IT-outsourcingsrelatie

Het IT-outsourcingscontract is ondertekend in 1997 en heeft een looptijd van 5 jaar. De
contractwaarde fluctueert per jaar en ligt gemiddeld op 1,5 miljoen Euro's per jaari65.
De totale IT-outsourcingsrelatie van de IT-leverancier met de service organisatie heeft
een waarde van 7,5 miljoen Euro's per jaar. Er zijn medewerkers van de elektronica
fabrikant in dienst getreden bij de IT-leverancier. Het onderzochte IT-
outsourcingscontract bevat een dalende omzetverplichting, van 100%  in het eerste jaar,
naar 0% in het laatste jaar. De gerealiseerde omzet ligt hoger dan deze
omzetverplichting, maar de gerealiseerde omzet neemt wel af. Deze afname kan worden
toegeschreven aan een verandering in de behoefte aan IT-dienstverlening166 
Binnen de totale IT-outsourcingsrelatie is er sprake van total single outsourcing. De IT-
leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de IT-
dienstverlening en wordt ook ingeschakeld voor de uitvoering van projecten. Op
incidentele basis wordt er voor projecten samengewerkt met andere externe IT-
leveranciers. Deze keuze wordt door de service organisatie gemaakt als de IT-
leverancier de gevraagde IT-dienstverlening niet kan leveren of als de prijs voor de
dienstverlening te hoog is.

BELANG VAN DE IT-OUTS OURCINGSRELA TIE
De service organisatie is voor uitvoering van haar dienstverlening sterk afhankelijk van
IT-dienstverlening. IT is sterk verweven met de business processen. Door de
geinterviewden van de elektronica fabrikant wordt het belang van de IT-dienstverlening
als strategisch aangeduid. De kwalificatie strategisch heeft een relatie met de
verwevenheid van IT met de business processen. De service organisatie wil graag
voorop lopen in technologische ontwikkelingen Hierdoor zal mogelijk in de toekomst
de IT-dienstverlening ook bijdragen aan het bereiken van een strategisch voordeel ten
opzichte van de concurrenten van de elektronica fabrikant. Door de geinterviewden van
de IT-leverancier wordt aangegeven dat deze IT-outsourcingsrelatie van strategisch
belang is. Deze IT-outsourcingsrelatie past binnen de klantenportefeuille van de IT-
leverancier. De service organisatie maakt onderdeel uit var·  de belangrijkste klant van de
IT-leverancier, haar moederbedrijf.

IT-DIENSTVERLENING

De IT-dienstverlening die door de IT-leverancier geleverd wordt is voor 100% te
karakteriseren als Information Systems Outsourcing. Hierbij moet de kanttekening
gemaakt worden dat een deel van de medewerkers op dit moment wordt aangestuurd
door het informatiemanagement. Dit betreft echter een overgangssituatie. In de nabije
toekomst  zal dit IT-outsourcingscontract worden vervangen  door  een  IT-
outsourcingscontract met afspraken voor de levering van service. De IT-leverancier
wordt verplicht tot het leveren van IT-dienstverlening in plaats van de levering van
medewerkers. Binnen de totale IT-outsourcingsrelatie is de IT-leverancier
verantwoordelijk voor hardware maintenance and support service. Dit betreft
LAN/WAN, desktop, systems management en midrange service. Daarnaast is de IT-
leverancier verantwoordelijk voor software maintenance and support service. Dit betreft
de helpdesk functie en het functioneel applicatiebeheer. Ook worden er door de IT-
leverancier consultancy services verleend. Dit betreft systeem ontwikkeling en

165  Dit onderzoek heeft zich gericht op dit IT-outsourcingscontract, maar de interuinos zijn wei gehouden in het

kader van de totale IT-outsourcingsrelatie die de IT-leuerancier heeft met de service organisatie.
166 Dit IT-outsourcingscontract is gericht op main ame dienstverlening. De productdivisie, en daarmee de service
organisatie, transformeert naar een client/server pla(form. De dienstvertening ten behoeve van het client/server
platform neemt toe maar valt buiten de scope van dit iT-outsourcingscontract doch wordt reel ingevuld door de
externe IT-Zeverancier. De totale omzet van de Hleverancier bij de seruice organisatie neemt niet af
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implementatie support. Tot slot is de IT-leverancier verantwoordelijk voor education
and training. Dit betreft de training van gebruikers van applicaties die door de IT-
leveranciers zijn ontwikkeld voor de service organisatie.

FINANCIELE ASPECTEN
Dit IT-outsourcingscontract is door de service organisatie niet gesloten om
kostenbesparingen te realiseren. De belangrijkste overweging is het realiseren van
flexibiliteit, met als belangrijkste randvoorwaarde dat de medewerkers die
overgedragen zijn aan de IT-leverancier goed terecht zouden komen. Door de
transformatie van het bestaande mainframe platform naar een client/server platform
dreigde er voor de IT-medewerkers van deze service organisatie onvoldoende
werkzaamheden over te blijven. Door dit IT-outsourcingscontract kon de service
organisatie de benodigde flexibiliteit voor de afbouw van de mainframe capaciteit en de
opbouw van de client/server capaciteit realiseren. Door onvoldoende schaalgrootte kon
de service organisatie dit niet zelf realiseren. Dit IT-outsourcingscontract heeft
uiteindelijk voor de service organisatie geleid tot een verhoging van de kosten met
ongeveer 25%.
De budgetverantwoordelijkheid voor IT-dienstverlening ligt bij de bedrijfsfuncties van
de service orgartisatie. De beslissingen over de besteding van het IT-budget worden
genomen in het managementteam van de service organisatie. Voor de IT-leverancier is
het contract winstgevend. Dit kan slechts voor een deel worden toegeschreven aan de
centrale afspraken die er binnen de elektronica fabrikant gemaakt zijn over de
prijsstelling van de IT-leverancier voor andere bedrijfsonderdelen binnen het concern.

7.3.3 IT-leveranciers

De IT-dienstverlening wordt in deze case ingevuld door een IT-leverancier die
onderdeel is van hetzelfde concern als de service organisatie. De geinterviewden is
expliciet gevraagd of zij de IT-leverancier als een productdivisie of als een externe IT-
leverancier zagen. De geinterviewden van de service organisatie hebben aangegeven dat
zij de IT-leverancier zien als de natuurlijke partner voor de uitvoering van IT-
dienstverlening en dat zij de IT-leverancier derhalve zien als een externe IT-leverancier.
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de interne richtlijnen binnen de elektronica
fabrikant ruimte laten voor productdivisies om bij de uitbesteding van IT-
dienstverlening in zee te gaan met andere externe IT-leveranciers dan de productdivisie
van de elektronica fabrikant die verantwoordelijk is voor IT-services.
Als gevolg van de keuze voor een total single outsourcingsrelatie heeft de service
organisatie alleen een relatie met de IT-leverancier van de onderzochte IT-
outsourcingsrelatie. Slechts op incidentele basis worden er werkzaamheden door het
informatiemanagement van de service organisatie uitbesteed aan andere externe IT-
leveranciers. De omgeving waarin de service organisatie en de externe IT-leveranciers
zich bevinden kan worden gekarakteriseerd als changing tot innovative. Hierbij wordt
door de geinterviewden van de service organisatie aangegeven dat deze karakterisering
vooral toegeschreven moet worden aan de migratie van het mainframe platform naar
het client/server platform. Door de service organisatie wordt SAP geimplementeerd.
Het SAP-pakket vervangt de kern maatwerk applicatie van de service organisatie. Deze
migratie heeft derhalve grote invloed op de IT-dienstverlening voor de service
organisatie167. Verder geven de geinterviewden aan dat de service organisatie de "state
of the art" IT-ontwikkelingen op de voet volgt. Er worden bijvoorbeeld voor de service
organisatie e-commerce applicaties ontwikkeld. Dit past in het streven van de service
organisatie om meer klantgericht te gaan handelen.

167  Ook bij  de urachtautoproducent was er sprake van de implementatie van een  ERP pakket.  Door de

geinteruiewden van de urachtautoproducent werd aangegeuen dat dit tot gevolg had dat de omgeving van de IT-
leueranciers gekarakteriseerd kan worden als changing. Door de geintervietoden uan de elektronica fabrikant zoordt
aangegeuen dat als gevols van de implementatie van een ERP pakket de omgeuing gel(arakteriseerd kan worden als
changing tot innovatief. Voor dit verschil is bij de analyse van de interviews Keen verklaring gwonden.
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CONTRACT

Het IT-outsourcingscontract is onderdeel van een aantal overkoepelende contracten. Op
het hoogste niveau is er een Concern Partnership Agreement (CPA). Deze CPA is geldig
voor alle productdivisies van de elektronica fabrikant. Onder deze CPA is er per
productdivisie een Partnership Framework Agreement (PFA) gesloten. Hierin zijn
specifieke afspraken opgenomen die van toepassing zijn op de IT-dienstverlening door
de IT-leverancier aan de betreffende productdivisie. Onder deze PFA valt het
onderzochte IT-outsourcingscontract. In het IT-outsourcingscontract zijn de gemaakte
afspraken tot in detail vastgelegd. Voor het onderzochte IT-outsourcingscontract zijn er
twee overlegniveaus gecreaerd. Op het operationele niveau vindt er wekelijks overleg
plaats tussen de IT-manager van de service organisatie en de contractmanager van de
IT-leverancier. Hierbij is er, naast aandacht voor de operationele IT-dienstverlening, ook
veel aandacht voor de medewerkers die naar de IT-leverancier zijn overgegaan. Verder
vindt er eens per maand een tactisch overleg plaats tussen de IT-manager en de
accountmanager van de IT-leverancier. Hier worden meer de lange termijn issues
besproken. Hierbij is er ook aandacht voor mogelijkheden om de IT-outsourcingsrelatie
uit te breiden. Het strategisch overleg over deze IT-outsourcingsrelatie ontbreekt. Op
een hoger niveau is ertussen de IT-leverancier en de productdivisie wel veelvuldig
contact. Op strategische niveau wordt er eveneens van gedachten gewisseld over deze
IT-outsourcingsrelatie maar er is geen overleg in een regelmatige frequentie dat zich
alleen richt op deze relatie.

IT-DIENSTVERLEN1NG
Door de IT-leverancier zijn er ITIL processen ingericht. Verder zijn er door de IT-
leverancier service leiders aangesteld om te zorgen voor de aansturing van de
medewerkers die de uitvoering van de IT-dienstverlening voor hun rekening nemen. Bij
de migratie naar SAP is de IT-leverancier ook betrokken. Deze betrokkenheid is tot
stand gekomen buiten het gezichtveld van de service organisatie. De implementatie van
SAP is een project voor de gehele productdivisie en niet alleen voor de service
organisatie. De productdivisie wordt bij de implementatie van SAP niet alleen gesteund
door de IT-leverancier, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit
outsourcingscontract maar er zijn ook andere externe IT-leveranciers betrokken bij deze
implementatie. De dienstverlening wordt door de externe IT-leverancier voor een deel
verzorgd met medewerkers die op locatie zitten bij de service organisatie. Voor een deel
zijn dit medewerkers die voor de ondertekening van het outsourcingscontract nog in
dienst waren van de service organisatie.

7.3.4    Succes van de IT-outsourcingsrelatie

Op basis van de in paragraaf 3.3 gedefinieerde criteria voor succesvolle IT-
outsourcingsrelaties kan worden vastgesteld dat de IT-outsourcingsrelatie van de
electronica fabrikant succesvol is. Bij de zachte criteria is alleen niet voldaan aan het
criterium "actieve communicatie". Slechts op operationeel niveau vindt er frequente
communicatie plaats. De communicatie op tactisch en strategisch niveau kan worden
verbeterd en geintensiveerd.
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Case electronica fabrikant
harde criteria

Realisatie doelstellingen                                           X
Realisatie afspraken                                             X
Uitbreiding scope contracten                                    X
Contract verlenging                                                  X
Escalatie niet nodig                                                  X

Zachte criteria
Tevreden                                    X
Actieve communicatie
Betrokkenheid                                                     X
Cultuur                                                              X
Vertrouwen                                                        X

Succesvolle case (ja/nee)                                          Ja

Figuur 57: analyse mate van succes van de case van de electronica fabrikant

7.3.5    Profielen geinterviewden

Bij de elektronica fabrikant zijn de IT-manager en een business manager geYnterviewd.
Bij de externe IT-leverancier zijn de accountmanager en de contractmanager van dit
contract geYnterviewd.

Accountmanag Contractmanag IT-manager Business
er externe IT- er externe IT- elektronica manager
leverancier leverancier fabrikant elektronica

fabrikant
Leeftijd                     40                   52                   57                   50
Functie Account executive Contractmanager Automation Information

manager manager168 169

Aantal jaren                    17                         33                         39                         27
ervaring
Aantal jaren                      11                             4                             19                            10
ervaring in
funcMe

Internationale/ Internationale Internationale Internationale Internationale
nationale ervaring ervaring ervaring ervaring
ervaring

Figuur 58: de profielen van geinterviewden van de case van de elektronica fabrikant.

7.3.6 Profiel externe IT-leverancier Origin

Origin is de externe IT-leverancier in alle de onderzochte cases. De totale omzet van
Origin bedraagt voor 1998 1.8 miljard dollar. Hiervan is 43% van de omzet gerelateerd
aan IT-outsourcingscontracten. Het onderstaande profiel van Origin is ontleend aan· · ·   170www.ongln-it.com en aan het jaarverslag van 1998 van Origin [Ori'99a1. In januari
1996 is Origin ontstaan uit een fusie tussen BSO/Originend Philips Communications &
Processesing (C&P) Services. Philips C&P is in 1968 opgericht door Philips om de

168 Bij de uitwerking van dat: case wordt de automation manager aangeduid als IT-manager.
169  Bij de uitwerking van deze case wordt de information manager aangeduid als business manager.
170 Op drie december 1999.
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Iillernaliondle    IT-itifrastructuur    op te zetten    en te onderhouden. BSO/ Origin    in
opgericht in 1976. BSO/Origin richt zich op de ontwikkeling van innovatieve software.
Wereldwijd heeft Origin 17.000 medewerkers op meer dan 120 locaties in meer dan 30
landen. De dienstverlening van Origin bestaat uit: consulting, e-commerce, enterprise
solutions, application en infrastructure management, data processing en systems
development, implementation, integration en systems management. Met ERP-
leveranciers als SAP, BAAN en QADm en met Sitel, call centres, en met Equant, global
wide-area networks, heeft Origin allianties.
Origin richt zich met name op de volgende branches: high tech manufacturing,
chemicals en pharmaceuticals, oil en gas, consumer package goods en financial services.

'n QAD heeft MFG/PRO als ERP-pakket.
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Analyse van de case studies en de expert interviews

In dit deel worden de case studies zoals beschreven in hoofdstuk 7, de expert interviews
en de door andere onderzoeker geanalyseerde case studies geanalyseerd. De analyse
vindt plaats aan de hand van de drie aandachtsgebieden die in hoofdstuk 3 zijn
onderkend voor de beheersing van IT-outsourcingsrelaties: het uitbestedend bedrijf, IT-
outsourcing en de IT-leverancier. In dit deel wordt ieder aandachtsgebied behandeld in
een apart hoofdstuk. De informatie uit de interviews zal worden geprojecteerd op het
beheersingsmodel zoals dat in hoofdstuk 5 is beschreven. Om de onderzochte cases te
kunnen positioneren is in hoofdstuk 7 een beschrijving opgenomen van de onderzochte
cases. Hierbij zijn zowel de profielen van de uitbestedende bedrijven als het profiel van
de externe IT-leverancier opgenomen.
In hoofdstuk 6 is de onderzoeksopzet voor deze analyse in detail beschreven. Het
uitgangspunt van deze analyse is dat er ten aanzien van de bestaande
beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren sprake kan zijn van het handhaven, het
aanpassen of het verwilderen van de betreffende beheersingsfactor of
beheersingsindicator. Daarnaast kunnen er op basis van de interviews
beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren worden toegevoegd aan het
beheersingsmodel. De beheersingsfactoren worden toegevoegd aan een
aandachtsgebied. De beheersingsindicatoren worden toegevoegd aan een
beheersingsfactor.
In dit deel is er in de hoofdstukken voor de aandachtsgebieden aandacht voor de
beheersingsindicatoren van de beheersingsfactoren van het besturingsmodel zoals dat in
hoofdstuk 5 is gepresenteerd. De aandachtsgebieden worden aangevuld met
beheersingsfactoren die, op basis van de interviews, zijn toegevoegd aan een van de
aandachtsgebieden. Deze aanvullingen zijn opgenomen in hoofdstuk 11.
De resultaten van de analyse zijn als totaal samengevat in Appendix L. Op basis van de
analyse wordt in het volgende hoofdstuk het geverifieerde en aangepaste
beheersingsmodel beschreven.
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8    Analyse van de beheersingsfactoren voor het uitbestedende bedrijf

8.1 Beheersingsfactoren

Bij de analyse van de beheersingsfactoren voor het uitbestedend bedrijf is er aandacht
voor:

•     beheersingsfactor 1, aandacht voor IT binnen de bedrijfsfuncties
•    beheersingsfactor 2, een duidelijke IT-strategie
• beheersingsfactor 3, het informatiemanagement is de intermediair tussen de

bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers
•     beheersingsfactor 4, de Chief Information Officer (CIO) functioneert adequaat.
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8.2     Beheersingsfactor 1: aandacht voor IT binnen de bedrijfsfuncties

Aandacht voor IT binnen de bedrijfsfuncties wordt als beheersingsfactor door alle vijf
geinterviewde experts en alle geinterviewde ervaringsdeskundigen onderschreven.
Door een groot aantal van de geinterviewden wordt expliciet aangegeven dat de
aandacht voor IT bitlnen de bedrijfsfuncties steeds noodzakelijker wordt door de
toenemende belangrijkheid en verwevenheid van IT met de bedrijfsprocessen.

Ervaringsdeskundige, vrachtautoproducent, business directeur: " . . . .bijna al onze
processen..... hangen in hoge mate, zo niet volledig, af van de beschikbaarheid van de
IT-middelen."

Daarnaast wordt er door twee experts nog aangegeven dat IT bij steeds meer bedrijven
niet alleen belangrijk is ter ondersteuning van het productieproces maar ook steeds
vaker onderdeel gaat uitmaken van het product of van de dienst die door de
uitbesteden(ie bedrijven wordt voortgebracht. Door de geinterviewde
ervaringsdeskundigen wordt deze ontwikkeling niet onderkend. Verder wordt er door
vier van de vijf experts aangegeven dat er, naast deze aandacht voor IT binnen de
bedrijfsfuncties, expliciet aandacht moet zijn de doelstellingen van de IT-
outsourcingsrelaties. Door een goede communicatie over de doelstellingen van het IT-
outsourcingscontract zijn de betrokken medewerkers van de bedrijfsfuncties beter in
staat om de relatie tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leverancier te
begrijpen. Hierdoor zal de kans op communicatiestoringen, onbegrip en verzet tegen de
IT-outsourcingsrelatie vanuit de bedrijfsfuncties kleiner worden. Dit zal leiden tot een
eenvoudiger te beheersen IT-outsourcingsrelatie.

Expert: " . . . .there needs to be awareness within the organisation -het uitbestedende
bedrijf-, what the objectives are and probably not only from the IS-department, also from
corporate management.

.

Deze gedachtegang geeft invulling aan de wijze waarop bedrijfsfuncties aandacht
kunnen geven aan IT. Deze gedachtegang leidt niet tot een aanpassing van deze
beheersingsfactor. Voorts is door Hn van de experts gesteld dat er een duidelijk
onderscheid gemaakt moet worden ten aanzien van de aandacht die er binnen de
bedrijfsfuncties is voor IT. Binnen de bedrijfsfuncties zullen enerzijds de eindgebruikers
aandacht voor IT moeten hebben op het operationele niveau, de concrete
dienstverlening. Anderzijds zal het senior management van de bedrijfsfuncties aandacht

   Bedriifsfunctie is in hoofdstuk 1  gedefinieerd als: een functie binnen bedn iven die verantwoordelijk  is uoor  de
uitvoering van taken binnen deze,functie. Hierbq kan worden gedacht aan inkoop, productie, verkoop Wanneer er
sprake is van de uitvoering van de IT-jitnctie wordt de bedr*unctie in dit onderzoek aangeduid als fT-
bed«sjiinctie.
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youI IT moeten hebben met betrekking tot zaken die wat meer op de lange termiln
zullen gaan spelen. Als voorbeeld noemt deze expert hier het onderzoeken van de
mogelijkheden tot innovatie met behulp van de inzet van IT. Alleen deze aandacht van
het senior management is relevant voor de beheersing van IT-outsourcingsrelaties. Deze
aandacht wordt door de expert als noodzakelijk aangeduid maar uit zijn
praktijkervaring blijkt dat veel uitbestedende bedrijven moeite hebben om dit
onderscheid duidelijk te maken.
De bedrijfsfuncties van het energiebedrijf en de vrachtautoproducent hebben hun
operationele IT-verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de interne
automatiseringsafdeling. Dit maakt het leggen van focus op de zaken die op lange
termijn met IT te maken hebben eenvoudiger. Uitbestedende bedrijven zonder een
interne automatiseringsafdeling zullen echter veel aandacht aan deze potentiele
problematiek moeten besteden. Door de elektronica fabrikant is de aandacht voor IT
verankerd in zijn organisatiestructuur. De IT-manager maakt deel uit van het
managementteam van de bedrijfsfunctie. Ook deze gedachtelijnen geven invulling aan
deze beheersingsfactor. Op basis van de interviews zal deze beheersingsfactor
gehandhaafd blijven en niet worden aangepast.

8.2.1    Beheersingsindicator 1.1: in de managementteams van de bedrijfsfuncties
worden verantwoordelijken voor IT aangesteld.

Deze beheersingsindicator wordt door alle vijf de experts onderschreven. Hieraan wordt
door dan expert toegevoegd dat dit in het geval van een zeer sterk gecentraliseerde IT-
functie zelfs noodzakelijk is. Deze beheersingsindicator wordt door drie van de vier
geinterviewden van het energiebedrijf herkend. Het energiebedrijf zit op dit moment
midden in een reorganisatie waardoor het voor de vierde geinterviewde niet mogelijk is
uitspraken te doen over deze beheersingsindicator omdat de uitkomsten van deze
reorganisatie niet geheel duidelijk zijn. De IT-verantwoordelijken in de
managementteams hebben, na de reorganisatie, een nauwe relatie met de business
information analisten, die als onderdeel van de demand zijde van de informatiefunctie
van het energiebedrijf een nauwe relatie onderhouden met het

informatiemanagementi73.
Ook in de case van de vrachtautoproducent worden de verantwoordelijken voor IT
binnen de managementteams van de bedrijfsfuncties ondersteund door een demand
manager. Dit demand management wordt gevormd door projectleiders die de
verantwoordelijkheid hebben voor de realisatie van grote projecten. Voor de IT-
componenten binnen projecten hebben deze projectleiders regelmatig afstemming met
de interne automatiseringsafdeling
De elektronica fabrikant heeft ook aandacht voor IT. In het managementteam van de
onderzochte service organisatie is een IT-manager'74 aangesteld. Deze heeft de
verantwoordelijkelijkheid voor IT vanuit het IT-perspectief en geeft invulling aan het
informatiemanagement. Daarnaast is er in het management een business manager
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benoemd, die de verantwoordelijkheid voor IT heeft vanuit een business perspectief.

Ervaringsdeskundige, elektronica fabrikant, business manager: "Een must, ik vii· d dat
IT geintegreerd moet zijn in de bedrijfsvoering. Nog extremer dan dit, het kan niet zo
zijn dat alleen de IT-manager verstand heeft var, IT. .

Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

'n  In hoofdstuk 4 zijn de business analisten onder de informatiefunctie geplaatst. Bij het energiebedrilf wordt
dejinitie van business information analist gehanteerd voor de rol van de demand manager.
174   De elektronica fabrikant  duidt  deze funche aan met automation  manager.
175 De elektronicafabrikant duidt dezefunctie aan met /T-manager.
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8.2.2       Beheersingsindicator 1.2: de IT-dienstverlening wordt door de bedrijfsfuncties
beoordeeld op toegevoegde waarde in plaats van op kosten.

Deze beheersingsindicator wordt door slechts twee van de vijf experts volledig
onderschreven. De andere drie experts stellen dat kosten naast de toegevoegde waarde
altijd een issue blijven en bijdragen aan de beheersing van IT-outsourcingsrelaties.
Hierbij wordt door 66n van de drie experts gesteld dat uitbestedende bedrijven altijd in
de doelstellingen van een IT-outsourcingsrelatie opnemen dat ze verlaging of beheersing
van de kosten willen bereiken.

Expert: "Toegevoegde waarde is belangrijk maar beheersing van de kosten mag niet uit
het oog verloren worden."

Ook door een groot aantal ervaringsdeskundigen wordt aangegeven dat een IT-
outsourcingsrelatie zowel op basis van kosten als op toegevoegde waarde beoordeeld
moet worden. Hierbij wordt door de geinterviewde ervaringsdeskundigen aangegeven
dat de toegevoegde waarde belangrijker is dan de kosten. Deze gedachtegang leidt tot
een aanpassing van deze beheersingsindicator.
Door 66n van de geinterviewden van de case van de vrachtautoproducent wordt
aangegeven dat de IT-dienstverlening niet op de toegevoegde waarde en ook niet op de
kosten wordt afgerekend maar op de perceptie van de eindgebruikers en op de
continuiteit. Voor de perceptie van de eindgebruikers kan geen verklaring worden
gegeven. De nadruk op continuiteit kan mogelijk worden verklaard door het grote
belang dat IT-dienstverlening voor dit bedrijf heeft. Deze gedachtelijnen van deze
ervaringsdeskundige worden niet herkend door andere ervaringsdeskundigen of
experts en zullen derhalve op dit punt niet leiden tot het aanpassen van deze
beheersingsindicator.
Ook door de business manager van de elektronica fabrikant wordt aangegeven dat het
noodzakelijk is om IT te beoordelen zowel op de toegevoegde waarde als op de kosten.
Alleen bij de beoordeling weegt de toegevoegde waarde zwaarder dan de kosten.
Op basis van de interviews wordt deze beheersingsindicator aangepast en "in plaatsvan" zal worden vervangen door "an"176. Dit resulteert in de aangepaste indicator 1.2':
de IT-dienstverlening wordt door de bedrijfsfuncties beoordeeld op toegevoegde
waarde dr, op kosten.

8.2.3        Beheersingsindicator 1.3: de bedrijfsfuncties betrekken pro-actief IT-specialisten
van de IT-leveranciers bij de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts herkend. Deze intensieve
samenwerking met het uitbestedende bedrijf draagt positief bij aan de beheersing van de
IT-outsourcingsrelatie. Door de ervaringsdeskundigen in de case van de elektronica
fabrikant wordt aangegeven dat de externe IT-leverancier niet betrokken wordt bij de
ontwikkeling van nieuwe diensten of producten. Door zowel het uitbestedende bedrijfals door de externe IT-leverancier wordt dit als een gemiste kans ervaren. Door de
contractmanager van de externe IT-leverancier wordt een tekort aan business kennis aan
de zijde van de externe IT-leverancier als mogelijke verklaring gegeven. De
ervaringsdeskundigen van de elektronica fabrikant geven als mogelijke verklaring dat
de externe IT-leverancier al zijn energie nodig heeft voor de levering van de IT-
dienstverlening. Het ontbreekt de externe IT-leverancier aan tijd en capaciteit om
invulling te geven aan de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten of diensten
voor de service organisatie van de elektronica fabrikant.

176 De kosten maken onderdeel uit van de toegevoegde waarde. Door aandacht te hebben voor de zowel de kosten als
Door de toegevoegde waarde is er expliciet aandacht voor de kosten in plants van impliciet. als onderdeel van de
toegeuoegde waarden.
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Verder wordt er door de experts een aantal kanttekeningen gemaakt bij deze
beheersingsindicator. Uit concurrentie-overwegingen zijn er veel bedrijven die kiezen
om de betrokkenheid van IT-specialisten te beperken tot technische zaken. Het
energiebedrijf betrekt om deze reden ook geen IT-specialisten van externe IT-
leveranciers bij de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten. Hierbij worden
slechts IT-specialisten van de interne automatiseringsafdeling betrokken. Het
energiebedrijf is een voorbeeld van een bedrijf dat om die reden alleen IT-specialisten
van de inteme automatiseringsafdeling gebruikt. De vrachtautoproducent ziet veel
mir·tder risico dat er bedrijfsgeheimen in handen vallen van de concurrentie.

Ervaringsdeskundige, vrachtautoproducent, business directeur: "....de concepten waar
je dan over praat, laten zich toch niet eenvoudig kopieren. Heel vaak is het wel makkelijk
om elementen ervan te kopiaren.  Ik zal je een voorbeeld geven. Wil hebben een heel
goed werkend communicatie systeem, dat is een soort ANWB alarm centrale voor.....
chauffeurs, 24 uur per dag. De mannen bellen als ze pech hebben het communicatie

systeem. Het communicatie systeem zorgt dat de dichtstbijzijnde dealer gebeld wordt. Die
gaat er naar toe. Er wordt een of andere betalingsgarantie overeengekomen met de
dealer van het thuisfront en dan wordt het gewoon geregeld. We hebben er jaren over
gedaan om het goed werkend te krijgen. Nu hebben we al een paar keer gezien dan
andere fabrikanten het communicatie systeem kopieren, tussen aanhalingstekens. Ze steken
het in een eigen jasje, je herkent het niet als zodanig, en toch werkt het niet. Waarom
werkt het niet? Om dat het hele proces daar omheen om zo ver te komen en processen
die daar rondom heen hangen met processen en afspraken en een heel stuk cultuur wat
daarbij hoort, dat laat zich niet zo gemakkelijk kopieren. En dat is den reden om te
zeggen, daar maak ik mij niet zo bijster veel zorgen om. De tweede reden is dat op de
lange termijn een goed bedrijf zich onderscheidt van een slecht bedrijf niet omdat hij
nou toevallig 66n keer een slimme oplossing heeft bedacht voor iets maar omdat hij
gewoon continu beter is in innoveren. En ook dat laat zich niet kopieren. Dus wat hier
nu twee jaar draait, als je echt een goed bedrijf bent, dan zal de concurrent het over een
jaar ook hebben, maar dan ben jij al weer een stap verder. Als je anders gaat denken ben
je gewoon heel defensief, je moet continu in een versnellend innovatie proces denken. "

Hieraan wordt door experts toegevoegd dat veel externe IT-leveranciers ook niet in staat
zijn om met uitbestedende bedrijven mee te denken over de ontwikkelingen van nieuwe
producten of diensten van de uitbestedende bedrijven omdat er bij de externe IT-
leveranciers geen of onvoldoende business kennis aanwezig is. Door externe IT-
leveranders wordt, voor de ondertekening van het contract, wel de verwachting gewekt
dat deze ondersteuning geboden kan worden aan het uitbestedende bedrijf.

Expert: "We -de externe IT-leverancier- help to innovate your business. But once the
contract has been put in place, the supplier isn't coming up to these expectations.

.

Om te zorgen dat IT als een enabler kan worden ingezet en om hiervoor niet afhankelijk
van een externe IT-leverancier te zijn doet 66n expert de suggestie aan uitbestedende
bedrijven om een beperkte IT-research en development afdeling in eigen huis te houden.
Deze functie kan dan worden ingevuld door de interne automatiseringsafdeling. Deze
suggestie wordt ondersteund door de accountmanager uit de case van de
vrachtautoproducent.
Een andere expert suggereert dat de betrokkenheid van eindgebruikers bij de
ontwikkeling van nieuwe diensten of producten verstandig is. Deze betrokkenheid zal
echter niet leidert tot een beheersing van de IT-outsourcingsrelatie maar zal mogelijk wel
leiden tot efficiantere en effectievere ontwikkeling van nieuwe producten of diensten
door het uitbestedend bedrijf. Derhalve zal deze gedachtegang geerl invloed hebben op
deze beheersingsindicator die zich richt op de beheersing van IT-outsourcingsrelaties.
Gerelateerd aan deze indicator wordt door 66n van de experts gesteld dat het bij de
meeste uitbestedende bedrijven ontbreekt aart een evaluatie van de rueuwe initiatieven
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die door het uitbestedend bedrijf worden ontplooid. Niet alleen voor de IT-component
in deze initiatieven maar voor het geheel is deze evaluatie belangrijk, gezien het belang
van deze initiatieven en de omvang van de investeringen die ermee gemoeid zijn. In de
praktijk blijkt dat de meeste bedrijven slechts beperkt invulling geven aan een grondige
evaluatie. Het evalueren van deze initiatieven zal bijdragen aan het beheersen van de IT-
outsourcingsrelatie. Ook bij de producent van vrachtauto's worden grote projecten
alleen maar kwalitatief geevalueerd. Deze nuancering resulteert niet in een aanpassing
van de beheersingsindicator.
Ondanks de door de experts en ervaringsdeskundigen gesignaleerde moeilijkheden bij
de realisatie van deze beheersingsindicator draagt deze, naar de mening van de
geinterviewden, bij aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Derhalve zal deze
beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet worden aangepast.

8.2.4        Beheersingsindicator 1.4 binnen de bedrijfsfuncties is er aandacht voor de
besturing van de IT-outsourcingsrelaties.

Deze beheersingsindicator wordt door alle vijf experts onderschreven. Met nadruk
wordt door *n van de experts gesteld dat deze aandacht voor de besturing van de IT-
outsourcingsrelatie niet moet worden gezien als een actieve rol in het aansturen van de
externe IT-leveranders. Wel zijn veel bedrijfsfuncties resultaatverantwoordelijk
waardoor ze de eindverantwoordelijkheid hebben voor de IT-outsourcingsrelaties.
Dit is de operationele verantwoordelijkheid van het informatiemanagement177. Binrten
deze beheersingsindicator moet "aandacht" volgens experts worden gezien als het
volgen van de ontwikkeling van de IT-outsourcingsrelatie en het bijdragen aan deze
ontwikkeling door het geven van feedback op de geleverde IT-dienstverlening en het
communiceren over de toekomstige informatiebehoeften. Dit kan worden aangeduid
met de strategische besturing van IT-outsourcingsrelaties. Met name het communiceren
over de toekomstige informatiebehoeften wordt door meerdere experts onderschreven.
Dit heeft een relatie met de tweede beheersingsfactor, een duidelijke IT-strategie. Deze
gedachtegang vraagt om een aanpassing van deze beheersingsindicator.
In de case van het energiebedrijf wordt deze beheersingsindicator niet herkend door de
geinterviewden. De geinterviewden geven hiervoor als verklaring dat de externe IT-
leverancier wordt gemanaged door de interne automatiseringsafdeling in opdracht van
de bedrijfsfuncties. Deze taak is door de bedrijfsfuncties dus gedelegeerd. De aandacht
binnen de bedrijfsfunctie voor de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie beperkt zich
tot het monitoren van deze gedelegeerde bevoegdheid. Wel is er een inhoudelijke
betrokkenheid van de bedrijfsfunctie bij de IT-outsourcingsrelatie en heeft hiervoor
business information analisten benoemd. Dit is aangegeven bij beheersingsindicator 1.1:
in de managementteams van de bedrijfsfuncties worden verantwoordelijken voor IT
aangesteld. De inhoudelijke betrokkenheid heeft betrekking op de feitelijke levering van
de IT-dienstverlening, de operationele besturing van de IT-outsourcingsrelatie.
Ook in de case van de vrachtautoproducent wordt deze beheersingsindicator niet door
de geinterviewden herkend. De verklaring die hiervoor gegeven kan worden is analoog
aan de verklaring van het energiebedrijf. Door de geinterviewden wordt hier aan
toegevoegd dat het sponsorship voor grote projecten met een substantiele IT-component
bij de bedrijfsfuncties ligt. Door de geinterviewden van de case van de
vrachtautoproducent wordt de implementatie van een ERP-pakket als voorbeeld
genoemd.
In de case van de elektronica fabrikant maakt de informatiemanager onderdeel uit van
het managementteam van de service organisatie. Derhalve is er binnen het
managementteam ook aandacht voor de IT-outsourcingsrelatie. Deze aandacht kan
mede worden verklaard door het grote belang van IT voor de bedrijfsvoering

177Binnen de matrix organisatiestructuur wordt het inforinatiemanagement ondersteund door de
leveranciersmanager, die als onafhankelijke rol een decl van de cotrdinatie van de IT-outsourcing uoor zijn
rekening neemt.

187



Op basis van de interviews zat deze beheersingsindicator worden aangepast en zal het
woord "strategisch" worden toegevoegd.
Dit resulteert in de aangepaste beheersingsindicator 1.4': "binnen de bedrijfsfuncties is er
aandacht voor de strategische besturing van de IT-outsourcingsrelaties.".

8.2.5 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de eerste beheersingsfactor, aandacht
voor IT binnen de bedrijfsfuncties, in het beheersingsmodel gehandhaafd kan blijven.
De enige nuancering hierop zijn beheersingsindicatoren  1.2, de IT-dienstverlening wordt
door de bedrijfsfuncties beoordeeld op toegevoegde waarde in plaats van op kosten en
de beheersingsindicator 1.4, binnen de bedrijfsfuncties is er aandacht voor de besturing
van de IT-outsourcingsrelaties. Op basis van de interviews zijn deze
beheersingsindicatoren aangepast.

nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie
Beheersingsindicator deskundigen

Ja nee ja nee 0175
1            Aandacht voor IT binnen de 5           0          12 0 0 Handhaven

bedrijfsfuncties
1.1 In de managementteams van de               5           0          11 1 0 Handhaven

bedrijfsfuncties worden
verantwoordelijken voor IT
aangesteld

1.2 De IT-dienstverlening wordt door           2          3          5 7 0    Aanpassen
de bedrijfsfuncties beoordeeld op
toegevoegde waarde in plaats van
op kosten

1.3 De bedrijfsfuncties betrekken pro-            5           0           5 7 0 Handhaven
actief IT-specialisten van de IT-
leveranciers bij de ontwikkeling van
nieuwe diensten of producten

1.4 Binnen de bedrijfsfuncties is er 4 1 4 8 0 Aanpassen
aandacht voor de besturing van de
IT-outsourcingsrelaties

Figuur 60 : overzicht verificatie eerste beheersingsfactor, aandacht voor IT binnen de
bedrijfsprocessen, en de bijbehorende beheersingsindicatoren.

nr. Geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe
Beheersingsindicator beheersingsfactor/

Beheersingsindicator
1.2 de IT-dienstverlening wordt door de de IT-dienstverlening wordt door de

bedrijfsfuncties beoordeeld op toegevoegde bedrijfsfuncties beoordeeld op toegevoegde
waarde in plaats van op kosten waarde 6n op kosten

1.4 binnen de bedrijfsfuncties is er aandacht voor binnen de bedrijfsfuncties is er aandacht

de besturing van de IT-outsourcingsrelaties voor de strategische besturing van de IT-
outsourcingsrelaties

Figuur 61 : aanpassingen en toevoegingen voor de eerste beheersingsfactor, aandacht
voor IT binnen de bedrijfsprocessen, en voor de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

175  Het aantal interuiews waarbij door de geinterviewden geen uitspraken zijn gedaan over de beheersingsfactor of
beheersingsindicator.
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8.3    Beheersingsfactor 2: een duidelijke IT-strategie

Deze beheersingsfactor wordt door alle experts volledig onderschreven. Experts stellen
dat veel uitbestedende bedrijven zich beperken bij het opstellen van de IT-strategie tot
het vaststellen van het jaarlijkse IT-budget. Het uitgangspunt van het vaststellen van de
IT-strategie heeft dan een te korte tijdshorizon en de sturing beperkt zich tot financiale
sturing. Edn van de experts stelt dat een dergelijke invulling van de IT-strategie niets
van doen heeft met een IT-strategie maar gericht is op de IT-bedrijfsvoering. Er moeten
door het uitbestedende bedrijf business cases gebouwd worden voor het geven van
inhoud aan de IT-strategie. De business case zorgt voor de bedrijfseconomische
onderbouwing van de IT-strategie.

Expert:  "....back up strategy with an appropriate business case. Usually the business
cases are inappropriate. IT-strategy has very little to do with strategy quite often. They
are more like yearly budgets, save some money and there you go.

In de interviews met de ervaringsdeskundigen is geprobeerd om een beeld op te
bouwen van de diepgang van de IT-strategie van uitbestedende bedrijven. Op basis van
de uitspraken van de geinterviewden kan hierover echter geen betrouwbaar beeld
worden gevormd. De IT-strategie is door de uitbestedende bedrijven niet ter
beschikking gesteld voor dit onderzoek.
Het energiebedrijf heeft nog geen duidelijke IT-strategie geformuleerd. In het verleden
was de IT-strategie te omschrijven als technology push en sterk gestuurd varluit de
interne automatiseringsafdeling. Als voorbeeld hiervan wordt de migratie van het
mainframe naar het client-server platform gegeven. Dit is de laatste jaren aan het
veranderen. De IT-strategie van het energiebedrijf wordt steeds meer demand pull.
Maar dit betekent niet dat het energiebedrijf met deze verandering van invalshoek een
duidelijke lange termijn strategie heeft ontwikkeld.
De IT-strategie van de vrachtautoproducent is beknopt vastgelegd en is opgesteld door
de interne automatiseringsafdeling.
Door de geinterviewden van de externe IT-leverancier wordt aangegeven dat de IT-
strategie van de elektronica fabrikant in onvoldoende mate aanwezig is. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de externe IT-leverancier het IT-strategie document niet in zijn
bezit heeft. Door de geinterviewde functionarissen van de elektronica fabrikant wordt
aangegeven dat de IT-strategie wel voldoende ontwikkeld is en wordt vastgesteld in
nauwe samenspraak met de bedrijfsfuncties van de service organisatie. De IT-strategie
wordt afgestemd in het managementteam.
Door alle experts wordt ook opgemerkt dat het vormgeven van een IT-strategie
uitbestedende bedrijven veel energie kost. Dit kan enerzijds worden verklaard door de
snelle technologische ontwikkelingen die het moeilijk maken om een IT-strategie te
ontwikkelen. Anderzijds kan dit worden verklaard door het ontbreken van een duidelijk
beeld over de algemene strategie. Deze laatste verklaring wordt uitgewerkt in
beheersingsindicator 2.1, de IT-strategie van het uitbestedende bedrijf is gekoppeld aan
en interacteert met de algemene strategie van het uitbestedende bedrijf
Verder wordt door de experts nog aangegeven dat uitbestedende bedrijven moeite
hebben met het up-to-date houden van de IT-strategie. De IT-strategie vraagt continu
aandacht van zowel het informatiemanagement als van het management van de
bedrijfsfuncties. Voor het up-to-date houden van de IT-strategie moeten processen
worden ingericht. Deze processen worden door Hn van de geinterviewde experts
expliciet benoemd.
Ondanks de moeilijkheden die uitbestedende bedrijven hebben om hun IT-strategie
vorm te geven zal op basis van de interviews deze beheersingsfactor gehandhaafd
blijven en niet worden aangepast.
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8.3.1    Beheersingsindicator 2.1.       de   IT-strategie   van   het uitbestedende bedrijf   is
gekoppeld aan en interacteert met de algemene strategie van het uitbestedende
bedrijf.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts onderschreven. Hieraan wordt door
66n van de experts nog expliciet toegevoegd dat de algemene strategie leidend is ten
opzichte van de IT-strategie. Uit een onderzoek van de werkgever van deze expert is
echter gebleken dat de meeste bedrijven de aansluiting tussen de algemene strategie en
de IT-strategie onvoldoende hebben vormgegeven
Door Qn van de andere experts wordt verder gesteld dat het vinden van de juiste
mensen uit de bedrijfsfuncties de belangrijkste oorzaak is van een slechte aansluiting
van de IT-strategie op de algemene strategie. De medewerkers uit de bedrijfsfuncties die
idealiter moeten participeren in het team dat de IT-strategie vorm geeft zijn de subject
experts. De subject experts zijn medewerkers met een scherp en duidelijk beeld van de
bedrijfsfunctie. De subject experts hebben niet noodzakelijk een managementfunctie.
Veel bedrijfsfuncties vaardigen senior managers af, deze staan te ver van de
ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen of worden junior medewerkers afgevaardigd die
een sterke technische gerichtheid hebben. Zowel de senior managers als de junior
medewerkers zijn niet in staat om de IT-strategie te laten aansluiten op de algemene
strategie.

Expert: "What you need really is the person who is the subject expert, who understands
how the department really functions, what its purpose and role is, and how it fits within
the rest of the business, because that is the thinking that needs to be changed and you
need that person to think about that."

Bij het energiebedrijf is door de algemeen directeur de uitspraak gedaan dat IT de
enabler van de bedrijfsfuncties moet gaan worden. Dit maakt een koppeling tussen de
IT-strategie en de algemene strategie extra noodzakelijk.

Ervaringsdeskundige, contractmanager externe IT-leverancier, energiebedrijf: " . . . ..de
algemeen directeur van het energiebedrijf heeft, in een conferentie in Florence over de
gasmarkt, waarbij hij 66rt van de key-note speakers was, een verhaal gehouden over IT
als enabler van de gasmarkt.......Ze zien het dus wel als heel belangrijk maar ze zijn nog
niet verder dan dat gekomen.

.

Gezien het belang van IT-dienstverlening voor de bedrijfsfuncties van de
vrachtautoproducent mag worden verondersteld dat er ruim aandacht is voor het
koppelen van de IT-strategie aan de algemene strategie. Het hoofd van de interne
automatiseringsafdeling maakt deel uit van een staforgaan179 waarin ook alle andere
disciplines vertegenwoordigd zijn. In dit gremium worden alle strategische plannen
besproken. Dit maakt het voor het hoofd van de interne automatiseringsafdeling
mogelijk om de IT-strategie te koppelen aan de algemene strategie. In dit onderzoek
waren er onvoldoende mogelijkheden om vast te stellen of dit ook gebeurt. De
vertegenwoordigers die zitting hebben in het staforgaan zijn meer te karakteriseren als
senior managers dan als subject experts.
Bij de elektronica fabrikant vindt de afstemming van de IT-strategie met de algemene
strategie op diverse niveaus plaats. De afstemming binnen de service organisatie wordt
besproken in het managementteam van de service organisatie.
Uit een case van een Nederlands bedrijf uit de utility sector die beschreven is door
Vaessen komt duidelijk naar voren dat het ontbreken van alignment leidt tot een
onbeheerste IT-outsourcingsrelatie [Vae'98]. "The IT-management skills were lacking.....  In

179 Dit is in de termen van L4wrence en Lorsch een lateraal coordinatiemechanisme. Dit sta»gaan vormt en
team.
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"lerotgeneral there was an insu#icient alignment between the IT and the business,litnctions.
slot wordt er. door 66n van de experts, opgemerkt dat deze beheersingsindicator ook een
beheersingsindicator is voor bedrijven die hun IT-dienstverlening niet hebben
overgedragen aan een of meer externe IT-leveranciers. De IT-dienstverlening van deze
bedrijven wordt ingevuld door de interne automatiseringsafdeling en er is geen sprake
van IT-outsourcingsrelaties.
Op basis van de interviews en de case van Vaessen zal deze beheersingsindicator
gehandhaafd blijven en niet worden aangepast

8.3.2     Beheersingsindicator 2.2: de leveranciersstrategie van het uitbestedende bedrijf
is expliciet onderdeel van de IT-strategie en is gericht op continuYteit.

Alle experts en alle geinterviewde ervaringsdeskundigen kunnen zich vinden in deze
beheersingsindicator. Ten aanzien van de leveranciersstrategie wordt door un van de
experts nog een voorkeur uitgesproken voor een leveranciersstrategie die erop gericht is
om ook op lange termijn de concurrentiedruk te waarborgen. Hierin kan worden
voorzien door een keuze te maken voor multiple outsourcing met een beperkt aantal
externe IT-leveranciers. De expert suggereert drie externe IT-leveranciers. De aansturing
van de drie externe IT-leveranciers levert voor het informatiemanagement minder
co8rdinatieproblemen op dan de aansturing van een veel groter aantal externe IT-
leveranciers. Het relatief kleine aantal externe IT-leveranciers kan nog op een effectieve
en efficiante wijze worden aangestuurd terwijl de concurrentiedruk blijft bestaan. Indien
de externe IT-leverancier andere partijen wil inschakelen voor de uitvoering van de IT-
dienstverlening ligt de verantwoordelijkheid voor de afstemming en besturing niet meer
bij het informatiemanagement van het uitbestedende bedrijf maar bij de externe IT-
leverancier die deze partij inschakelt. Dit wordt aangeduid als subcontracting.
Bij het bepalen van de leveranciersstrategie door uitbestedende bedrijven zijn er meer
zaken die naast concurrentiedruk een rol spelen. Deze zaken kunnen de keuze van
uitbestedende bedrijven voor bijvoorbeeld total single outsourcing, waarbij deze
concurrentiedruk als gevolg van de afwezigheid van andere externe IT-leveranciers
ontbreekt, rechtvaardigen.
Zowel het energiebedrijf als de vrachtautoproducent hebben bewust een
leveranciersstrategie gekozen en deze vastgelegd in de IT-strategie. Zij hebben beide
gekozen voor selective IT-outsourcing.

Ervaringsdeskundige, vrachtautoproducent, business directeur, "We hebben wat
scenario's doordacht om ook applicatieontwikkeling en beheer uit te besteden.
Uiteindelijk hebben we daar om een aantal redenen niet voor gekozen. De belangrijkste
reden daarvoor is dat onze applicatie-base gewoon compleet uniek uoor  de

vrachtautoproducent is en drijft op de kennis van een aantal mensen. Ik mij niet kan
voorstellen hoe een outsourcingsrelatie daar betere continuiteit dan wei lagere kosten in
kan betekenen. Want uiteindelijk levert een outsourcingscontract je alleen iets op als het
bedrijf in staat is om zaken met jou te delen of met andere klanten te sharen en een stuk
synergie te ontwikkelen. Als jij gewoon zegt, dit is het plukje. Dat is zo orlgelofelijk
specifiek. Dat zal altijd zo blijven. Ja, het enige wat je doet met outsourcing is het
isoleren maar de additionele kosten van zo'n outsourcingsrelatie in termen van tarieven
waar dan over gesproken wordt, die verdien je nooit terug door synergie effecten. .

Ook bij de elektronica fabrikant ligt de leveranciersstrategie vast in de IT-strategie. In de
IT-strategie is vastgelegd dat de productiedivisie die verantwoordelijk is voor IT-
services binnen de elektronica fabrikant de preferred supplier is voor alle overige
productdivisies en derhalve ook voor de service organisatie. Nadrukkelijk moet worden
gesteld dat er geen sprake is van gedwongen winkelnering. Deze strategie is door de
Raad van Bestuur van de elektronica fabrikant geaccordeerd.

m Het citaat is ontleend aan IVae'981, bladzijde 85.
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Op basis van de interviews zal deze beheefsingsindicator gehandhaafd blijven en niet

worden aangepast.

8.3.3     Beheersingsindicator 2.3: er bestaat een IT-strategie die anticipeert op nieuwe
ontwikkelingen in markten waar het uitbestedende bedrijf zich op begeeft of gaat
begeven en die mogelijkheden biedt voor het inzetten van nieuwe technologieen.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts relevant gevonden voor de
beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Door twee experts wordt hieraan toegevoegd
dat dit ook een beheersingsindicator is voor bedrijven die hun IT-dienstverlening niet
hebben uitbesteed aan externe IT-leveranciers.
Zoals al bij de tweede beheersingsfactor aangegeven is, is het opstellen van een IT-
strategic niet eenvoudig. Er slagen maar weinig bedrijven in. Edn van de experts is in
zijn carriere werkzaam geweest als IT-manager. In die functie werd hij ook
geconfronteerd met deze problematiek. De bedrijfsfuncties waren niet in staat om een
duidelijk beeld te schetsen van de toekomstige ontwikkelingen. Als gevolg daarvan
konden ook de interne automatiseringsafdeling en de externe IT-leverancier niet
anticiperen op deze ontwikkelingen en waren zij niet in staat de noodzakelijke
veranderingen voor te bereiden. In zijn toenmalige rol als IT-manager werd het initiatief
genomen om de karakteristieken van de toekomstige ontwikkelingen helder te krijgen.
Door dit initiatief werd voorkomen dat de IT-strategie zich te zeer zou richten op de
korte termijn. Dit initiatief werd vorm gegeven door een groot aantal interviews en
workshops met de betrokkenen in de bedrijfsfuncties. Het resultaat van deze sessies was
dat er drie karakteristieken geidentificeerd konden worden: flexibiliteit, communicatie
en integratie. Deze drie karakteristieken werden ook als uitgangspunt genomen voor de
toekomstige IT-dienstverlening. Dit voorbeeld illustreert op welke wijze een
uitbestedend bedrijf zijn IT-strategie kan uitstippelen.
Deze beheersingsindicator wordt in de case van de vrachtautoproducent sterker
herkend dan in van de case van het energiebedrijf. Op basis van de interviews kan dit
verschil niet worden verklaard. Door de gel:nterviewden van de uitbestedende bedrijven
wordt deze beheersingsindicator   wel herkend. Tijdens de interviews   is geen beeld
opgebouwd hoe de uitbestedende bedrijven zorgen voor het anticiperen op de IT-
strategie.
Ook de geinterviewden voor de case van de elektronica fabrikant geven geen duidelijk
beeld ten aanzien van deze beheersingsindicator. Door an van de geinterviewden van
de elektronica fabrikant wordt als voorbeeld de implementatie van een internet
applicatie genoemd. Door de geinterviewden van de externe IT-leverancier wordt
gesteld dat er bij de service organisatie geen sprake is van een anticiperende IT-strategie.
Dit kan mogelijk verklaard worden door het beperkte inzicht dat deze geinterviewden
hebben op de IT-strategie van de service organisatie.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

8.3.4    Beheersingsindicator 2.4: het uitbestedende bedrijf besteedt de ontwikkeling en
implementatie van de IT-strategie niet uit aan een of meer IT-leveranciers.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts essentieel gevonden. Hieraan wordt
door alle experts wel toegevoegd dat uitbestedende bedrijven zich bij de ontwikkeling
en implementatie van de IT-strategie kunnen laten ondersteunen door externe IT-
leveranciers of consultancy bureaus. Belangrijk hierbij is dat het uitbestedende bedrijf
niet afhankelijk wordt van de bedrijven die deze ondersteuning verzorgen. Door de
experts worden er twee rollen voor deze exteme leveranciers onderkend: een
faciliterende rol en het inbrengen van kennis. Het uitbestedende bedrijf behoudt de
eindverantwoordelijkheid.
E6n van de experts geeft een praktijkvoorbeeld van een uitbestedend bedrijf dat de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en implementatie van de IT-strategie had
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uitbesteed aan de externe IT-leverancier die daarnaast zorg droeg voor de invulling van
het IT-outsourcingscontract. Dit heeft in dat specifieke geval niet geleid tot een
onbeheersbare situatie. Door de expert wordt echter wel aangegeven dat deze situatie
slechts een beperkte periode heeft geduurd en dat het sterk afhankelijk is van de
persoonlijke vaardigheden en kracht van de persoon die namens de externe IT-
leverancier invulling moet geven aan het management van de externe IT-leveranciers.
Deze situatie leidde echter wel tot een erg grote afhankelijkheid van de externe IT-
leverancier.

Expert: "They -de door het uitbestedend bedrijf ingehuurde medewerkers van de
externe IT-leverancier met wie het uitbestedende bedrijf een IT-outsourcingsrelatie had-
regarded it as their role to be managers in the interests of the outsourcing company.
They went native, as we say!.....So it's not necessarily disastrous and in the particular
contract I was in, it was quite difficult to tell sometimes who was employed by whom. .

Dit voorbeeld leidt niet tot een aanpassing van deze beheersingsindicator daar het
voorbeeld niet door andere geinterviewde experts of ervaringsdeskundigen wordt
herkend en omdat de expert expliciet stelt dat het slechts een beperkte periode geduurd
heeft en dat het succes sterk persoonsafhankelijk is.
Externe adviseurs worden door het energiebedrijf wel betrokken bij de ontwikkeling
van de IT-strategie. Deze betrokkenheid wordt voornamelijk ingevuld door andere
externe adviseurs dan de externe IT-leverancier waarmee het energiebedrijf een IT-
outsourcingsrelatie heeft. De eindverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en deimplementatie van de IT-strategie blijft bij het energiebedrijf liggen. Van de
betrokkenheid worden door de geinterviewden twee voorbeelden gegeven: advisering
over een codemigratie van ontwikkelplatformen en het in gezamenlijkheid ontwikkelen
van scenario's voor de infrastructuur van het energiebedrijf. De twee voorbeelden
hebben betrekking op de invulling van de IT-strategie. Dit is een indicator voor de
beperkte volwassenheid van de IT-strategie van het energiebedrijf. De accountmanager
van de externe IT-leverancier voegt hier nog aan toe dat het voor het beheersen van de
IT-outsourcingsrelatie belangrijk is dat er door het uitbestedende bedrijf en haar key-
leveranciers over de IT-strategie van gedachte wordt gewisseld. Het energiebedrijf staat
dit echter slechts in beperkte mate toe.
Ook de vrachtautoproducent wordt door andere externe adviseurs dan haar IT-
outsourcingspartner ondersteund bij de ontwikkeling en implementatie van haar IT-
strategie. Hiervoor is geen structurele adviesrelatie met externe adviesbureaus ingericht.
Er worden op projectbasis advies opdrachten uitgeschreven.

Ervaringsdeskundige, vrachtautoproducent, business directeur: "Wat je doet is, adhoc
zet je vragen uit en je laat onderzoeken doen. In sommige gremia is er vanuit
consultancy nog een projectmanager betrokken. Daar toets je je gedachte aan. Maar het
is niet zo dat er een externe consultant is die mede het informatiebeleid bepaalt."

Ook de elektronica fabrikant huurt, door zijn beperkte omvang van het
informatiemanagement, wel eens extra resources in voor de ontwikkeling van de IT-
strategie. Maar de IT-strategie blijft de verantwoordelijkheid van de elektronica
fabrikant.
Tot slot stelt Hn van de experts dat uitbestedende bedrijven wel erg voorzichtig moeten
zijn met het invullen van deze rol door externe IT-leveranciers die elkaars concurrenten
zijn. Bij het geven van de ondersteuning kunnen dan immers oneigenlijke motieven een
rol spelen. De externe IT-leverancier die invulling geeft aan de ondersteuning van het
uitbestedende bedrijf krijgt veel inzicht in het uitbestedende bedrijf, zijn
bedrijfsprocessen, de zwakke punten van hun concurrenten en in de verwachte
toekomstige ontwikkelingen. Deze kennis kan worden gebruikt om de huidige externe
IT-leverancier die invulling geeft aan het IT-outsourcingscontract te beconcurreren.
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Hierbij moet worden opgemerkt dat concurrentie voor het uitbestedend bedrijf niet
alleen maar nadelig hoeft te zijn.
Deze gedachtegang geeft richting aan de wijze waarop uitbestedende bedrijven de
faciliterende of ondersteunende rol voor exteme IT-leveranciers kunnen invullen. Deze
gedachtegang zal op dit punt niet leiden tot een aanpassing van deze
beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangepast. Externe IT-
leveranders en adviesbureaus kunnen een faciliterende of ondersteunende rol spelen bij
de ontwikkeling en implementatie van de IT-strategie. De eindverantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling en implementatie van de IT-strategie blijft echter bij het
uitbestedend bedrijf.
Dit resulteert in de aangepaste indicator 2.4': "de rol van externe IT-leveranciers en
consultancy bureaus bij de ontwikkeling en implementatie van IT-strategie blijft beperkt
tot een faciliterende of ondersteunende rol. Het uitbestedend bedrijf is
eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van de IT-strategie.".

8.3.5    Beheersingsindicator 2.5: alignment van de IT-strategie met de IT-strategie van
het moederbedrijf

Door de geinterviewden van de vrachtautoproducent wordt de invloed op de IT-
strategie door het moederbedrijf expliciet genoemd als toegevoegde
beheersingsindicator. Het is niet alleen belangrijk om te zorgen voor alignment van de
IT-strategie met de algemene strategie maar ook is het belangrijk om te zorgen voor
alignment met de IT-strategie van het moederbedrijf.

Ervaringsdeskundige, vrachtautoproducent, accountmanager: "Kijk, en ze zijn
onderdeel sinds twee jaar van het moederbedrijf,  .....   en dat bepaalt mede de IT-
strategie. Die invloed wordt steeds groter.

.

Deze beheersingsindicator is door geen van de geinterviewde experts genoemd. Wel
wordt deze ook door de geinterviewden voor de case van de elektronica fabrikant
nadrukkelijk genoemd. Dit bedrijf maakt onderdeel uit van een groot moederbedrijf met
een IT-strategie die van invloed is op de IT-strategie van de productdivisie waar de
service organisatie deel van uitmaakt. Ook de IT-strategie van de productdivisie heeft
op haar beurt weer invloed op de IT-strategie van de service organisatie. Dit is expliciet
vastgelegd in concern directives [Phi'961
Aangezien het energiebedrijf een zelfstandig bedrijf is, is deze beheersingsindicator niet

van toepassing op deze case.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden toegevoegd.

8.3.6    Beheersingsindicator 2.6: een adequate IT-board

EJn van de experts stelde dat de aanwezigheid van een IT-board binnen het
uitbestedend bedrijf een positieve bijdrage levert aan de beheersing van IT in het
algemeen en van IT-outsourcingsrelaties in het bijzonder. Hiermee kan het politieke
krachtenveld tussen de verschillende bedrijfsfuncties en divisies, afhankelijk van de
organisatie vorm die het uitbestedende bedrijf gekozen heeft, worden verkend. De IT-
board is een bedrijfsbrede stuurgroep waarin zitting hebben het lid van de Raad van
Bestuur met IT in zijn portefeuille181, het informatiemanagers, lijn - en
programmamanagers en demand managers. In tegenstelling tot de medewerkers van de
bedrijfsfuncties met inhoudelijke kennis die betrokken zijn bij de vorming van de IT-

181 Uitbestedende bedrijven kunnen kiezen voor het benoemen van een Chief Information O#cer die binnen de
Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid he ft voor IT maar uitbestedende bedn»n kunnen deze

verantwoordel#kheid ook beleggen bil iht van de leden van de Raad van Bestuur en daarnaast voor het benoemen

van een rr-directeur. In de vierde beheersingsfactor zal dit worden uitgewerkt.
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strategie is bij de managers die zitting hebben in de IT-board een hoog hierarchisch
niveau wel belangrijk. Bij de IT-board is de betrokkenheid van de CIO en
informatiemanagers noodzakelijk. Zij hebben door hun kennis over en ervaring met IT
een belangrijke inbreng in de IT-board.
Bij het energiebedrijf is er twee jaar geleden een IT-forum opgericht. Dit kan worden
vergeleken met een IT-board.

Ervaringsdeskundige, externe IT-leverancier, accountmanager: "IT-forum is een soort
awareness club van verschillende bedrijfsfuncties, inkoop, verkoop, transport, die
middels bezoeken, thema's enzovoort, in aanraking komt met datgene dat er in IT speelt
en dus aan het zoeken is naar waar kunnen we dat in onze omgeving inzetten. Waar
kunnen we de match maken? Wat zouden we zelf aan nieuwe dingen in onze
bedrijfsfuncties kunnen toevoegen naar aanleiding van wat we gezien hebben en wat er
mogelijk is in de IT? Dus ook andersom, vanuit de IT. Dat is dus een soort awareness
groep, dat is ook een beetje politieke groep. Dat is wel slim, dat is door de sector F -
Financieel Economische sector- en door FI -de interne automatiseringsafdeling- in het
leven geroepen om draagvlak voor IT binnen die organisatie te krijgen.

.

Ook de vrachtautoproducent heeft een gremium dat vergelijkbaar is met een IT-board,
een overlegorgaan op directieniveau waarin alle directieleden en een aantal
seniormanagers zitten: het Beleidsorgaan InformatieSystemen. In dit staforgaan zitten 20
senior managers die de verantwoordelijkheid voor bedrijfsfuncties, waaronder de IT-
bedrijfsfunctie, hebben. Dit staforgaan kan worden gekarakteriseerd als een lateraal
codrdinatiemechanisme.
Bij de elektronica fabrikant is uit de interviews niet naar voren gekomen dat er een IT-
board was ingericht. Wel worden er door de IT-leverancier sessies georganiseerd om
samen met de bedrijfsfuncties na te denken over toekomstige ontwikkelingen. Deze
sessies hebben dezelfde doelstellingen als de doelstellingen van de IT-board. Deze
sessies worden op het niveau van de productdivisies belegd. Niet op het niveau van de
service organisatie, die slechts onderdeel uitmaakt van de productdivisie.
De IT-board heeft de verantwoordelijkheid voor de IT-governance waar het IT betreft
die niet specifiek is voor 66n bedrijfsfunctie. De IT-board vormt een aanvulling op de
centrale informatiemanagers die meer operationele taken hebben.

Expert: " . . . .gemeenschappelijke issues als infrastructuur en dergelijke die je dus ook
gemeenschappelijk moet bespreken, dat kun je niet alleen maar aan de centrale staf
overlaten. Daarvoor zie je dan vaak een bedrijfsbrede stuurgroep met ofwel de
divisiedirecteuren of portefeuillehouders IT per divisie...."

Dit gremium kan ook worden gebruikt om de doelstellingen van de IT-
outsourcingsrelatie met de bedrijfsfuncties te communiceren. De noodzaak van deze
communicatie is in eerste beheersingsfactor, aandacht voor IT binnen de bedrijfsfuncties,
toegelicht.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden toegevoegd.

8.3.7 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de tweede beheersingsfactor, een
duidelijke IT-strategie, in het beheersingsmodel gehandhaafd kan blijven.
Enige nuancering hierop is beheersingsindicator 2.4, het uitbestedende bedrijf besteedt
de ontwikkeling en implementatie van IT-strategie niet uit aan een of meer IT-
leveranciers. Op basis van de interviews zijn er nog twee beheersingsindicatoren
toegevoegd, 2.5, alignment van de IT-strategie met de IT-strategie van het
moederbedrijf, en 2.6, een adequate IT-board.
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nr. Beheersingsfacturi Experts Ervarings- Conclusie
Beheersingsindicator deskundigen

Ja nee ja  nee  0m
2          Een duidelijke IT-strategie                         5          0         10 2 0    Handhaven
2.1 De IT-strategie van het uitbestedende         5          0         9 2 1    Handhaven

bedrijf is gekoppeld aan en
interacteert met de algemene strategie
van het uitbestedende bedrijf

2.2 De leveranciersstrategie van het                 5          0         12 0 0   Handhaven
uitbestedende bedrijf is expliciet
onderdeel van de IT-strategie en is
gericht op continuiteit

2.3 Er bestaat een IT-strategie die 5074 1    Handhaven
anticipeert op nieuwe ontwikkelingen
in markten waar het uitbestedende
bedrij f zich op begeeft of gaat begeven
en die mogelijkheden biedt voor het
inzetten van nieuwe technologieen

2.4 Het uitbestedende bedrijf besteedt de 4 1     11 1 0 Aanpassen
ontwikkeling en implementatie van de
IT-strategie niet uit aan een of meer IT-
leveranciers

2.5 Alignment van de IT-strategie met de          0           5           6 6 0   Toevoegen
IT-strategie van het moederbedrijf

2.6 Een adequate IT-board 1 4 6 6     0    Toevoegen

Figuur 62 : overzicht verificatie tweede beheersingsfactor, een duidelijke IT-strategie,
en de bijbehorende beheersingsindicatoren.

nr. Geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe
Beheersingsindicator beheersingsfactor/

Beheersingsindicator
2.4 Het uitbestedende bedrijf besteedt de de rol van externe IT-leverancier en

ontwikkeling en implementatie van IT-strategie consultancy bureaus bij de ontwikkeling en
niet uit aan een of meer IT-leveranciers implementatie van IT-strategie blijft beperkt

tot een faciliterende of ondersteunende rol,
het uitbestedend bedrijf is
eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling
van implementatie van de IT-strategie

25 -/- Alignment van de IT-strategie met de IT-
strategie van het moederbedrijf

2.6 -/- een adequate IT-board

Figuur 63 : aanpassingen en toevoegingen voor de tweede beheersingsfactor, een
duidelijke IT-strategie, en voor de bijbehorende beheersingsindicatoren.

8.4    Beheersingsfactor 3:   het  informatiemanagement  is het intermediair tussen  de
bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers

Door alle experts wordt de aanwezigheid van het informatiemanagement als
intermediair tussen de bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers onderschreven. De centrale
irzformatiemanager rapporteert aan de Chief Information Officer (CIO). De
informatiemanager zorgt voor de operationele invulling van taken namens de CIO.
Vastgesteld kan echter worden dat de meeste uitbestedende bedrijven moeite hebben
om het informatiemanagement in te richten. Hierbij is het vinden van geschikte mensen,
met zowel business als met IT-kennis, voor het invullen van functies binnen het
informatiemanagement 66n van de belangrijkste oorzaken. Door het ontbreken van

m  Het aantal interuiews waarbij door de g€interuiewden geen uitspraken zijn gedaan over de beheersingsfactor of
beheersingsindicator.
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opleidingen voor dergelijke functies zal het vinden van geschikte mensen in de nabije
toekomst ook niet eenvoudiger worden. Bij de invulling van deze senior functies kan het
uitbestedende bedrijf worden ondersteund door een onafhankelijke derde. Deze persoon
kan op detacheringsbasis resources leveren voor de invulling van deze functies.

Expert: "Three months ago I was doing....a presentation on a conference   . .and
resourcing the injormation management o;fice was one of the major discussions we had,
there were a lot of vendors and major user companies. What most of the user companies
came up with, they were saying it's so hard  ..... to find people that have experience or
expertise in this supplier management model that are able to manage multiple suppliers
in particular.

„

De vraag is echter of de deelnemers aan deze conferentie voldoende aandacht en budget
beschikbaar hebben voor de inrichting van het informatiemanagement. Het aantal
informatiemanagers dat noodzakelijke is, is echter afhankelijk van de
verantwoordelijkheden die het uitbestedende bedrijf wil uitbesteden. Er zijn
uitbestedende bedrijven die alleen de uitvoering van de IT-dienstverlening willen
uitbesteden en het operationele management van IT niet uit handen willen geven. Deze
uitbestedende bedrijven zullen een relatief groot informatiemanagement moeten
inrichten. Uitbestedende bedrijven die alleen nog maar een intermediair willen
behouden dat zorgt voor de aansturing van de externe IT-leveranciers en, indien
aanwezig, de overgebleven delen van de interne automatiseringsafdeling, kunnen
volstaan met een kleiner informatiemanagement.
Door drie experts zijn er uitspraken gedaan over de omvang van het
informatiemanagement Full Time Equivalents (FTE's) ten opzichte van het aantal FTE's
dat overgedragen wordt aan de externe IT-leverancier. Twee experts geven een range:
6,6% tot 13,3% en 5% tot 10%. Door 6dn expert wordt 10% als richtlijn genoemd. Deze
laatste expert stelt dat uitbestedende bedrijven deze percentages als relatief hoog
ervaren. Deze expert stelt verder dat dit percentage kan verminderen indien de maturity
van het uitbestedende bedrijf toeneemt. Dit betekent echter niet dat de
informatiemanagementfunctie ingevuld kan worden door 66n of twee medewerkers.
Dan verliest het informatiemanagement haar kritische massa. Voor het adequaat
functioneren van het informatiemanagement is het belangrijk dat deze functie zijn
kritische massa behoudt.
Zowel bij het energiebedrijf als bij de vrachtautoproducent is het informatiemanagement
gepositioneerd binnen de interne automatiseringsafdeling. Bij de elektronica fabrikant is
dit niet het geval. Dit wordt uitgewerkt in beheersingsfactor 3.4, de
verantwoordelijkheden voor enerzijds het informatiemanagement en anderzijds voor
het management van de interne automatiseringsafdeling en de interne IT-bedrijfsfunctie
zijn organisatorisch gescheiden.
Bij het energiebedrijf bestaat het informatiemanagement uit een manager die op dit
moment 10 tot 20% van zijn tijd kwijt is aan het managen van dit contract183 Verder zijn
er nog voor de ITIL processen, die door het energiebedrijf en de externe IT-leverancier
zijn geimplementeerd, process-managers benoemd. Deze processmanagers vormen
tezamen met de contractmanager het informatiemanagement van het energiebedrijf.
Door 6dn ervaringsdeskundige van het energiebedrijf wordt aangegeven dat de omslag
die het energiebedrijf aan het maken is om met haar IT-strategie te transformeren van
technology push naar demand pull, de positie van het informatiemanagement als
intermediair tussen de bedrijfsfunctie en de IT-leveranciers versterkt. Hiervoor zullen na
de reorganisatie aan de zijde van de bedrijfsfuncties, business information analisten
worden benoemd. Deze business information analisten kunnen, door de functionele
organisatiestructuur van het energiebedrijf gezien worden als centrale demand
managers. Aan de zijde van de IT-bedrijfsfunctie, de interne automatiseringsafdeling,

183  Dee geringe tijdsbesteding kan zuorden uerklaard doordat de IT-outsourcingsrelatie, op dit moment, relatief
stabid is.

197

L



worden hiervoor business support managers benoemd. Deze kunnen worden gezien als
centrale business analisten binnen de informatiefunctie van het energiebedrijf.
Ook de vrachtautoproducent heeft maar enkele personen die binnen de interne
automatiseringsafdeling verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de
informatiemanagement taken. Deze personen worden wel ondersteund door collega's
binnen de interne automatiseringsafdeling. De ondersteuning komt vooral van twee
contractmanagers die de verantwoordelijkheid voor de externe IT-leverancier voor hun
rekening nemen. Door de IT-manager wordt nog aangegeven dat het profiel van de
contractmanagers minimaal HBO niveau is en dat deze contractmanagers een
bedrijfskundige achtergrond hebben. Edn van deze twee functionarissen besteedt 50%
van zijn tijd aan het management van het onderzochte IT-outsourcingscontract.
Binnen de service organisatie van de elektronica fabrikant is de verantwoordelijkheid
voor het informatiemanagement belegd bij 3.8 FIE's. Dit is een informatiemanager en
drie business analisten. Vanuit de bedrijfsfuncties van de service organisatie wordt het
informatiemanagement nog ondersteund door een kleine support afdeling waarin
logistieke experts zitten die vanuit de business processen een aanvulling vormen op de
business analisten van het informatiemanagement. Deze kleine support afdeling kan
worden gezien als een demand management afdeling binnen de bedrijfsfuncties van de
service organisatie van de elektronica fabrikant.
Gerelateerd aan deze beheersingsfactor wordt er door Hn expert nog ingegaan op de
organisatorische positie van het informatiemanagement. In de meeste uitbestedende
bedrijven is het informatiemanagement, net als in de drie onderzochte cases, centraal
gepositioneerdm Deze expert stelt dat het uitbestedende bedrijf echter ook de keuze
kan maker·  om de grootste business unit185 de verantwoordelijkheid te geven voor de
invulling van het informatiemanagement. De expert noemt in dit verband een
internationaal opererende spoorwegmaatschappij die binnenkort het

informatiemanagement zal vestigen bij haar grootste business unit. Zeker gelet op de
interne politieke machtsverhoudingen is het de vraag of een dergelijke keuze, die
geboren is uit puur pragmatische overwegingen, bijdraagt aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie. Het uitbestedende bedrijf loopt het risico dat de belangen van de
overige bedrijfsfuncties onvoldoende worden behartigd door het

informatiemanagement dat deel uitmaakt van de grootste bedrijfsfunctie. Deze
gedachtegang leidt niet tot een aanpassing van deze beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal dem beheersingsfactor gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

8.4.1    Beheersingsindicator 3.1: het takenpakket van het informatiemanagement
bestaat uit de volgende taken: ontwikkeling en implementatie van IT-strategie,
contractmanagement, aanspreekpunt voor IT-leveranciers en aanspreekpunt voor
bedrijfsfuncties.

De experts konden zich vinden in het takenpakket van het informatiemanagement maar
wilden nog aanpassing en/of toevoegingen aan het takenpakket doen. Door drie experts
wordt aangegeven dat het informatiemanagement ook nog kennis moet hebben van de
leveranciersmarkt: inzicht in de kwaliteiten van leveranciers, kennis van
contractstructuren, kennis van de selectie van externe IT-leveranciers en tot slot kennis
van prijzen en prijsstructuren. Deze kennis is nodig om de externe IT-leveranciers te
managen. In het takenpakket van deze beheersingsindicator wordt dit aangeduid met
contractmanagement. Deze kennis kan ook worden ingevuld met de expertise van een
inkoopafdeling. De kennis met betrekking tot IT-dienstverlening is echter niet erg
transparant. Dit kan worden verklaard door de relatieve onvolwassenheid van de IT-
dienstverleningsbranche. Hierdoor is de toegevoegde waarde van de inkoopafdeling

184  Bij  deze stelling wordt uitgegaan van een functionele of matrix organisatievorm.  Bii  de divisie
organisatiestructuur is het in»matiemanagement decentraal belegd
185 In dit onderzoek worden business units aangeduid als bedn#functies.
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minder groot. Derhalve leiden de voorstellen van de experts voor de aanpassing en of
toevoeging niet tot een aanpassing van de beheersingsindicator.
Door 66n expert wordt ook nog beveiliging als aandachtsgebied voor het
informatiemanagement genoemd. Belangrijk is in ieder geval dat in de IT-strategie, die
binnen de verantwoordelijkheid van het informatiemanagement valt, aandacht is
voorbeveiliging. De vraag die zich dan aandient is of er daarnaast ook nog binnen het
informatiemanagement aandacht moet ziin voorbeveiliging. De expert stelt zich op het
star· dpunt dat dit afhankelilk is van de mate van de informatie-intensiteit binnen het
uitbestedende bedrijf. Indien de informatie-intensiteit hoog is, is het bij de meeste
uitbestedende bedrijven zo dat er binnen de interne accountantsdienst aandacht is
voorbeveiliging. Dit valt onder de EDP-auditorsverantwoordelijkheid van de interne
accountantsdienst. Voor de minder informatie-intensieve bedrijven zal deze
verantwoordelijkheid moeten worden belegd bij het informatiemanagement. Gezien de
aandacht binnen de IT-strategie voor beveiliging is deze gedachtelijn van de expert tot
een nuancering van deze beheersingsindicator en leidt op dit punt niet ook tot een
aanpassing van deze beheersingsindicator.
Door twee van de geinterviewden voor de case van het energiebedrijf wordt aangegeven
dat de ontwikkeling en implementatie van de IT-strategie niet tot het takenpakket van
het informatiemanagement behoren. Op basis van de vier interviews die plaats
gevonden hebben voor het onderzoeken van deze case kan worden vastgesteld dat het
energiebedrijf nog bezig is om haar IT-strategie vorm te geven. Dit is mogelijk een
verklaring voor de stellingname van deze twee geinterviewden. Dit leidt niet tot een
aanpassing van deze beheersingsindicator.
Door 66n van de geinterviewden van het energiebedrijf worden er verder nog drie taken
toegevoegd aan dit takenpakket: het opstellen van budgetten, het beoordelen van
aanvragen van de bedrijfsprocessen en het stellen van prioriteiten voor de business. Het
opstellen van budgetten is niet specifiek voor de IT-bedrijfsfunctie en zal derhalve niet
worden toegevoegd aan het takenpakket Het beoordelen van aanvragen van de

186

bedrijfsprocessen en het stellen van prioriteiten voor de business maken deel uit van de
taak aanspreekpunt voor de bedrijfsfuncties. Het kunnen lijn-of programmamanagers of
demandmanagers zijn die namens de bedrijfsfuncties deze prioriteiten stellen. Derhalve
zal deze taak niet worden toegevoegd aan het takenpakket.
Uit een case van een Nederlands bedrijf uit de bulk distribution, die beschreven is door
Vaessen, komt duidelijk naar voren dat het ontbreken van een duidelijk aanspreekpunt
leidt tot een onbeheerste IT-outsourcingsrelatie [Vae'98]. "At this moment in time an
effective management structure is lacking. Tasks are too scattered over the organisation.
....  Now a good middle management level is lacking,...  We are currently looking  for a

good contract manager and a service level manager.    187

Op basis van de interviews en de case van Vaessen zal deze beheersingsindicator
gehandhaafd blijven en niet worden aangepast.

8.4.2     Beheersingsindicator 3.2: het informatiemanagement heeft naast business kennis
ook kennis van IT.

Deze beheersingsindicator vindt bijval bij alle experts. Volgens de experts moet hierbij
de nadruk liggen op business kennis. Edn van de experts stelt zelfs dat het een
belemmering is voor medewerkers van het informatiemanagement indien zij te veel
kennis van IT hebben. Dit beperkt, naar de mening van deze expert, de mogelijkheden
om "out of the box" te denken. De medewerkers moeten een duidelijk beeld hebben van
de ontwikkelingen en de gevolgen van technologische keuzes kunnen overzien. Dit is
wezenlijk anders dan het hebben van gedetailleerde technologische kennis van IT.
Verder wordt er door drie experts opgemerkt dat het moeilijk is om geschikte

186 De IT-budgetten van de bedrijfsfunctie worden niet door het informatiemanagement bepaald maar worden,

gegeuen hun resultaatsverantwoordelijkheid, door de bedrijfsfuncties zelf uastgesteld.
157   Het citaat  is ontleend aan  [Vae'981,  bladzijde  71.
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medewerkers te vinden. Dit komt met name omdat er weinig medewerkers zijn met de
combinatie van IT- jn businesskennis. Dit is al bij de derde factor, het
informatiemanagement is de intermediair tussen de bedrijfsfuncties en de IT-
leveranders, aangegeven.
Daarnaast wordt door de experts ook nog gewezen op het gevaar dat de kennis van deze
medewerkers snel veroudert doordat zij, door de IT-outsourcingsrelatie, de voeling met
de technische operatie kwijt zijn. Het verouderen van kennis richt zich met name op de
IT-kennis. De technische operatie is immers als gevolg van de IT-outsourcingsrelaties
overgedragen aan de externe IT-leverancier.
Dit wordt door de IT-manager van de elektronica fabrikant onderschreven.

Ervaringsdeskundige, elektronica fabrikant, IT-manager: "...door alle
outsourcingsprojecten is IT, ....knowhow kwijtgeraakt langzaam maar zeker. Je ziet vaak
dat IT-afdelingen zoals ze nu zijn nog drijven op oude kennisdragers. Dat zie ik ook als
een groot gevaar. Want zeg maar de IT-organisaties zoals  we ze nu hebben binnen de
elektronicafabrikant, en bil andere bedrijven zou dat ook zo kunnen zijn, maar dat kan ik
niet beoordelen, dat wet ik niet, die beginnen in een valkuil te vallen. Als je outsourced
en je wil le outsourcingsrelatie kunnen managen dan zul je een stuk kennis in huis
moeten hebben van datgene dat je geoutsourced hebt. Als je de outsourcing doet in een
omgeving van projecten, dan zul je toch wat verstand moeten hebben van projecten. Doe
je een outsourcing op het gebied van infrastructuur en je wilt zeg maar die leverancier
dus toch managen, dan zul je toch zelf ook enige kennis moeten hebben. En kennis moet
jeniet alleen uit de boekjes hebben, maar moet je ook operationeel hebben. Maar
operationeel heb je nu net weggedaan. Dus degenen die er nu nog zijn die hebben dat

nog meegemaakt, die hebben daar nog steeds verstand van en kunnen dus ook die
leverende firma -de externe IT-leverancier- managen. Maar laI' gzaam maar zeker vallen
die weg. En straks heb je het geoutsourced en worden de diensten geleverd maar je kunt
eigenlijk de relatie niet meer managen omdat je een stukje basiskennis mist om
uberhaupt te kunnen managen. Dan moet je alles maar goed vinden. Reuze groot
probleem."

De experts dragen nog wel een mogelijke oplossing aan voor deze resource problemen,
het verouderen van technische kennis. Medewerkers uit de bedrijfsfuncties kunnen in
deeltijd worden ingezet voor het vervullen van taken binnen het
informatiemanagement. Hierdoor wordt tevens in het informatiemanagement business
kennis ingebracht. Door de inzet in deeltijd neemt de kans dat de technische kennis
veroudert af. Doordat de medewerkers voor een deel van de tijd werken in ddn van de
bedrijfsfuncties blijven de medewerkers contact houden met de ontwikkelingen in de
business en houden hiermee de business kennis van het informatiemanagement op peil.
Het energiebedrijf heeft slechts een deel van haar IT-dienstverlening uitbesteed aan een
externe IT-leverancier en heeft dus veel minder te maken met een veroudering van de
technische-kennis binnen het informatiemanagement. Het energiebedrijf heeft ook een
bewuste keuze gemaakt om een relatief grote en zware staf van 9 senior technische

specialisten te behouden binnen het informatiemanagement.

Ervaringsdeskundige, energiebedrijf, contractmanager: "...dat zijn mensen die vele
malen meer kennis, kunde en ervaring hebben dan de medewerkers van de externe IT-
leverancier waar we mee te maken hebben en dat is heel jammer. Het energiebedri#'heeft
een beetje de neiging om te zeggen het beste is nog niet goed genoeg. En dat betekent
dat wij zelf hele goede mensen hebben, bijvoorbeeld met 17 jaar ervaring. Die hebben
allerlei functies gehad, systeemprogrammering, UNIX omgevingen, mainframe
omgevingen, en die houden zich de laatste 34 jaar met Windows NT bezig.  .....Dus als
je hebt over technisch-inhoudelijke specialisten dan zeg ik ja die hebben we.

Uit de interviews is niet gebleken dat het energiebedrijf speciale maatregelen heeft
genomen om de business kennis van het informatiemanagement te waarborgen.
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Ook de vrachtautoproducent heeft ondanks het feit dat er slechts een deel van de IT-
dienstverlening is uitbesteed, een eigen technische staf van ongeveer 10 medewerkers
met het doel om kennis van IT-ontwikkelingen voor het eigen bedrijf te behouden.
De voorbeelden uit de cases geven aan op welke wijze de uitbestedende bedrijven
binnen het informatiemanagement IT-kennis proberen te behouden. Door de
ervaringsdeskundigen zijn geen oplossingen genoemd om te zorgen voor het behouden
van business kennis binnen het informatiemanagement. Deze constatering van experts
is geen reden om deze beheersingsindicator aan te passen.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

8.4.3     Beheersingsindicator 3.3: het informatiemanagement heeft gezag over de
bedrijfsfuncties om de IT-strategie te implementeren.

Deze beheersingsindicator wordt door slechts 6/n expert herkend. Edn andere expert
stelt dat gezag van het informatiemanagement op korte termijn wel Ieidt tot beheersing
maar dat deze beheersing ten koste gaat van de noodzakelijke flexibiliteit en derhalve
niet wenselijk is voor zowel het uitbestedende bedrijf als voor de externe IT-leverancier.
De experts zien de rol van het informatiemanagement meer als een gedelegeerde
bevoegdheid namens de bedrijfsfuncties om de IT-strategie te implementeren. Hierbij
moet het informatiemanagement keuzes voorbereiden en heeft het de rol om de
totstandkoming en continue aanpassing van de IT-strategie te faciliteren. Het standpunt
van deze expert is het tegenovergestelde van deze beheersingsindicator. Deze
beheersingsindicator is achterhaald en past niet binnen organisaties waar de
bedrijfsfuncties een resultaatsverantwoordelijkheid hebben. Edin van de experts stelt dat
dit vroeger wel het geval was door het specifieke karakter en de zelfstandigheid van IT-
dienstverlening. Door de mate van integratie in de productieprocessen en in de diensten
en producten van het uitbestedende bedrijf is dit nu niet meer mogelijk. Dit leidt tot een
aanpassing van deze beheersingsindicator.
Ook het informatiemanagement van het energiebedrijf heeft steeds minder gezag over
de bedrijfsfuncties om de IT-strategie te implementeren. De rol van het
informatiemanagement transformeert van technology push naar demand pull. Verder is
het energiebedrijf bezig om IT-governance en IT-management te ontkoppelen. Beide
ontwikkelingen zullen er toe leiden dat de implementatie van de IT-strategie steeds
meer in samenspraak en na afstemming met de bedrijfsfuncties zal worden
geimplementeerd. Dit maakt het mogelijk om IT als enabler voor de business in te gaan
zetten.
Bij de vrachtautoproducent wordt deze beheersingsindicator alleen herkend door de IT-
manager. De IT-manager stelt dat de in de IT-strategie vastgelegde architectuur leidend
is. Hiervan afwijken gebeurt alleen als hien'oor goede argumenten voorhanden zijn en
in enkele gevallen omdat er een politiek spel gespeeld wordt. Hierbij beperkt de IT-
manager zich tot basale technologie keuze. De IT-strategie gaat veel verder en heeft
betrekking op een groot aantal zaken die de bedrijfsfuncties veel meer raken dan de
keuze voor een IT-achitectuur. De overige geinterviewden voor deze case onderschrijven
deze beheersingsindicator niet. Zij stellen dat de algemene strategie leidend is ten
opzichte van de IT-strategie.

Bij de elektronica fabrikant wordt de IT-strategie afgestemd in het managementteam van
de service organisatie. Derhalve heeft het informatiemanagement geen gezag nodig om
de IT-strategie te implementeren. Het kost de service organisatie meer energie om de IT-
strategie af te stemmen met de IT-strategie van de productdivisie waar de service
organisatie onderdeel van uitmaakt en met de corporate IT-strategie. Bij het vaststellen
van de IT-strategie door de service organisatie moet hiermee rekening gehouden
worden.
Door 66,7 expert wordt er daarnaast op het gevaar van "disintermediation" gewezen. Dit
risico wordt vergroot als de budgetten voor IT-dienstverlening bij de bedrijfsfuncties
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liggen188 en als er grote projecten worden gelanceerd met cen slechts bepe rkte IT-

inspanning. Maar ook voor grote projecten met een grote IT-inspanning en grote
gevolgen voor de bedrijfsvoering loopt het informatiemanagement dit risico. De expert
geeft als voorbeeld de implementatie van een ERP-pakket. Dit is een grote IT-inspanning
en heeft verstrekkende gevolgen voor de totale IT-omgeving, maar de keuze voor de
implementatie wordt in de meeste bedrijven gemaakt door de bedrijfsfuncties. Het
informatiemanagement zal daarom haar toegevoegde waarde constant moeten kunnen
bewijzen door zich faciliterend op te stellen. Ook bij de vrachtautoproducent ligt de
verantwoordelijkheid voor de implementatie van het ERP-pakket bij de bedrijfsfunctie.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangepast: "gezag
over" zal worden vervangen door "een gedelegeerde bevoegdheid namens " en er zal
aan worden toegevoegd: ", in een faciliterende rol,"
Dit resulteert in de aangepaste indicator 3.3': "het informatiemanagement heeft, in een
faciliterende rol, een gedelegeerde bevoegdheid namens de bedrijfsfuncties om de IT-
strategie te implementeren.".

8.4.4    Beheersingsindicator 3.4: de verantwoordelijkheden voor enerzijds het
informatiemanagement en anderzijds voor het management van de interne
automatiseringsafdeling en de interne IT-bedrijfsfunctie zijn organisatorisch
gescheiden.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts onderschreven. Deze twee
verantwoordelijkheden moeten organisatorisch gescheiden zijn. In feite kan het
management van de interne automatiseringsafdeling en de interne IT-bedrijfsfunctie
gezien worden als een IT-leverancier, vergelijkbaar met een externe IT-leverancier en
verantwoordelijk voor de levering van IT-dienstverlening. Deze worden beide
gepositioneerd aan de supply zijde. De demand zijde moet zorgen voor de aansturing
van de IT-leveranciers. Hierarchische verhoudingen tussen de demand en de supply
zijde vertroebelen deze aansturing. Dit maakt een organisatorische scheiding tussen de
demand en supply zijde noodzakelijk.
De vrachtautoproducent heeft deze verantwoordelijkheden niet gescheiden. Uit de
interviews kan hiervoor gun verklaring worden afgeleid. Op dit moment zijn ook bij
het energiebedrijf deze verantwoordelijkheden nog niet gescheiden. Samen met een
onafhankelijk en gerenommeerd extern adviesbureau wordt er wel aan de opdeling
gewerkt van wat door het energiebedrijf aangeduid wordt als respectievelijk IT-
governance en IT-management. Hierbij wordt de IT-goverance de verantwoordelijkheid
van de demand zijde en het IT-management de verantwoordelijkheid van de supply
zijde. Deze scheiding maakt het ook mogelijk om de IT-strategie van het energiebedrijf
beter vorm te geven. De verantwoordelijkheid voor de IT-strategie zal van de itlterne
automatiseringsafdeling worden verplaatst naar de organisatorische eenheid die IT-
governance in zijn portefeuille zal krijgeni,9. De verantwoordelijkheid voor IT-
management, de operationele uitvoering van IT-dienstverlening, blijft bij de interne
automatiseringsafdeling. Deze gedachtengangen leiden niet tot een aanpassing van deze
beheersingsindicator.
Doordat de service organisatie haar totale IT-dienstverlening heeft uitbesteed is deze
beheersingsindicator niet van toepassing in deze case. Aanvullend hierop wordt er door
twee experts, onafhankelijk van elkaar, nog een interessante gedachtelijn uitgezet. Zij
stellen dat het combineren van deze twee verantwoordelijkheden in de praktijk ook een
functie kan hebben. Door het combineren van deze verantwoordelijkheden heeft de
informatiefunctie realisatiekracht om daadwerkelijk de IT-strategie vorm te geven. De
lijnen zijn veel korter en de inzet van eigen medewerkers is eenvoudiger te realiseren.
Daarnaast is het aantonen van de toegevoegde waarde voor het informatiemanagement

188 In alle onderzochte cases ligt het budget voor IT-dienstuerlening bij de bedrijfsfuncties.
189 Uit de interviews is niet duidelijk geruorden welke organisatorische entiteit de verantwoordelijkheid uoor IT-
governance gmt krijgen.
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minder moeilijk geworden, indien de geleverde IT-dienstverlening kwalitatief goed is.
De informatiefunctie wordt niet alleen meer afgerekend op de informatiemanagement
taken maar ook op de levering van IT-dienstverlening. Daar dit onderzoek zich richt op
IT-outsourcingsrelatie met externe IT-leveranciers zal deze gedachtelijn niet verder
worden uitgewerkt.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

8.4.5 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de derde beheersingsfactor, het

informatiemanagement is het intermediair tussen de bedrijfsfuncties en de IT-
leveranciers, in het beheersingsmodel gehandhaafd kan worden.
De enige nuancering hierop is beheersingsindicator 3.3, het informatiemanagement heeft
gezag over de bedrijfsfuncties om de IT-strategie te implementeren. Op basis van de
interviews is deze beheersingsindicator aangepast.

Nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie
beheersingsindicator deskundigen

Ja nee ja nee 0190

3          het informatiemanagement is het 5 0     10 2 0    Handhaven
intermediair tussen de
bedrijfsfuncties en de IT-
leveranciers

3.1 het takenpakket van het                            2           3          10 1 1        Handhaven

informatiemanagement bestaat uit
de volgende taken: ontwikkeling en
implementatie van IT-strategie,
contractmanagement,
aanspreekpunt voor IT-leveranciers
en aanspreekpunt voor
bedriifsfuncties

3.2 het informatiemanagement heeft 5           0          11 0 1    Handhaven
naast business kennis ook kennis
van IT

3.3 het informatiemanagement heeft 1 4 6 5 1    Aanpassen
gezag over de bedrijfsfuncties om de
IT-strategie te implementeren

3.4 de verantwoordelijkheden voor 500 7191 5    Fiandhaven

enerzijds het
informatiemanagement en
anderzijds voor het management
van de interne
automatiseringsafdeling en de
interne IT-bedrijfsfunctie zijn
organisatorisch gescheiden

Figuur 64 : overzicht verificatie derde beheersingsfactor, het informatiemanagement is
het intermediair tussen de bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers, en de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

m  Het aantal interviews waarbij door de gdnterviewden gen uitspraken zijn  gedaan over de beheersingsfactor of
beheersingsindicator.
1'1  Hierbij  is voor het energiebedrijf uitgegaan van de huidige situatie.
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nr. Geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe                      '
Beheersingsindicator beheersingsfactor/

Beheersingsindicator
3.3 Het informatiemanagement heeft gezag over de het informatiemanagement heeft, in een

bedrijfsfuncties om de IT-strategie te faciliterende rol, een gedelegeerde
implementeren bevoegdheid namens de bedrijfsfuncties

om de IT-strategie te implementeren

Figuur 65 : aanpassingen en toevoegingen voor de derde beheersingsfactor, het
informatiemanagement is het intermediair tussen de bedrijfsfuncties en de IT-
leveranciers, en voor de bijbehorende beheersingsindicatoren.

8.5     Beheersingsfactor 4: de Chief Information Officer (CIO) functioneert adequaat

Deze beheersingsfactor wordt door alle experts onderschreven. Door de experts wordt
aangegeven dat de belangrijkste taak van een CIO is om IT, en de mogelijkheden van IT,
onder de aandacht van bedrijfsfuncties te brengen. Naast het crearen van deze
awareness heeft de CIO, volgens de experts, tot taak om de informatiefunctie richting te
geven en te besturen. Er zijn echter veel bedrijven waar de functie van CIO zijn intrede
nog niet heeft gedaan. Door de experts wordt hiervoor als mogelijke verklaring gegeven
dat bedrijven een onvoldoende schaalgrootte hebben. Indien een Raad van Bestuur
bijvoorbeeld maar uit twee personen bestaat dan zal in het algemeen deze Raad van
Bestuur bestaan uit een voorzitter, de Chief Executive Officer en een financiele man, de
Chief Financial Officer. Dit wordt in beheersingsindicator 4.1, de CIO is een volwaardig
lid van de Raad van Bestuur, verder uitgewerkt.
Het energiebedrijf kent de functie van CIO niet. Op directieniveau is de
verantwoordelijkheid voor IT belegd bij een directeur die rapporteert aan de Chief
Financial Officer (CFO). De directeur, het hoofd van de interne automatiseringsafdeling,
voert het grootste deel van de operationele taken uit. In de toekomst zal er mogelijk wel
een CIO worden benoemd, dit hangt samen met de rol als enabler die aan IT is
toegekend door het energiebedrijf.
Bij de vrachtautoproducent wordt de functie ingevuld door een CFO. Bij het
moederbedrijf van de vrachtautofabrikant, is er wel een CIO die zitting heeft in de Raad
van Bestuur.
Bij de elektronica fabrikant staat de CIO van de productdivisie te ver af van de IT-
outsourcingsrelatie van de service organisatie om er daadwerkelijk invloed op te
kunnen uitoefenen. Doordat het business proces van de service afdeling ondersteunend
is aan de business processen van de divisie, krijgt de service organisatie maar weinig
aandacht van de CIO.
Door 66n expert wordt hieraan toegevoegd dat het belangrijkste probleem is dat CIO's
weer heel snel verdwenen zijn. Bij bedrijven in de Verenigde Staten is de gemiddelde
CIO maar anderhalf jaar in functie. Dat is veel te kort om adequaat invulling te kunnen
geven aan deze functie. De oorzaak van deze korte periode moet worden gezocht in de
relatieve onvolwassenheid van de informatiefunctie. De CIO wordt door veel bedrijven
verantwoordelijk gehouden voor de budget- en tijdsoverschrijdingen van IT en van IT-
projecten. Het is voor een CIO erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om alles in korte tijd
onder controle te krijgen. In veel bedrijven wordt de CIO hierop toch afgerekend en
moet de CIO snel het veld ruimen. Dit is een belangrijke constatering die moet worden
meegenomen in de opdracht die een CIO krijgt. Uitbestedende bedrijven moet een CIO
niet afrekenen op de korte termijn. In aansluiting hierop wordt door jan van de experts
de suggestie gedaan dat naast het hebben van business kennis het succesvol opbouwen
van een persoonlijke band door de CIO met de Chief Executive Officer ook een
belangrijke bijdrage levert aan het adequaat functioneren van de CIO. Dit is een
aanbeveling voor de wijze waarop een CIO adequaat kan functioneren. Dit leidt
derhalve niet tot een aanpassing van deze beheersingsfactor.
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Op basis van de interviews zal deze beheersingsfactor gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast

8.5.1     Beheersingsindicator 4.1: de CIO is een volwaardig lid van de Raad van Bestuur.

Een volwaardig lidmaatschap van een CIO van de Raad van Bestuur wordt door de
experts genuanceerd. De experts stellen unaniem dat aandacht voor IT belegd moet zijn
in de Raad van Bestuur. De omvang van het bedrijf en het belang van IT bepalen of dit
een fulltime positie is binnen de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt er door twee
experts het begin van ontwikkelingen gesignaleerd die er op wijzen dat de functie van
CIO al weer op zijn retour is. Enkele, en met name grote internationale Amerikaanse
bedrijven, kiezen er voor om de verantwoordelijkheid voor  IT binnen de Raad van
Bestuur te beleggen bij Chief Operating Officers of bi j Chief Resource Officers in plaats
van bij een CIO. Hierdoor wordt IT meer geintegreerd met de bedrijfvoering en is er
derhalve meer aandacht voor IT. Op dit moment is het onduidelijk of deze
ontwikkelingen zullen doorzetten.

Expert: "Iedereen die de ondernemer uithangt, en dat moeten alle leden van de Raad
van Bestuur zijn, die hebben gewoon het inzicht en de kennis nodig en dan kun je
misschien wel gewoon de service-aspecten aan een kereltje overlaten, maar het begrip
van technologie, wat dat -de technologie-in de business kan doen. Ik denk dat dat een
integraal aspect wordt van ondernemersschap.

.

Verder wordt er door 66n expert aangegeven dat een CIO zelf goed moet nadenken op
welk niveau hij wil opereren: op Raad van Bestuur- of op directieniveau. Dit staat los
van de noodzakelijke aandacht voor IT in de Raad van Bestuur. Bij deze afweging zal de
CIO zich moeten laten leiden door de feitelijke beslissingsmacht van de Raad van
Bestuur. Indien de belangrijke beslissingen worden genomen door de Raad van Bestuur
is het belangrijk dat de CIO ook zitting heeft in de Raad van Bestuur. Maar als de
beslissingsmacht feitelijk ligt bij de laag onder de Raad van Bestuur dan kan de CIO veel
meer bereiken indien hij opereert op directieniveau.

Expert: "Another CIO told us, "I'm not interested, the board doesn't make any useful
decision, and actually I'm far more employed in forming relationships with the people
who really do make the decisions in the business." He just was not interested, so it
depends on the role of the board of management. Is it a really powerful decision making
body? If it is? Then it's always important to be there. If it's not then go to where the
decisions really are made.

"

Binnen het energiebedrijf zijn de taken van de CIO belegd bij de directeur van de interne
automatiseringsafdeling. Deze heeft geen zitting in de Raad van Bestuur van het
energiebedrijf. Door de geinterviewden voor de case van het energiebedrijf wordt deze
beheersingsindicator dan ook niet herkend. Wel is er binnen de Raad van Bestuur van
het energiebedrijf aandacht voor IT. Deze verantwoordelijkheid is belegd bij de CFO.
Bij de vrachtautoproducent ontbreekt de functie van de CIO en wordt deze ingevuld
door een CFO die de verantwoordelijkheden voor IT heeft gedelegeerd aan het hoofd
van de interne automatiseringsafdeling. De CIO van het moederbedrijf is pas heel
recentelijk benoemd en maakt wel onderdeel uit van de Raad van Bestuur. De directe
aanleiding voor de benoeming was de, na de overname twee jaar geleden,

_ geconstateerde achterstand op IT-gebied. Om deze achterstand in te lopen is aandacht
voor IT op het niveau Raad van Bestuur noodzakelijk. Hier past de benoeming van een
CIO die zitting heeft in de Raad van Bestuur.
Ook binnen de elektronica fabrikant zit de CIO niet in het senior managementteam van
de productdivisie. De CIO rapporteert aan de Chief Industrial Officer die wel zitting
heeft in het senior managementteam van de productdivisie. In de Raad van Bestuur van
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liet concern is ook geen CIO benoemd. Ook op concernniveau is, het hootd van de
informatiefunctie op concemniveau, een directiefunctie.
Voor alle onderzochte cases kan worden geconstateerd dat uitbestedende bedrijven
binnen de Raad van Bestuur aandacht voor IT hebben.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden vervangen door de
aangepaste indicator 4.1': "binnen de Raad van Bestuur van het uitbestedend bedrijf is er
aandacht voor IT. .

8.5.2     Beheersingsindicator 4.2: het  takenpakket van de CIO bestaat uit: alignment van
business en IT, ontwikkeling en implementatie van de IT-strategie, management van
IT-outsourcingsrelaties en besturen van IT.

De experts konden zich vinden in het takenpakket van de CIO. De experts zagen naast
deze taken ook nog het signaleren van trends, het zogenaamde technology watching, het
enthousiasmeren van de business voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van IT
en het HR-management van zijn medewerkers als taken van de CIO.
Het signaleren van trends en het enthousiasmeren maken in dit orlderzoek deel uit van
het zorgen voor alignment van business en IT. Het HR-management maakt in dit
onderzoek onderdeel uit van het besturen van IT. Deze aanvullingen leiden niet tot een
aanpassing van deze beheersingsindicator. Het takenpakket wordt door de
geinterviewden voor de case van het energiebedrijf herkend. Door 6/n van de
geinterviewden wordt aangegeven dat het alignment van business en IT niet bij de CIO
ligt maar bij het IT-forum, de IT-board van het energiebedrijf. In deze IT-board heeft de
eindverantwoordelijke voor IT binnen de directie, de CFO, een belangrijke rol. Deze rol
wordt ingevuld in nauwe samenwerking met het hoofd van de interne
automatiseringsafdeling. Deze nuancering leidt derhalve niet tot een aanpassing van
deze beheersingsindicator.
Ook door de geinterviewden van de vrachtautoproducent en de elektronica fabrikant
wordt het takenpakket herkend. Hierbij wordt nog wel door de twee geinterviewden
van de elektronica fabrikant opgemerkt dat de afstand van CIO tot de IT-
outsourcingsrelatie groot is. De CIO heeft geen operationele bemoeienis met deze IT-
outsourcingsrelatie en is derhalve alleen een escalatie niveau. De CIO heeft veel minder
de verantwoordelijkheid voor het management van de IT-outsourcingsrelatie.
Er wordt door 66n expert gewezen op het gevaar dat alignment van business en IT een
statisch karakter heeft. Het is inderdaad belangrijk dat alignment niet statisch is. De
expert duidt alignment aan met "dynamic conversation", communicatie is belangrijker
dan alignment. Deze communicatie kan worden gerealiseerd door laterale
co6rdinatiemechanismen. Deze gedachtegang zorgt voor een verdere nuancering van
het begrip alignment.

Expert: "We are intending to move away alignment of business and IT that because it
sounds static, it is quite possible to be aligned but still to be wrong. More important is to
have a good conversation going between IT and business. To have a dynamic
conversation in which there is tension about how the future is going to be, and what to
be doing. By having that dynamic conversation might mean that you are not quite
aligned, and that is where the tension in the conversation is coming from. Having that
dynamic conversation is more important and respectful, than being closely agreed
where you should be. "

Het alignment tussen de business en IT moet worden verankerd in de IT-strategie van
een bedrijf. Derhalve zal de IT-strategie ook regelmatig moeten worden aangepast. Dit is
al in de tweede beheersingsfactor, een duidelijke IT-strategie, aangegeven. Derhalve
leidt deze gedachtegang niet tot een aanpassing van deze beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.
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8.5.3     Beheersingsindicator 4.3: de CIO heeft de eindverantwoordelijkheid voor IT-
outsourcingsrelaties.

Deze beheersingsindicator wordt unaniem door alle experts onderschreven. Als
eindverantwoordelijke in de Raad van Bestuur is de CIO de aangewezen functionaris
om de eindverantwoordelijkheid van IT-outsourcingsrelaties te dragen192  Indien er gddn
CIO in de Raad van Bestuur zit dan ligt deze verantwoordelijkheid bij de meeste
bedrijven bij de CFO. De experts stellen dat in dit geval de CFO de
eindverantwoordelijkheid binnen de Raad van Bestuur draagt voor de IT-
outsourcingsrelaties. Bij het energiebedrijf ontbreekt een CIO en is de
verantwoordelijkheid voor IT belegd bij de CFO. De operationele taken van de CIO
worden ingevuld door de directeur van de interne automatiseringsafdeling Derhalve
ligt de eindverantwoordelijkheid voor de IT-outsourcingsrelatie van het energiebedrijf
bij de CFO en ligt de operationele verantwoordelijkheid bij de directeur van de interne
automatiseringsafdeling. De IT-outsourcingscontracten worden door zowel de CFO als
door het hoofd van de interne automatiseringsafdeling ondertekend. Een vergelijkbaresituatie wordt door de geinterviewden van de vrachtautoproducent en de elektronica
fabrikant geschetst. De IT-outsourcingscontracten zijn van onvoldoende omvang om de
eindverantwoordelijkheid bij de CIO van respectievelijk het moederbedrijf en de
productdivisie te leggen. Respectievelijk de CFO en de CIO zijn het escalatieniveau voor
het informatiemanagement dat de verantwoordelijkheid heeft voor het management van
de IT-outsourcingsrelatie. De verantwoordelijkheid voor de IT-outsourcingsrelaties is in
twee onderzochte cases naar een relatief laag niveau in de organisatie gedelegeerd. Dit
kan mogelijk worden verklaard door het feit dat deze bedrijven slechts een deel van de
IT-dienstverlening hebben uitbesteed en het uitbestede deel van de IT-dienstverleningrelatief beperkt van omvang is. Voor de elektronica fabrikant kan op basis van de
interviews hiervoor gddn verklaring worden gegeven. In de onderzochte uitbestedende
bedrijven ligt de eindverantwoordelijkheid voor de informatie net als voor alle andere
bedrijfsfuncties echter wel op Raad van Bestuur niveau.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

           8.5.4    Beheersingsindicator 4.4. de CIO heeft business kennis en kennis van IT.

Deze beheersingsindicator wordt unaniem door alle experts onderschreven. De expertsstellen dat om te zorgen voor IT-awareness bij de bedrijfsfuncties, business kennis
noodzakelijk is. Het hebben van inzicht in IT en in technische ontwikkelingen en inzicht
in de mogelijkheden van IT is ook noodzakelijk voor het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties. Bij het energiebedrijf is recentelijk een nieuw hoofd benoemd voor
de interne automatiseringsafdeling. De CFO, de verantwoordelijke binnen de Raad van
Bestuur voor IT, heeft de verantwoordelijkheid voor IT gedelegeerd aan het hoofd van
de interne automatiseringsafdeling. Het hoofd van de interne automatiseringsafdelingheeft de operationele verantwoordelijkheid voor IT. Het nieuwe hoofd van de interne
automatiseringsafdeling is afkomstig uit een van de bedrijfsfuncties van het

A               energiebedrijf en heeft derhalve veel business kennis. Deze ontwikkeling wordt door
alle voor deze case geinterviewde ervaringsdeskundigen als positief ervaren.

  Het betreft hier een gedelegeerde verantwoordelijkheid die de (10 heeft gekregen van de lijn- of
programmamanagers, ajhankelijk van de organisatieuorm van het uitbestedende bedrijf.
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Ervaringsdeskundige, energiebedrijf, accountmanager interne automatiseringsafdeling:
"Automatisering moet toch ten dienste staan van de gebruikers. Automatisering is, naar
mijn mening, tot nu toe te veel een speeltje geweest van automatiseerders. Het neigt een
beege naar hobbyisme. "Ik heb wel een pakketje voor je. Ik heb wel een leuk tooltje voor
je." Zonder na te denken over wat is nu het probleem dat moet worden opgelost. Ik heb
liever als baas van de interne automatiseringsafdeling iemand die, die alle aspecten heel
duidelijk in de gaten houdt omdat je daar ook als automatiseringsafdeling op
beoordeeld gaat worden. Een PC, kennis van de PC is zo algemeen geworden. Kennis
van standaard pakketen, Excel en Access is zo algemeen geworden. Daar heb je geer, IT-
afdeling meer voor nodig. De toegevoegde waarde van de IT-afdeling ligt hem met
name in het kunnen maken van de vertaalslag van de problemen in de business naar
oplossingen in de IT. Vooruitlopende in IT en de vertaalslag kunnen maken naar
ontwikkelingen in de business zelf. De relatie met de business wordt steeds belangrijker.
Het relatiemanagement wordt denk ik steeds essentieler. Vanuit die optiek denk ik dat
business kennis voor het hoofd van de interne automatiseringsafdeling belangrijker is dan
IT kennis. Er mag verwacht worden dat zijn mensen voldoende kennis hebben van IT en
helder kunnen verwoorden zodat hij daar mee verder kan. .

Door de accountmanager in de case van de vrachtautoproducent wordt aangegeven dat
de IT-kennis van de CF0193 beperkt is. De IT-kennis wordt ingebracht door de interne
automatiseringsafdeling die op dit vlak als sparringpartner van de CFO optreedt. Of
deze situatie een bedreiging is voor de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie kan niet
worden vastgesteld op basis van de interviews. Ondanks deze nuancering wordt deze
beheersingsindicator door alle geinterviewden van de vrachtautoproducent herkend.
Ook de geinterviewden van de case van de elektronica fabrikant herkennen deze
beheersingsindicator. Door de accountmanager van de externe IT-leverancier wordt
opgemerkt dat het voor de CIO van de productdivisie onmogelijk is om alle
bedrijfsprocessen binnen de productdivisie te doorgronden. Hiervoor heeft de CIO zijn
stat de centrale informatiemanagers. De CIO heeft slechts globale business kennis. Deze
nuancering leidt niet tot een aanpassing van deze beheersingsindicator.

Ervaringsdeskundige, accountmanager, case elektronica fabrikant: "Er zijn zoveel
business processen binnen deze productdivisie in zijn totaliteit....... Daar kun je alle
business processen niet van behappen. Ik denk dat je een vertaalslag moet hebben.
Daarvoor heeft hij andere mensen binnen zijn groep. Zij vertalen de business
requirements naar de IT-processen. -

Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
warden aangepast

8.5.5 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de vierde beheersingsindicator, de                1
Chief Information Officer (CIO) functioneert adequaat, in het beheersingsmodel
gehandhaafd kan worden. De enige nuancering hierop is beheersingsindicator 4.1, de
CIO is een volwaardig lid van de Raad van Bestuur. Op basis van de interviews is deze
beheersingsindicator aangepast.

193  De urachtautoproducent kent geen CIO. Deze rol wordt ingeuuld door de CFO.
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Nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie
Beheersingsindicator deskundigen

Ja Nee ja nee 0194
4            De Chief Information Officer (CIO) 5 0     10 2 0 Handhaven

functioneert adequaat
4.1 De CIO is een volwaardig lid van de        3           2           3 9 0 Aanpassen

Raad van Bestuur
4.2 Het  takenpakket van de CIO bestaat 5 0     10 1 1        Handhaven

uit: alignment van business en IT,
ontwikkeling en implementatie van
de IT-strategie, management van IT-
outsourcingsrelaties en besturen van
IT

4.3 De CIO heeft de 5083 1 Handhaven
eindverantwoordelijkheid voor IT-
outsourcingsrelaties

4.4 De CIO heeft business kennis en               5           0          11 1 0 Handhaven
kennis van IT.

Figuur 66 : overzicht verificatie vierde beheersingsfactor, de Chief Information Officer
(CIO) functioneert adequaat, en de bijbehorende beheersingsindicatoren.

nr. Geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe
Beheersingsindicator beheersingsfactor/

Beheersingsindicator
4.1 de CIO is een volwaardig lid van de Raad van binnen de Raad van Bestuur van het

Bestuur uitbestedend bedrijf is er aandacht voor IT

Figuur 67 : aanpassingen en toevoegingen voor de vierde beheersingsfactor, de Chief
Information Officer (CIO) functioneert adequaat, en voor de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

i

194  Het aantal interviews waarbij door de geinteruiewden gen uitspraken ziin gedaan over de beheersingsfactor of

beheersingsindicator.
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9    Analyse van de beheersingsfactoren voor IT-outsourcing

9.1 Beheersingsfactoren

Bij de analyse van de beheersingsfactoren voor IT-outsourcing is er aandacht voor:
•     beheersingsfactor 5, vertrouwen tussen uitbestedend bedrijf en IT-leveranciers
• beheersingsfactor 6, ervaring in het aangaan en onderhouden van IT-

outsourcingsrelaties
•    beheersingsfactor 7, efficiante en effectieve IT-outsourcingscontracten
•    beheersingsfactor 8, duidelijke verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers.

9.2     Beheersingsfactor 5: vertrouwen tussen uitbestedend bedrijf en IT-leveranciers

Deze beheersingsfactor wordt unaniem door alle experts en alle geinterviewde
ervaringsdeskundigen onderschreven. Door de geinterviewden wordt aangegeven dat
vertrouwen niet alleen tijdens het selectieproces van het uitbestedende bedrijf belangrijk
is maar ook gedurende de contractperiode. Edn van de experts geeft aan dat door
vertrouwen van partijen de noodzaak tot controle afneemt. Hiermee nemen de
inspanningen die de partijen moeten doen in het beheersen van de IT-
outsourcingsrelatie af. Wel wordt er door drie experts aangegeven dat vertrouwen erg
moeilijk is te concretiseren, het is een gevoel dat personen over andere personen en over
contractpartijen hebben. Dit zal worden uitgewerkt in de toegevoegde
beheersingsindicator 5.5, persoonlijk vertrouwen tussen de medewerkers van het
uitbestedend bedrijf en de externe IT-leveranciers. Door 66n expert wordt vertrouwen
verder toegelicht. De expert stelt dat vertrouwen toeneemt als gevolg van het feit dat ten
eerste partijen elkaars standpunten kunnen begrijpen, wat niet noodzakelijk betekent
dat ze het met elkaar eens zijn en ten tweede dat partijen niet altijd op voordeel voor
zichzelf uit zijn. Verder stelt an expert dat externe consultancy bureaus, die een audit
opdrachti95 hebben binnen de IT-outsourcingsrelatie, als intermediair een bijdrage
kunnen leveren aan het herstel van het vertrouwen tussen partijen. Probleem hierbij is
dat veel uitbestedende bedrijven de consultancy bureaus strak houden aan hun audit
rol. De uitkomsten van de audit kunnen worden gebruikt om er de externe IT-
leverancier mee om de oren te slaan Hierdoor neemt het vertrouwen tussen het
uitbestedende bedrijf en de IT-leverancier nog verder af. Door het positioneren van het
consultancy bureau als een vertrouwenspersoon kan deze vicieuze cirkel worden
doorbroken. Een dergelijke interventie is slechts een van de mogelijkheden om deze
vicieuze cirkel te doorbreken.

Expert: "We - externe consultancy bureau - gaan niet auditen maar we gaan wel een
aantal gesprekken arrangeren tussen mensen. En dat vonden ze toen een goed idee en
zijn ze met een heel geringe interventie van een externe consultant of auditor tot veel
betere resultaten gekomen dan zeg maar langs een administratieve organisatie insteek."

Op basis van de interviews zal deze beheersingsfactor gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

195 Door de vow dit onderzoek geinteruiew(ie experts en emaringsdeskundigen is het inrichten uan een audit
proces als aanvullende beheersingsfactw genoentd. Dit zal worden Uitgaverkt in beheersingsfactor huaalf, het
ingericht hebben van het auditproces.
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9.2.1    Beheersingsindicator 5.1: de algemene strategiein worden uitgewisseld door het
uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers en de doelstellingen van het
uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers worden aan elkaar gekoppeld.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts onderschreven. Nadrukkelijk wordt
gesteld dat het koppelen van doelstellingen de enige mogelijkheid is om succesvol
invulling te geven aan de lange termiin relatie. Wel wordt, door de experts, bij deze
indicator de kanttekening gemaakt dat het in de praktijk slechts zelden voorkomt dat
het uitbestedend bedrijf en de externe IT-leverancier hun algemene strategieen
uitwisselen. Maar als partijen hun strategieen uitwisselen draagt dit bij aan de
beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
Ook bij de IT-outsourcingsrelatie van het energiebedrijf is er niet echt sprake van een
uitwisseling van strategieen. De externe IT-leverancier krijgt bijvoorbeeld slechts
beperkt informatie van het energiebedrijf over de op stapel staande organisatorische
veranderingen: van een taakgerichte naar een procesgerichte organisatie en de
ontvlechting van de handels- en transportactiviteiten van het energiebedrijf. Deze
informatie is wel erg relevant voor de externe IT-leverancier. De accountmanager van de
externe IT-leverancier ziet deze beperkte informatiestroom als een belemmering om
goed te kunnen anticiperen op de veranderingen.
De uitwisseling van de strategieen ontbreekt. Dit draagt niet bij aan de beheersing van
de IT-outsourcingsrelatie. De accountmanager van de externe IT-leverancier stelt dat de
verantwoordelijkheid voor het opstellen van processen om de algemene strategieen uit
te wisselen en de doelstellingen te koppelen toevalt aan het accountmanagement van de
externe IT-leverancier. Maar de accountmanager stelt ook dat dit de
verantwoordelijkheid is van zowel het uitbestedend bedrijf als van de externe IT-
leverancier.
Ook bij de vrachtautoproducent ontbreekt het uitwisselen van de strategieen en het
koppelen van de doelstellingen tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leverancier. Door de geinterviewden wordt expliciet aangegeven dat dit in deze case een
negatieve invloed heeft op de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Hierdoor heeft
de externe IT-leverancier moeite om tijdig te kunnen anticiperen op veranderingen in de
IT-behoeften van de vrachtautoproducent.
Bij de case van de elektronica fabrikant is er eveneens slechts in beperkte mate sprake
van het uitwisselen van strategieen en het koppelen van doelstellingen. Het uitwisselen
van doelstellingen blijft beperkt tot de uitwisseling van de doelstellingen van projecten
die in het kader van deze IT-outsourcingsrelatie worden uitgevoerd. De IT-leverancier
heeft geen inzicht en kennis van de IT-strategie en de algemene bedrijfsstrategie van de
service organisatie.

In de onderzochte cases is er geen sprake van uitwisseling van strategieen en koppeling
van doelstellingen. Door de geinterviewden wordt wel aangegeven dat, indien dit wel
het geval zou zijn, dit positief zou bijdragen aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie. Derhalve zal deze beheersingsindicator niet worden aangepast.
Tot slot wordt er nog door 66n expert opgemerkt dat de noodzaak tot uitwisseling van
de algemene strategie8n en de koppeling van de doelstellingen groter is bij IT-
outsourcingsrelaties waarbij er sprake is van een bredere relatie dan alleen de levering
van commodities, Information Systems Outsourcing. Deze IT-outsourcingsrelaties
kunnen worden gekarakteriseerd als Business Process Outsourcing of Processing
Outsourcing. De IT-dienstverleningsrelatie heeft in het geval van Business Process

Outsourcing of Processing Outsourcing immers een veel grotere verbondenheid met de
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bedrijfsprocessen196. Deze gedachtegang leidt tot een nuancering van deze
beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

9.2.2     Beheersingsindicator 5.2: het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leverancier(s) richten samenwerkingsverbanden op om de externe markt te bedienen
of hebben tenminste de intentie om een dergelijk samenwerkingsverband op te
richten.

Slechts door 6(in expert wordt deze beheersingsindicator volledig onderschreven. Ook
de meeste ervaringsdeskundigen herkennen deze beheersingsindicator niet.
De overige vier experts hebben hun twijfels bij deze beheersingsindicator. Edn van de
argumenten die hiervoor door de experts wordt aangevoerd is dat het commercieel
succes van dergelijke samenwerkingsverbanden ook beinvloed wordt door externe
factoren als marktontwikkelingen. Hierdoor kan een samenwerkingsverband, buiten de
schuld van de betrokken partijen, mislukken en dit zal per definitie niet positief
bijdragen aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Daarnaast voeren experts het
argument aan dat een dergelijk samenwerkingsverband niet bijdraagt aan het realiseren
van de doelstellingen van de IT-outsourcingsrelatie en derhalve ook niet direct bijdraagt
aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Dit laatste argument wordt ook door
een aantal ervaringsdeskundigen genoemd. Toch zijn er enkele geinterviewde
ervaringsdeskundigen, en met name onder de accountmanagers van de externe IT-
leverancier, die deze beheersingsindicator onderschrijven. In hun onderbouwing geven
zij echter aan dat dit leidt tot een bredere basis voor de samenwerking, hetgeen in lijn is
met de strategie van de externe IT-leveranciers. Op welke wijze dit een bijdrage levert
aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie wordt door de geinterviewden niet
verder onderbouwd. Door Hn van de accountmanagers wordt nog opgemerkt dat
dergelijke samenwerkingsverbanden in de strategie van de externe IT-leverancier
passen. Hierbij geeft deze accountmanager aan dat de externe IT-leverancier dergelijke
samenwerkingsverbanden tot op heden nog niet heeft gerealiseerd.
Vanuit de ervaringsdeskundigen van de uitbestedende bedrijven is er geen enkele
herkenning van deze indicator. Deze ervaringsdeskundigen vinden dergelijke
samenwerkingsverbanden bedreigend.
Daarnaast zijn er ook maar beperkte mogelijkheden om dergelijke
samenwerkingsverbanden vorm te geven. De experts stellen dat de meeste van deze
samenwerkingsverbanden zich beperken tot het vercommercialiseren van een
maatwerkapplicatie die door het uitbestedend bedrijf is ontwikkeld en samen met de
externe IT-leverancier in de markt wordt gezet.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden geschrapt.

9.2.3     Beheersingsindicator 5.3: het hebben van een goede reputatie voor zowel het
uitbestedende bedrijf als de IT-leveranciers.

Deze beheersingsindicator wordt maar door 6/n expert herkend. Er zijn drie experts die
van mening zijn dat deze beheersingsindicator geen bijdrage levert aan de beheersing
van IT-outsourcingsrelaties. Zij stellen dat het hebben van een goede reputatie belangrijk
is bij de selectie van de externe IT-leveranciers. In het selectieproces kan reputatie 6/n
van de beoordelingscriteria zijn van het uitbestedende bedrijf. Door de uitbestedende
bedrijven wordt een externe IT-leverancier geselecteerd met een goede reputatie. Door
de externe IT-leveranciers worden commerciale inspanningen gedaan voor
uitbestedende bedrijven met een goede reputatie.

196  De gedachtegang van deze expert kan niet zoorden getoetst aan de onderzochte cases omdat de relaties uan alle

onderzochte cases te karakteriseren zijn als Information System Outsourcing.
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Door alle geinterviewden van de case van het energiebedrilt en de elektronica fabrikant
wordt deze uitleg herkend. Zij geven expliciet aan dat dit een beheersingsindicator is die
belangrijk is bij de selectie van de externe IT-leveranciers. Deze uitleg wordt ook door de
geinterviewden van de case van de vrachtautoproducent aangegeven. Hier wordt nog
door de contractmanager van de externe IT-leverancier aan toegevoegd dat de reputatie
van het uitbestedende bedrijf ook belangrijk is. Enkele jaren geleden heeft de
vrachtautoproducent een doorstart gemaakt na een faillissement. Dat heeft de reputatie
van het uitbestedende bedrijf geschaad. Hierbij kan echter opgemerkt worden dat deze
irwloed te karakteriseren is als een exogene invloed die weliswaar een bedreiging vormt
voor de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie maar van een andere orde is. Deze
gedachtengangen leiden derhalve tot het schrappen van deze beheersingsindicator.
Gerelateerd aan deze beheersingsindicator wordt door 66n van drie experts, die deze
beheersingsindicator niet onderschrijven, opgemerkt dat de meeste bedrijven met een
goede reputatie grote organisaties zijn. Voor externe IT-leveranciers kan het ook
aantrekkelijk zijn om kennis en ervaring op te doen met bedrijven die kleiner van
omvang zijn en een innovatief karakter hebben. De kennis en ervaring die de
leveranciers bij deze klanten hebben opgedaan kunnen worden gebruikt bij andere
klanten en op veel grotere schaal worden ingezet. Hierdoor kan de leverander een
leercurve veel sneller doorlopen. Deze interessante gedachtelijn staat echter los van deze
beheersingsindicator.
Daarnaast is er 66rt expert die stelt dat het hebben van een goede reputatie van het
uitbestedende bedrijf zelfs negatief bijdraagt aan beheersing. Door de goede reputatie
zal de druk op de medewerkers van de externe IT-leverancier om goed te presteren voor
deze klant toenemen. Deze druk zal leiden tot fouten, deze komen de kwaliteit van de
IT-dienstverlening niet ten goede. Derhalve draagt dit bij aan een vermindering van de
beheersbaarheid.
In de praktijk en in de onderzochte cases kunnen fouten die ontstaan door de druk om
goed te presteren in verband met een goede reputatie van uitbestedende bedrijf niet
worden waargenomen. Deze gedachtegang zal niet worden meegenomen in de analyse
van deze beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden geschrapt.

9.2.4     Beheersingsindicator 5.4: het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers hebben
een vergelijkbare cultuur.

Deze beheersingsindicator wordt door drie experts onderschreven. Er zijn twee experts
die een duidelijke nuancering geven aan deze indicator. Ejn expert stelt dat het hebben
van een vergelijkbare cultuur weliswaar tot beheersing van de IT-outsourcingsrelatie
leidt maar dat het creativiteit in de relatie in de weg staat. Wel waarschuwt de expert
nadrukkelijk voor het andere uiterste, een onvergelijkbare cultuur. Dit kan leiden tot
problemen in de IT-outsourcingsrelatie.                                                                                                  1

Expert: "I think it makes things easier. I think it does contribute to trust. My issue is that
it doesn't necessarily contribute to creativity. Sometimes the cultural clashes can be

productive. But it can be difficult to strike a balance between creativity and a complete
break down of the relationship. The knowledge management says that people require a
certain abrasion in a team. If everybody is the same then you lose the creative spark..

In aansluiting hierop geeft een andere expert een voorbeeld van een dienstverlenende
organisatie die bij de uitbesteding van haar IT-dienstverlening bewust heeft gekozen om
voor het applicatie deel een externe IT-leverancier te selecteren die een duidelijk
afwijkende cultuur had en voor het meer stabielere infrastructuur deel een externe IT-
leverancier te selecteren waarvan de cultuur vergelijkbaar was met haar eigen cultuur.
Dit dienstverlenend bedrijf heeft voor het applicatiedeel gekozen om met behulp van
cultuurverschillen te komen tot vernieuwingen in zijn business processen, de
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uitbesteding van IT als middel om (organisatie)veranderingen te realiseren. Deze
gedachtengangen leiden tot het aanpassen van deze beheersingsindicator.
De cultuur van het energiebedrijf verschilt erg van de cultuur van de externe IT-
leverancier. Door een fusie van de externe IT-leverancier is er verschil in cultuur
ontstaan tussen de cultuur van het energiebedrijf en de veranderde cultuur van exteme
IT-leverancier. Ten tijde van de contractondertekening was de cultuur van het
energiebedrijf vergelijkbaar met de cultuur van de externe IT-leverancier. De fusie van
de externe IT-leverancier heeft geresulteerd in een verandering van de cultuur. Bij de
ondertekening van het IT-outsourcingscontract was de vergelijkbaarheid van de cultuur
een van de doorslaggevende argumenten om te kiezen voor deze externe IT-leverancier.
Dat door de fusie van de externe IT-leverancier de twee culturen uiteenlopen heeft niet
geleid tot problemen in de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Het heeft echter
ook niet geleid tot, de door 66n expert gesuggereerde, creativiteit in de IT-
outsourcingsrelatie.
Ook de geinterviewden van de vrachtautoproducent vinden vergelijkbaarheid van
culturen niet noodzakelijk. De business directeur stelt dat het alleen voor consultants
van externe IT-leveranciers belangrijk is dat zij dezelfde cultuur hebben. Dit
vergemakkelijkt het samenwerken in projecten. De IT-manager benadrukt daarentegen
het belang van een zelfde achtergrond voor het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leverancier.
De cultuur van de IT-leverancier en van de elektronica fabrikant liggen, doordat zij deel
uit maken van hetzelfde concern, dicht bij elkaar. Het is derhalve voor de
geinterviewden moeilijk een inschatting te maken van deze beheersingsindicator. Wel
wordt door de business manager van de elektronica fabrikant aangegeven dat je elkaar
moet uitdagen in projecten.

Ervaringsdeskundige. elektronica fabrikant, business manager: "........je moet mekaar
uitdagen. Ik heb geen behoefte aan mensen die komen luisteren en dan precies doen wat
ik vraag."

Uit een case van een Nederlands technologie instelling, die beschreven is in het
onderzoek van Nolan & Norton Institute, komt duidelijk naar voren dat grote cultuur
verschillen niet hebben geleid tot een onbeheerste IT-outsourcingsrelatie [NNI'97].
.Bovendien kostte het de overgenomen medewerkers de nodige tijd om te wennen aan
de toch wat andere bedrijfscultuur die heerst bij de IT-leverancier." "Door aandacht
van het management van de exteme IT-leverancier heeft dit niet geleid tot een
verminderde beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Ook in een tweede case van
Nolan & Norton Institute komt ditzelfde beeld naar voren. Bij een
voedingsmiddelenproducent kan het volgende citaat worden opgetekend: " De klant
geeft aan dat de keuze niet gemaakt is op basis van een cultuur 'match'- deze was in
mindere mate aanwezig. n 198

Op basis van de interviews en de cases van Nolan & Norton Institute zal deze
beheersingsindicator worden aangepast: "een vergelijkbare cultuur" zal worden
vervangen door "culturen die niet conflicterend  zijn".
Dit resulteert in de aangepaste indicator 5.4': "het uitbestedende bedrijf en de IT-
leveranciers hebben culturen die niet conflicterend  zijn".

197 Het citaat is ontleend aan INNI'971, bladzijde 56.
m Het citgat is ontleend ann INNI'971, bladziide 74.
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9.2.5     Beheersingsindicator 5.5: persoonlijk vertrouwen tussen de medewerkers van
het uitbestedend bedrijf en de externe IT-leveranciers

Drie van de vijf experts geven aan dat aan de vijfde beheersingsfactor, vertrouwen
tussen uitbestedend bedrijf en IT-leverancier, nog een beheersingsindicator kan worden
toegevoegd. De experts stellen dat persoonlijk vertrouwen tussen medewerkers van het
uitbestedend bedrijf en de externe IT-leveranciers noodzakelijk is en een positieve
bijdrage levert aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Hiervoor wordt door
6dn van de experts expliciet gesteld dat er een proces moet worden ingericht om
medewerkers die in die omgeving niet goed functioneren als gevolg van hun
persoonlijkheid worden vervangen door medewerkers wiens functioneren niet wordt
belemmerd door hun persoonlijkheid.
Door drie geinterviewden van de case van het energiebedrijf en door twee
geinterviewden van de vrachtautoproducent wordt deze beheersingsindicator ook
genoemd. De accountmanager van de externe IT-leverancier in de case van het
energiebedrijf stelt dat persoonlijke relaties het smeermiddel zijn van de IT-
outsourcingsrelatie en zorgen voor vertrouwen.

Ervaringsdeskundige, contractmanager externe IT-leverancier, energiebedrijf
.
...heel

belangrijk is ook persoonlijk vertrouwen in relaties. Dus die IT-manager die moet mij als
contractmanager persoonlijk vertrouwen. Die moet goed weten als ik wat zeg of dat
waar is of niet. En als dat vertrouwen niet bestaat heb je echt een probleem. Dus de
gesprekspartners die je hebt in de outsourcingsrelatie die moeten elkaar kunnen
vertrouwen. En dan met name op niet-operationeel niveau. Op operationeel niveau kun
je daar makkelijker in sturen of bijsturen als daar een vertrouwensprobleem ontstaat.
Maar op tactisch en strategisch niveau kun je dat absoluut niet hebben."

Ook drie geYnterviewden var, de case van de elektronica fabrikant geven aan dat
persoonlijk vertrouwen een belangrijke beheersingsindicator is voor de beheersing van
IT-outsourcingsrelaties. Door de geinterviewden voor de case van de
vrachtautoproducent wordt deze beheersingsindicator niet genoemd.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden toegevoegd.

9.2.6 Condusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de vijfde beheersingsfactor,
vertrouwen tussen uitbestedend bedrijf en IT-leveranciers, gehandhaafd kan worden.
Een aantal beheersingsindicatoren van deze beheersingsfactor moet wel worden
aangepast. De beheersingsindicatoren 5.2, het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leverancier(s) richten samenwerkingsverbanden op om de externe markt te bedienen of
hebben tenminste de intentie om een dergelijk samenwerkingsverband op te richten, en
5.3, het hebben van een goede reputatie voor zowel het uitbestedende bedrijf als de IT-
leveranciers, worden op basis van de interviews geschrapt. Verder wordt
beheersingsindicator 5.4, het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers hebben een
vergelijkbare cultuur, op basis van de interviews aangepast. Op basis van de interviews
is de beheersingsindicator 5.5, persoonlijk vertrouwen tussen de medewerkers van het
uitbestedend bedrijf, toegevoegd.
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Nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie
beheersingsindicator deskundigen

Ja Nee ja nee 0199
5 Vertrouwen tussen uitbestedend 5           0          10 1 1    Handhaven

bedrij f en IT-leveranciers
5.1 De algemene strategieen worden            5          0          2 9 1    Handhaven

uitgewisseld door het uitbestedende
bedrijf en de IT-leveranciers en de
doelstellingen van het uitbestedende
bedrijf en de IT-leveranciers worden
aan elkaar gekoppeld

5.2 Het uitbestedende bedrijf en de                 1           4           0 11 1    Schrappen
externe IT-leverancier(s) richten
samenwerkingsverbanden op om de
externe markt te bedienen of hebben
tenminste de intentie om een
dergelijk samenwerkingsverband op
te richten

5.3 Het hebben van een goede reputatie        2          3 7 4      1    Schrappen
voor zowel het uitbestedende bedrijf
als de IT-leveranciers

5.4 Het uitbestedende bedrij f en de IT-            3 2 2 10 0    Aanpassen
leveranciers hebben een
vergelijkbare cultuur

5.5 Persoonlijk vertrouwen tussen de           3          2 8 3      1    Toevoegen
medewerkers van het uitbestedend
bedrijf en de externe IT-leveranciers

Figuur 68 : overzicht verificatie vijfde beheersingsfactor, vertrouwen tussen
uitbestedend bedrijf en IT-leveranciers, en de bijbehorende beheersingsindicatoren.

nr. Geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe
Beheersingsindicator beheersingsfactor/

Beheersingsindicator
5.4 Het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers Het uitbestedende bedrijf   en   de   IT-

hebben een vergelijkbare cultuur leveranciers hebben culturen die niet
conflicterend zijn

55 - - Persoonlijk vertrouwen tussen   de
medewerkers van het uitbestedend bedrijf
en de externe IT-leveranciers

Figuur 69 : aanpassingen en toevoegingen voor de vijfde beheersingsfactor,
vertrouwen tussen uitbestedend bedrijf en IT-leveranciers, en voor de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

9.3 Beheersingsfactor 6: ervaring in het aangaan en onderhouden van IT-
outsourcingsrelaties

Deze beheersingsfactor wordt door alle vijf de experts en alle geinterviewden van de
case van het energiebedrijf onderschreven. De geinterviewden stellen dat door ervaring
in het aangaan en onderhouden van IT-outsourcingsrelaties zowel het uitbestedende
bedrijf als de externe IT-leverancier beter in staat zijn om een IT-outsourcingsrelatie te
managen. Wel wordt er door twee ervaringsdeskundigen van de externe IT-leverancier
betrokken bij de case van het energiebedrijf opgemerkt dat hurt organisatie moeite heeft
met het leren van ervaringen. De kennisborging binnen de organisatie behoeft aandacht.

   Het aantal interuines waarbi i door de gatteruiewden geen uitspraken ziin gedaan over de beheersingsfactor of

beheersingsindicator.
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Deze beheersingsfactor wordt ook door de geinterviewden van de case van de
vrachtautoproducent herkend. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat het IT-
outsourcingscontract met de vrachtautoproducent het eerste IT-outsourcingscontract
voor de externe IT-leverancier met een externe klant was. Na de ondertekening van het
IT-outsourcingscontract is de ervaring in het aangaan en onderhouden van IT-
outsourcingsrelaties van de externe IT-leveranciers alleen maar groter geworden.
De service organisatie heeft haar totale IT-dienstverlening in een aantal stappen
ondergebracht bij de IT-leverancier. Hierdoor heeft de service organisatie ervaring
opgebouwd in het aangaan en onderhouden van IT-outsourcingsrelaties. Door de
geinterviewden wordt expliciet aangegeven dat deze stapsgewijze aanpak heeft geleid
tot een betere beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
Bij deze beheersingsindicator wordt door Hn van de experts opgemerkt dat het hebben
van ervaring geen negatieve ervaring moet zijn. Indien de ervaring van een
uitbestedend bedrijf een mislukte IT-outsourcingsrelatie is, heeft deze expert zijn twijfel
bij deze beheersingsfactor. Geen van de uitbestedende bedrijven die in dit case study
onderzoek zijn meegenomen heeft negatieve ervaringen met IT-outsourcingsrelaties.
Vanuit de case studies kan de gedachtelijn van deze expert niet worden bevestigd of
worden ontkracht.
Uit de praktijk kan echter worden geconstateerd dat ook negatieve ervaringen bijdragen
aan de leercurve van bedrijven. Dit zal uitbestedende bedrijven er hoogstens van
weerhouden om in de toekomst nieuwe IT-outsourcingsrelaties aan te gaan. Maar indien
ze besluiten om ondanks de negatieve ervaringen toch opnieuw een IT-
outsourcingsrelatie aan te gaan zullen hun ervaringen in positieve zin bijdragen.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsfactor gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast

9.3.1     Beheersingsindicator 6.1: de IT-leveranciers hebben een methode en het
uitbestedende bedrijf heeft een beschreven proces voor de vorming van IT-
outsourcingsrelaties.

De bijdrage die methoden van leveranciers en beschreven processen van het
uitbestedende bedrijf leveren aan de beheersing van IT-outsourcingsrelaties worden
door alle experts onderschreven. Hieraan wordt door twee experts toegevoegd dat in de
praktijk de uitbestedende bedrijven slechts zelden het noodzakelijke beschreven proces
voor de vorming van IT-outsourcingsrelaties hebben. In alle onderzochte cases hadden
de uitbestedende bedrijven geen beschreven proces voor de vorming van IT-
outsourcingsrelaties. Bij het ontbreken van een beschreven proces worden er door
experts twee suggesties gedaan om deze tekortkoming op te heffen: ondersteuning door
de externe IT-leverancier of ondersteuning door onafhankelijke consultancy bureaus.
Indien het uitbestedende bedrijf wordt ondersteund door de externe IT-leverancier bij
de vorming van de IT-outsourcingsrelatie wordt het uitbestedende bedrijf al voor de
ondertekening van het IT-outsourcingscontract afhankelijk van de externe IT-
leverancier. Het inschakelen van een onafhankelijk consultancy bureau kan dit
voorkomen. Maar de kosten die gemoeid zijn met het inschakelen van een onafhankelijk
consultancy bureau zijn aanzienlijk. De meeste externe IT-leveranciers ondersteunen
hull potentiele klanten, uitbestedende bedrijven. Deze ondersteuning wordt door de
externe IT-leverancier niet gefactureerd aan de uitbestedende bedrijven. De externe IT-
leveranciers zien de ondersteuning als een inspanning die noodzakelijk is in het
commerciale proces.
Door Hn van de experts wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat de methode van de
externe IT-leverancier en het proces van het uitbestedende bedrijf op elkaar aansluiten.
De expert stelt dat bij het ontbreken van een beschreven proces het uitbestedende bedrijf
het beste kan kiezen voor het adopteren van de methode van de externe IT-leverancier
en het zich laten bijstaan door een onafhankelijk consultancy bureau. Bij deze keuze
wordt de afhankelijkheid van de externe IT-leverancier verminderd en blijven de kosten
die gemoeid zijn met de inzet van het onafhankelijk consultancy bureau beperkt. Aan de
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hand van deze gedachtelijn kunnen er keuzes gemaakt worden door het uitbestedende
bedrijf om de tekortkoming van het ontbreken van een beschreven proces voor de
vorming van IT-outsourcingsrelaties op te heffen. Deze gedachtelijnen leiden tot een
nuancering en niet tot een aanpassing van deze beheersingsindicator.
Verder wordt er door twee experts aangegeven dat de methoden en beschreven
processen wel op ervaring gebaseerd moeten zijn Hierbij wordt door de experts
opgemerkt dat het borgen van deze kennis in de organisatie een groot probleem is voor
bedrijven. In veel bedrijven blijft deze kennis beperkt tot de betrokken individuele
medewerkers en kan deze door de rest van de organisatie niet worden gebruikt. Dit
vraagt aandacht van de bedrijven om de kennis in de organisatie te borgen.
Bij de noodzaak dat de methoden en het beschreven proces gebaseerd moeten zijn op
ervaring dient zich de vraag aan voor de beschreven processen van het uitbestedende
bedrijf of dit per definitie ervaringen in IT-outsourcingsrelaties moeten zijnwoo. Etn van
de experts stelt dat ervaring in de vorming van lange termijn relaties, anders dan IT-
outsourcingsrelaties, onvoldoende is.

Expert:  "...ik heb nu een situatie gezien waarin bedrijven voor miljarden uitbesteden
aan fysieke bouwwerken en technische zaken en die daar uitgebreide handboeken voor
hadden, en die vervolgens met hun IT-outsourcing alle basisfouten maken die maar te
maken waren. ...Praktijk is dat IT dan weer onder een andere persoon valt en dan
denken ze, dat is toch weer heel anders dan bruggen bouwen en passen daar dus
vreemd genoeg niet al hun principes en methoden op toe.

.

Deze gedachtelijn leidt tot een aanpassing van deze beheersingsindicator.

Deze gedachtelijn wordt in de case van het energiebedrijf onderschreven. Het
energiebedrijf had weI een beschreven proces maar de inzet van dit beschreven proces
heeft geen bijdrage geleverd aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie daar het
een beschreven proces betrof dat geen betrekking had op IT-outsourcingsrelaties maar
op lange termijn relaties voor andere bedrijfsfuncties binnen het energiebedrijf

Door de service organisatie is tijdens het traject om te komen tot een IT-
outsourcingscontract een proces beschreven voor de vorming van IT-
outsourcingsrelaties. Hierbij is de service organisatie ondersteund door de externe IT-
leverancier. Dit heeft positief bijgedragen aan de vorming van de IT-outsourcingsrelatie
en door de bijdrage van de IT-leverancier hieraan sloot het beschreven proces van de
service organisatie aan bij de methode van de IT-leverancier.
Door de geinterviewden van alle cases wordt verder aangegeven dat de externe IT-
leverancier een methode heeft voor de vorming van IT-outsourcingsrelaties en dat dit
bijdraagt aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangevuld met:  "op
ervaring gebaseerde" voor zowel de methode van de externe IT-leverancier als het
beschreven proces van het uitbestedende bedrijf. Dit resulteert in de aangepaste
indicator 6.1': "de IT-leveranciers hebben een op ervaring gebaseerde methode voor de
vorming van IT-outsourcingsrelaties en het uitbestedende bedrijf heeft een op ervaring
gebaseerd en beschreven proces voor de vorming van IT-outsourcingsrelaties.".

200 Doordat de vorming van IT-outsourcingsrelaties voor externe IT-/everanciers tot hun core business behoort.
clint zich deze uraag niet aan voor de methodes van de externe IT-leverancier. Deze ervaringen zijn per definitie
gebaseerd op eruaring.
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9.3.2     Beheersingsindicator 6.2: de strategie van het uitbestedende bedrijf is gericht op
het aangaan van allianties met leveranciers en de strategie van IT-leveranciers is
gericht op het aangaan van lange termijn relaties met uitbestedende bedrijven.

Deze beheersingsindicator wordt door vier van de vijf experts onderschreven. De vijfde
expert onderkent niet de noodzaak van een strategie van het uitbestedend bedrijf die
gericht is op het aangaan van allianties om te komen tot de beheersing van IT-
outsourcingsrelaties. Deze expert volgt dezelfde gedachtelijn die is uitgewerkt in
beheersingsindicator 6.1, de IT-leveranciers hebben een methode en het uitbestedende
bedrijf heeft een beschreven proces voor de vorming van IT-outsourcingsrelaties. Het
hebben van ervaring in andere samenwerkingsverbanden is nog geen garantie dat het
uitbestedende bedrijf die ervaring kan toepassen bij de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie. Het is belangrijk dat de opgedane kennis in de organisatie wordt
verankerd. Dit leidt tot een nuancering van deze beheersingsindicator en niet tot een
aanpassing van deze beheersingsfactor. Deze gedachtelijn geeft zowel het uitbestedend
bedrijf als de externe IT-leveranciers aanknopingspunten voor de inrichting van deze
beheersingsindicator. De andere vier experts geven in de interviews expliciet aan dat
ervaring in het aangaan van allianties een positieve bijdrage levert aan de ervaring in het
aangaan en onderhouden van IT-outsourcingsrelaties. Deze ervaring kan worden
gebruikt bij het aangaan en onderhouden van IT-outsourcingsrelaties. Uitbestedende
bedrijven hebben al een leercurve doorlopen. In de praktijk blijkt echter dat de
resultaten van het doorlopen van de leercurve geen grote bijdrage levert aan de
beheersing van IT-outsourcingsrelaties.
In de case van het energiebedrijf stelt de contractmanager van de externe IT-leverancier
dat het voor het energiebedrijf de eerste keer was dat zij delen van haar IT-
dienstverlening uitbesteed had aan een externe IT-leverancier. De contractmanager stelt
dat het energiebedrijf geen lering heeft kunnen trekken uit de ervaring die zij hebben
opgedaan bij de aanbesteding van andere grote projecten doordat deze kennis niet
binnen de organisatie van het energiebedrijf geborgd is.
De cultuur van de vrachtautoproducent is niet gericht op het aangaan van allianties. Om
voorop te blijven lopen is het voor de vrachtautofabrikant toch noodzakelijk om
allianties te sluiten. De vrachtautoproducent heeft derhalve wel allianties en gebruikt
deze ervaringen ook voor het beheersen van de IT-outsourcingsrelatie.
De service organisatie van de elektronica fabrikant heeft een groot aantal allianties met
externe partijen. Hierbij kan worden gedacht aan transportbedrijven en
koeriersdiensten, die een belangrijke rol spelen in de processen van de service
organisatie. Door de geinterviewden van de elektronica fabrikant wordt aangegeven dat
het stroomlijnen van de organisatie door het aangaan van samenwerkingsverbanden
onderdeel is van de strategie van de service organisatie. Het past ook binnen de strategie
van de divisie en het concern waar de service organisatie deel van uitmaken. In deze
strategie passen dus ook IT-outsourcingsrelaties.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.
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9.3.3    Beheersingsindicator 6.3: de samenwerking en de inhoud van de IT-
outsourcingsrelaties worden periodiek en op vooraf vastgestelde momenten
geevalueerd door de eindverantwoordelijke van zowel het uitbestedend bedrijf als
de IT-leveranciers.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts onderschreven. Door de expertsworden er nog handreikingen gedaan voor de inrichting van de evaluatie. Ein expertzegt dat er bij de evaluatie onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds het
evalueren van de operatie en anderzijds het evalueren van de relatie en toekomstigeontwikkelingen met betrekking tot de operatie. In het verlengde hiervan stelt de expert
dat operationele problemen in de operatie er toe leiden dat partijen bij de evaluatie geentijd en aandacht meer zullen besteden aan toekomstige ontwikkelingen. Alle aandacht
zal gericht zijn op het oplossen van de actuele operationele problemen. Het ontbreken
van aandacht voor toekomstige ontwikkelingen tijdens de evaluaties is een bedreiging
van de continuYteit van de IT-outsourcingsrelatie. Een andere expert benadrukt het
belang van het geven van inzicht in elkaars risico's. Door elkaar inzicht te geven in de
risico's zijn partijen beter in staat om de risico's te beheersen en de partijen kunnen pro-
actief anticiperen op deze risico's. Deze expert stelt verder dat de evaluatie niet alleen
moet worden gebruikt om terug te kijken, maar de evaluatie zal ook moeten worden
gebruikt om de huidige IT-dienstverlening te verbeteren en te transformeren naar de in
de toekomst gewenste IT-dienstverlening. Deze handreikingen geven invulling aan de
wijze waarop de samenwerking en de inhoud van de IT-outsourcingsrelatie door de
eindverantwoordelijken van zowel het uitbestedende bedrijf als de externe IT-
leveranciers kunnen worden geivalueerd. Derhalve zal dit niet leiden tot een aanpassing
van deze beheersingsindicator.
Door de contractmanager van het energiebedrijf wordt benadrukt dat het managen van
de perceptie door de externe IT-leverancier essentieel is voor de beeldvorming van het
uitbestedend bedrijf. Het managen van de perceptie van beheersing belangrijk voor de
evaluatie en daarmee voor de beheersing van IT-outsourcingsrelaties. Gedurende de
hele contractperiode zal de externe IT-leverancier energie moeten steken in het managenvan de perceptie van zijn klanten. Deze perceptie zal vooral moeten worden gemanageddoor de accountmanager en de contractmanager van de externe IT-leverancier en in veel
mindere mate door de medewerkers van de externe IT-leverancier op het operationele
niveau. Hierbij moet worden opgemerkt dat de perceptie van die gemanaged moet
worden door de contract- en accountmanager gebaseerd is op de perceptie van het
uitbestedende bedrijf van de prestaties van de IT-medewerkers van het uitbestedende
bedrijf.

Ervaringsdeskundige, contractmanager energiebedrijf: "Ik denk dat de kwaliteit van de
dienstverlening.. ..wordt erg bepaald door....de perceptie van de kwaliteit. De

"perceptie van de kwaliteit is het fundament onder die relatie.

Deze handreiking geeft invulling aan de wijze waarop deze beheersingsindicator kan
bijdragen aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Derhalve zal dit niet leiden
tot een aanpassing van deze beheersingsindicator.
De geinterviewden van de case van de vrachtautoproducent geven aan dat de evaluatie
plaatsvindt op een globaal niveau en dat dit gebaseerd is op een zeer gedetailleerde
rapportage die door het informatiesysteem, waarmee de IT-dienstverlening door de
externe IT-leverancier wordt verzorgd, automatisch wordt gegenereerd.
In de case van de elektronica fabrikant blijft de evaluatie beperkt tot het tactisch en
operationele niveau. Deze overleggen vinden periodiek plaats. Het operationele overleg
is een wekelijkse afspraak tussen de IT-manager van de service organisatie en de
contractmanager van de IT-leverancier. Het tactische overleg vindt maandelijks plaats
tussen de IT-manager van de service organisatie en de accountmanager van de IT-
leverancier. Door het ontbreken van een strategisch overleg is het moeilijk om deze IT-
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outsourcingsrelatie te intensiveren. Deze evaluatiemomenten zijn met gebaseerd op
formeel vastgelegde afspraken. Door de goede samenwerking is dit in de praktijk geen
belemmering voor deze IT-outsourcingsrelatie.
Tot slot benadrukt een derde expert het nut van het uitvoeren van een tussentijdse
evaluatie. Gezien het belang van IT-outsourcingsrelaties is het belangrijk dat de
betrokken partijen snel kunnen reageren. Dit maakt bij actuele problemen tussentijdse
evaluaties noodzakelijk.
In de case van het energiebedrijf wordt het door de contractmanager van het
energiebedrijf als noodzakelijk omschreven dat de externe IT-leverancier samen met het
energiebedrijf zoekt naar oplossingen voor ontstane problemen, parallel aan het volgen
van de formele en afgesproken wegen, om deze op te lossen. Zo'n werkwijze vraagt van
beide partijen de flexibiliteit om ook buiten de periodieke evaluatiemomenten de
koppen bij elkaar te steken. Deze gedachtelijnen leiden tot een aanpassing van deze

beheersingsindicator.
Verder wordt door de geinterviewden van de vrachtautoproducent aangegeven dat er
als gevolg van problemen in de IT-dienstverlening, als uitkomst van de evaluatie,
verbeterprojecten gestart zijn. Het betrof hier het verbeteren van de batchverwerking en
de IT-dienstverlening rondom een EDI-applicatie. Deze IT-dienstverlening was
bedrijfskritisch voor de vrachtautoproducent. Deze twee verbeterprojecten hebben een
totale doorlooptijd van anderhalf jaar gehad.
Ook bij het energiebedrijf zijn geconstateerde problemen geisoleerd en in de vorm van
een project is er door de betrokkenen gewerkt aan het oplossen van deze problemen.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangevuld met:  "en
zonodig tussentijds". Dit resulteert in de aangepaste indicator 6.3': "de samenwerking
en de inhoud van de IT-outsourcingsrelaties worden periodiek op vooraf vastgestelde
momenten en zonodig tussentijds geevalueerd door de eindverantwoordelyke van
zowel het uitbestedend bedrijf als de IT-leveranciers."20'

9.3.4    Beheersingsindicator 6.4: de resultaten van de IT-outsourcingsrelatie worden
door het uitbestedende bedrijf en door de IT-leverancier niet uitsluitend op korte
termijn beoordeeld.

Door alle experts wordt bevestigd dat het voor de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie belangrijk is dat de resultaten door beide partijen niet alleen op korte

termijn worden beoordeeld. Edn van de experts geeft aan dat het niet kunnen scheiden
van de korte termijn problemen van de lange termijn vraagstukken zorgt voor grote
moeilijkheden bi j de beheersing van een IT-outsourcingsrelatie. Het uitbestedende

bedrijf heeft de neiging om actuele operationele verstoringen met de externe IT-
leveranciers te willen bespreken. Deze kwesties vragen zoveel tijd en aandacht dat er

geerl gelegenheid meer is om gezamenlijk na te denken over de zaken die er op lange
termijn zullen gaan spelen en op welke wijze dit geadresseerd kan worden. In de
praktijk blijkt dit ook niet altijd even goed te lukken om deze twee belangen duidelijk te
scheiden. De accountmanager van de externe IT-leverancier voor het energiebedrijf

bevestigt dit.

Ervaringsdeskundige, accountmanager externe IT-leverancier:  "....je gaat dus
outsourcingsrelaties aan voor een lange termijn. Wat blijkt nu in de praktijk dat je heel
vaak op korte termijn issues een waardeoordeel geeft over de IT-outsourcingsrelatie. Dat is
dus moeilijk om die lange termijn gedachte, waar je op focussed en waar je mee gestart
bent om die ook in het dagelijks leven uit te dragen".

201 Deze beheersingsindicator is als gevolg een hergroepering, door het toevoegen van de twaalfde
beheersingsindicator, het inrichten van een audit proces, onderdeel geworden van de twaagle

beheersingsindicator.
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Ook de contractmanager van de externe IT-leverancier var, de case van de
vrachtautoproducent bevestigt de moeilijkheden om, bij actuele performance problemen
met het uitbestedend bedrijf, over lange termijn issues te praten. Ondanks de
moeilijkheden die bij performance problemen overwonnen moeten worden zal deze
beheersingsindicator niet worden aangepast.
Door de geinterviewden van de case van de elektronica fabrikant wordt verschillend
gedacht over deze beheersingsindicator. WeI vinden alle geinterviewden voor deze case
dat een beoordeling op lange termijn noodzakelijk is voor de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie. Alleen wordt er volgens twee van de geinterviewden bij de
beoordeling te veel gefocussed op de korte termijn. Dit kan mogelijk worden verklaard
door het ontbreken van een strategisch overleg binnen deze relatie. Op dit niveau kan bij
uitstek de lange termijn beoordeling van de IT-outsourcingsrelatie plaatsvinden.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

9.3.5    Beheersingsindicator 6.5: na de ondertekening van het IT-outsourcingscontract heeft
een vooraf geplande en geslaagde transitie plaatsgevonden.

Door Mn van de experts wordt aangegeven dat uit recent onderzoek van zijn organisatie
in de Verenigde Staten is gebleken dat een geslaagde transitie 02 na de ondertekening
van het contract ook tot een betere en beheerste IT-dienstverlening voor de gehele
looptijd van het IT-outsourcingscontract leidt. De externe IT-leverancier die betrokken is
bij alle onderzochte cases heeft dit enkele jaren geleden ook onderkend. Om te zorgen
voor een geslaagde transitie wordt er gewerkt volgens een in handboeken en checklisten
opgenomen procedure die dwingend moet worden gevolgd bij de totstandkoming van
een IT-outsourcingscontract en bij de levering van IT-dienstverlening gedurende de
contractperiode [OTM'96]. Deze procedure is gericht op het integreren van de
overgenomen medewerkers en middelen in haar organisatie.
Deze beheersingsindicator is door de gernterviewden van de case van het energiebedrijf
niet genoemd. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat geen van de
ge'interviewden ten tijde van de ondertekening van het IT-outsourcingscontract
betrokken was bij deze IT-outsourcingsrelatie. De externe IT-leverancier heeft ook bij dit
IT-outsourcingscontract aandacht gehad voor de transitie.

Ook voor het IT-outsourcingscontract met de vrachtautoproducent heeft de externe IT-
leverancier een transitieplan gedefinieerd. Dit transitieplan was vooral gericht op het
inrichten van de interface tussen de vrachtautoproducent en de externe IT-leverancier.
Dit transitietraject heeft naar de mening van de geinterviewden bijgedragen tot de
beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
Ook voor de IT-outsourcingsrelatie met de elektronica fabrikant is een transitieplan
gemaakt. Over de transitie van de medewerkers van de elektronica fabrikant naar de IT-
leverancier hebben de geinterviewde ervaringsdeskundigen van de elektronica fabrikant
gemengde gevoelens. Er is door de IT-leverancier veel aandacht besteed aan de transitie
van de medewerkers, alleen niet in alle gevallen is de transitie van de medewerkers
succesvol verlopen. De geinterviewden van de service organisatie geven aan dat de
overgedragen medewerkers zich nog niet allemaal op hui·  plek voelen binnen de
organisatie van de IT-leverancier. Naast deze transitie maakt de IT-dienstverlening van
de service organisatie op dit moment een grote verandering door, door de migratie van
een mainframe omgeving naar een client/server omgeving. De kern applicatie wordt
vervangen door een SAP applicatie. Deze migratie is ook voorbereid en hiervoor is ook

202 Onder transitie wordt in dit verband verstaan de overdracht van medewerkers en midde/en van het
uitbestedend bedrijf aan de externe ITleuerancier die verantwoordelijk wordt voor de uituoering van het  IT-
outsourcingscontract en de inbedding van deze medewerkers en middelen in de organisatie van de externe  IT-
leverancier.  Een transitie wordt door de externe N-leuerancier voorbereid voor de ondertekening van het contract
en in gang gezet direct na de ondertekening van het contract. De transitie heeft tot doel om de overgang van de
medewerkers en de middelen zo goed mogelijk te laten verlopen met als resultaat een onverstoorde seruice delivery.
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ecn  transiticplan  gemaak:. Dit transiticplan draagt  -, olgens  de  gehiterviewden  in  hoge
mate bij aan het succes van dit migratie traject waar ook de IT-leverancier een grote
betrokkenheid bij heeft.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden toegevoegd.

9.3.6 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de zesde beheersingsfactor, ervaring
in het aangaan en onderhouden van IT-outsourcingsrelaties, in het beheersingsmodel
gehandhaafd kan worden. De enige nuanceringen hierop zijn beheersingsindicatoren
6.1, de IT-leveranciers hebben een methode en het uitbestedende bedrijf heeft een
beschreven proces voor de vorming van IT-outsourcingsrelaties, en 6.3, de
samenwerking en de inhoud van de IT-outsourcingsrelaties worden periodiek op vooraf
vastgestelde momenten geevalueerd door de eindverantwoordelijke van zowel het
uitbestedend bedrijf als de IT-leveranciers. Op basis van de interviews zijn deze
beheersingsindicatoren aangepast. Op basis van de interviews is hieraan de
beheersingsindicator 6.5 toegevoegd, na de ondertekening van het IT-
outsourcingscontract heeft een vooraf geplande en geslaagde transitie plaatsgevonden.

Nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie
Beheersingsindicator deskundigen

Ja Nee ja Nee 0203
6          Ervaring in het aangaan en                     5          0         11 0 1 Handhaven

onderhouden van IT-
outsourcingsrelaties

6.1 de IT-leveranciers hebben een 3265 1    Aanpassen
methode en het uitbestedende
bedrijf heeft een beschreven proces
voor de vorming van IT-
outsourcingsrelaties

6.2 de strategie van het uitbestedende          4          1          8 4 0   Handhaven

bedrijf is gericht op het aangaan van
allianties met leveranciers en de
strategie van IT-leveranciers is
gericht op het aangaan van lange
termijn relaties met uitbestedende
bedriiven

6.3 de samenwerking en de inhoud van 5 0     11 1 0 Aanpassen
de IT-outsourcingsrelaties worden
periodiek en op vooraf vastgestelde
momenten geevalueerd door de
eindverantwoordelijke van zowel
het uitbestedend bedrijf als de IT-
leveranciers

6.4 de resultaten van de IT- 5092 1        Handhaven

outsourcingsrelatie worden door het
uitbestedende bedrijf en door de IT-
leverancier niet uitsluitend op korte
termiin beoordeeld

6.5 na de ondertekening van het IT- 1 4 3 8 1    Toevoegen

outsourcingscontract heeft een
vooraf geplande en geslaagde
transitie plaatsgevonden

Figuur 70 : overzicht verificatie zesde beheersingsfactor, ervaring in het aangaan en
onderhouden van IT-outsourcingsrelaties, en de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

 3  Het gantal interviews waarbq  door de geinterviewden geen uitspraken zijn gedaan ouer de beheersingsfactor of

beheersingsindicator.
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V
nr. Geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe

Beheersingsindicator beheersingsfactor/
Beheersingsindicator

6.1 de IT-leveranciers hebben een methode en het De IT-leveranciers hebben een op ervaring

uitbestedende bedrijf heeft een beschreven gebaseerde methode voor de vorming van
proces voor de vorming van IT- IT-outsourcingsrelaties en het
outsourcingsrelaties uitbestedende bedrijf heeft een op ervaring

gebaseerd en beschreven proces voor de
vorming van IT-outsourcingsrelaties

6.3 de samenwerking en de inhoud van de IT- De samenwerking en de inhoud van de IT-

Outsourcingsrelaties worden periodiek en op outsourcingsrelaties worden periodiek op
vooraf vastgestelde momenten geevalueerd vooraf vastgestelde momenten en zonodig
door de eindverantwoordelijke van zowel het tussentijds geevalueerd door de
uitbestedend bedrijf als de IT-leveranciers eindverantwoordelijke van zowel het

uitbestedend bedrijf als de IT-
leveranciers204

6.5 -/- Na de ondertekening van het IT-
outsourcingscontract heeft een vooraf
geplande en geslaagde transitie
plaatsgevonden

Figuur 71 : aanpassingen en toevoegingen voor de zesde beheersingsfactor, ervaring
in het aangaan en onderhouden van IT-outsourcingsrelaties, en voor de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

9.4     Beheersingsfactor 7: efficiente en effectieve IT-outsourcingscontracten

De noodzaak van efficiante en effectieve IT-outsourcingscontracten om te komen tot
beheersing wordt door alle experts en alle geinterviewde ervaringsdeskundigen
onderschreven. De contracten zijn een concretisering van de gemaakte afspraken tussen
het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers. De geinterviewden geven aan dat
discussies over de inhoud van IT-outsourcingscontracten en over de feitelijke IT-
dienstverlening in relatie tot de contractafspraken een belangrijke bijdrage leveren aan
de beheersing van IT-outsourcingsrelaties. Drie experts geven aan dat deze dialoog
tussen het uitbestedende bedrijf en de exteme IT-leveranciers over deze zaken belangrijk
is, naast de feitelijke inhoud die uiteindelijk in de IT-outsourcingscontracten wordt
vastgelegd. De belangrijkste aanvulling van de geinterviewden op deze
beheersingsfactor is dat de IT-outsourcingscontracten winstgevend moeten zijn. Dit is
uitgewerkt in de toegevoegde beheersingsindicator 7.5, IT-outsourcingscontracten
hebben een voldoende hoge winstmarge.
Door 66n expert wordt aangegeven dat de mate van efficiency en effectiviteit in
belangrijke mate bepaald wordt door meetbare aanknopingspunten die contracten
bevatten voor de bedrijfsfuncties van het uitbestedend bedrijf. De resultaten van de IT-
outsourcingsrelatie worden samengevat in een balanced score card.

Expert: "Usually in an all over outsourcing deal it has loads and -technical- loads of
details, service levels. Much of that has very little relevance to the businessman. Quite
often the measurement of these details is very necessary. The service delivery keeping
along as they should. But from a business point of view what he really needs to know is
what he needs for its business. The outsourcing deal is actually giving it to him. But he
will not know what he needs for his business. So it's a matter of, the kind of thing I have
in mind would be something like a simple scorecard with the top seven items that he

"
really must have for his business. And then some tracking against those.

204  Deze beheersingsindicator is als geuolg een hergro€pering door het tomoegen van de twaalfde

beheersingsindicator, het inrichten van een audit proces, onderdeel gnuorden van de huaalfde
beheersingsindicator.
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V
Deigelijke Lontracten vragen om volwassenheid van beide parti en. De expert stelt dat
veel uitbestedende bedrijven worstelen met het aandragen van dergelijke
aanknopingspunten voor contracten. Daarnaast moeten deze aanknopingspunten door
beide partijen continue worden bijgesteld. Zijn deze aanknopingspunten op dit moment
nog relevant voor het uitbestedende bedrijf? Kunnen er nog aanknopingspunten worden
toegevoegd? Deze onderwerpen worden in beheersingsindicator 7.1, de IT-
outsourcingscontracten tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers zijn
flexibel, met name genoemd. Deze handreikingen geven een invulling aan deze
beheersingsfactor en leiden derhalve niet toteen aanpassing van deze beheersingsfactor.
Het IT-outsourcingscontract van het energiebedrijf bevat geen meetbare
aanknopingspunten voor de bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf, zoals door de
expert gesuggereerd.
Het IT-outsourcingscontract van de vrachtautoproducent bevat daarentegen wel
degelijk aanknopingspunten. Door de geinterviewden wordt dit als belangrijk ervaren
voor de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. De geinterviewden van deze case
stellen dat de bedrijfsfuncties immers de afnemers van de IT-dienstverlening van de
exteme IT-leverancier zijn.
Het IT-outsourcingscontract van de elektronica fabrikant valt onder de centrale
afspraken die er binnen het concern gemaakt zijn met de IT-leverancier. De IT-
leverancier is een productdivisie binnen het concern en is preferred supplier voor IT-
services van de overige productdivisies van het concern. Dit maakt het mogelijk om snel
contractuele afspraken vast te leggen en aan te passen. Het raamwerk waarin deze
afspraken vallen is immers duidelijk.
Uit een case van een Nederlands technologie instelling, die beschreven is in het
onderzoek van Nolan & Norton Institute, komt duidelijk naar voren dat het ontbreken
van effectieve en efficiente contracten hebben geleid tot een onbeheerste IT-
outsourcingsrelatie [NNI'97]. "Vooral in operationele zin leverde het niet beschikbaar
zijn van gedetailleerde SLA's -Service Level Agreements- de nodige discussie op.

" 205

Door het management van het uitbestedende bedrijf en het management van de externe
IT-leverancier zijn pas na de ondertekening van het contract de SLA's zijn opgesteld en
ondertekend. Ook uit twee andere cases van Nolan & Norton Institute, komt dit
duidelijk naar voren. Het chemie concern: "Afspraken gemaakt in te abstracte termen.
Dat liet ruimte over voor interpretatie verschillen. De verwachtingen van de klant en de
leverancier over wat feitelijk geleverd zou worden, bleken dan ook te verschillen. n 206

Het energie bedrijf: " . . .Desondanks geven beide partijen aan dat in de eerste fase van de

uitbestedingoperatie de relatie flint<  op de proef gesteld is. Enerzijds....en anderzijds
doordat moeilijk te voorzien was wat in de praktijk de precieze implicaties zouden zijn
van het ondertekende contract. Met name de vraag of een bepaalde activiteit nog onder

„207
de 'lump sum' viel, heeft de nodige stof tot discussie gegeven.
Op basis van de interviews en de cases van Nolan & Norton Institute zal deze
beheersingsfactor gehandhaafd blijven en niet worden aangepast.

9.4.1     Beheersingsindicator 7.1: de IT-outsourcingscontracten tussen het uitbestedende
bedrijf en de IT-leveranciers zijn flexibel.

Flexibiliteit van IT-outsourcingscontracten draagt volgens alle experts bij aan de
beheersing van IT-outsourcingsrelaties. De noodzaak tot flexibiliteit is het gevolg van
snelle veranderingen in de behoeften van de bedrijfsfuncties en van de snelle
technologische ontwikkelingen. Dit maakt het moeilijk gedetailleerde en lang lopende
contractafspraken te maken. Het is voor de betrokken partijen onmogelijk om een beeld
te vormen van de behoefte aan IT-dienstverlening over vijf jaar. Toch willen het
uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers langlopende verplichtingen aangaan.

205  Het citaat is ontleend aan INNI'97], bladzijde 57.
206  Het citaat is ontleend aan INNI'97], Madzijde 89.
2w  Het citant is ontleend aan INNI'97], bladzijde 111.
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Deze verplichtingen kunnen door de betrokken partijen slechts op hoofdlijnen voor een
lange periode contractueel worden vastgelegd. Gedurende de looptijd van het contract
moeten deze hoofdlijnen worden gedetailleerd en dit leidt tot een concretisering van de
op hoofdlijnen gemaakte contractafspraken. Het biedt de betrokken partijen de
mogelijkheid om de gemaakte afspraken in te vullen voor de situatie zoals die zich op
dat moment voordoet. De experts stellen dat dit de betrokken partijen de noodzakelijke
flexibiliteit biedt binnen een IT-outsourcingscontract. Wel wordt door twee experts
gewezen op het gevaar van interpretatieverschillen als gevolg van te veel flexibiliteit.
Flexibiliteit moet niet worden vertaald met vrijblijvendheid. Er moeten harde afspraken
gemaakt worden en er moeten mechanismen worden ingebouwd die aanpassing van
deze afspraken mogelijk maken. Hiervoor wordt door Hn expert voorgesteld om tussen
het traditionele mantelcontract, waarin de langlopende samenwerking en de algemene
spelregel van de samenwerking worden vastgelegd, en de Service Level Agreements,
waarin de concrete dienstverleningsafspraken staan, een aantal processen in te richten.
Deze processen stellen de partijen in staat om de gemaakte afspraken aan te passen aan
de veranderende werkelijkheid. In de onderzochte cases is een dergelijk proces door
gddn van de geinterviewde ervaringsdeskundigen expliciet onderkend.
Het energiebedrijf heeft met de externe IT-leverancier een contract gesloten voor
mainframedienstverlening met de nadrukkelijke intentie om deze diet· stverlening te
migreren naar een client-server platform. Door dit uitgangspunt mee te nemen in de
initiele onderhandelingen is er een zekere mate van flexibiliteit in het contract
aangebracht om deze migratie te kunnen uitvoeren. Deze migratie was mogelijk doordat
de afspraken over de feitelijke IT-dienstverlening vastgelegd zijn in SLA's die onder het
mantelcontract hangen. Bij het wijzigen van benodigde IT-dienstverlening worden deze
SLA's aangepast of vervangen in plaats van het mantelcontract te wijzigen. Deze
wijzigingen zijn eenvoudiger en sneller door te voeren dan het wijzigen van een
mantelcontract. De contractstructuur zorgt dus voor flexibiliteit in deze IT-
outsourcingsrelatie. Het energiebedrijf heeft inmiddels een nieuwe SLA afgesloten met
de externe IT-leverancier voor de dienstverlening op het client-server platform. Naast
het inrichten van aanpassingsprocessen vormt een dergelijke contractstructuur een
mogelijkheid om invulling te geven aan flexibiliteit binnen IT-outsourcingscontracten.
Door de geinterviewden van zowel de vrachtautoproducent als de elektronica
producent wordt aangegeven dat flexibiliteit voor de bedrijfsfuncties noodzakelijk is.

Ervaringsdeskundige, business manager, vrachtautoproducent: "    ..met name
flexibiliteit in termen van volume. Wij zijn natuurlijk bijna een mono product bedrijf. We
zitten in een kapitaalmarkt, in een kapitaalgoederen industrie. Je ziet gewoon dat wij
enorm mee gaan in het cyclische karakter van de economie. Zeker met de
kapitaalgoederen. Dat betekent dat je met betrekking tot het varieren van het volume
naar de markt, daar moet je enorm flexibel in zijn. In een periode van 5 jaar kan je omzet
het dubbele zijn."

Hiertegenover staat dat de geinterviewden van mening zijn dat er zowel in het IT-
outsourcingscontract met de vrachtautoproducent als in het contract met de elektronica
fabrikant te weinig flexibiliteit zit. In beide gevallen wordt het gebrek aan flexibiliteit
omzeild door een pragmatische opstelling van de partijen. Indien de situatie daartoe
noodzaakt wordt de feitelijke IT-dienstverlening aangepast, los van de
contractafspraken hierover. Vastgesteld kan worden dat het in de praktijk erg moeilijk is
om flexibele contracten te maken. Deze gedachtengangen leiden niet tot een aanpassing
van deze beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.
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9.4.2     Beheersingsindicator 7.2: de beschrijving in IT-outsourcingscontracten van de IT-
dienstverlening en de overige wederzijdse verplichtingen zijn in lijn met de geest
van de relatie tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers en er wordt niet
naar volledigheid gestreefd.

Deze beheersingsindicator wordt door alle vijf de experts onderschreven. Ten aanzien
van het tweede deel, het niet streven naar volledigheid, wordt nog door drie experts een
nuancering aangebracht. Net als bij flexibiliteit, uit de vorige beheersingsindicator, mag
dit niet worden vertaald met vrijblijvendheid. Deze experts stellen dat het contract ten
aanzien van de breedte en de scope wel volledig moet zijn. Dit geeft de grenzen aan van
de samenwerking tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-leverancier. De grenzen van
de samenwerking zijn de hoofdlijnen van het IT-outsourcingscontract zoals die in
beheersingsindicator 7.1, de IT-outsourcingscontracten tussen het uitbestedende bedrijf
ende IT-leveranciers zijn flexibel, zijn uitgewerkt.
In de drie onderzochte IT-outsourcingscontracten waren de wederzijdse verplichtingen
in lijn met de relatie tussen de uitbestedende bedrijven en de externe IT-leverancier.
Het IT-outsourcingscontract van het energiebedrijf is onder grote tijdsdruk van de
vakbonden tot stand gekomen. Dit heeft geresulteerd in een IT-outsourcingscontract dat
witte vlekken bevat. Niet alle wederzijdse verplichtingen zijn volledig beschreven. Deze
witte vlekken zijn door de betrokken partijen niet bewust open gelaten, zoals deze
beheersingsindicator suggereert, maar als gevolg van tijdsdruk ontstaan. Bijkomend
probleem voor deze IT-outsourcingsrelatie is dat de betrokkenen van de externe IT-
leverancier bij de totstandkoming van het contract geen verantwoordelijkheid meer
hebben bij de uitvoering van dit IT-outsourcingscontract. Deze omstandigheden zorgen
voor complicaties. Dit maakt het moeilijk om het niet volledige IT-outsourcingscontract
in de geest van het contract uit te voeren. Deze complicaties lossen de betrokkenen op
door communicatie.

Ervaringsdeskundige, contractmanager energiebedrijf: "Ik heb in mijn commerciale
ervaring208 geleerd dat een contract eigenlijk niets voorstelt. Omdat een contract een

weergave is van wat mensen denken dat ze graag willen ert dat is nauwelijks in taal te
vangen. Waar het om gaat is dat je voor het nageslacht contracten wil hebben. Dus als
iemand tegen een boom rijdt dat je dan weI die afspraken vastgelegd wil hebben. Maar
de basis van het aangaan van een relatie is hoe je je wederzijdse beeld van datgene dat
geleverd wordt en wat je wil dat er geleverd wordt. Op het moment dus dat een contract
uit de la wordt gehaald......,op dat moment ben je fout bezig.

"

Deze gedachtegang leidt tot een nuancering van deze beheersingsindicator.
Ook in het IT-outsourcingscontract van de vrachtautoproducent is er gestreefd naar
volledigheid in de wetenschap dat deze volledigheid nooit bereikt kan worden. Wel is er
veel aandacht besteed aan het vastleggen van de scope van het IT-outsourcingscontract.
Deze afbakening is extra belangrijk geworden doordat de vrachtautoproducent
recentelijk een tweede IT-outsourcingscontract met een andere externe IT-leverancier
gesloten heeft.
Door de geinterviewden van de case van de elektronica fabrikant wordt aangegeven dat
het beschrijven van de wederzijdse verplichtingen een continu proces is door de
veranderingen van de informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties. Dit vraagt dus
continu om aanpassing van de IT-outsourcingscontracten. Bij de IT-outsourcingsrelatie
zijn deze veranderingen redelijk eenvoudig door te voeren door de gelaagde structuur
die in het IT-outsourcingscontract is aangebracht. Het maakt onderdeel uit van een
mantelcontract met de productdivisie dat op haar beurt weer onderdeel uitmaakt van
een contract op concemniveau. Het wijzigen op het niveau van de service organisatie is

108 De contractmanager was hiervoor als contractmanager werkzaam bij een externe rr-leverancier.
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derhalve veel minder moeilijk dan wanneer alle algemene afspraken ook nog in het IT-
outsourcingscontract van de service organisatie waren vastgelegd. Deze gedachtegang
draagt bij aan de nuancering van deze beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

9.4.3     Beheersingsindicator 7.3: in de IT-outsourcingscontracten zijn duidelijke
afspraken over rapportagemomenten en over de inhoud van rapportage vastgelegd.

Het belang van duidelijke afspraken over rapportage draagt volgens de vijf experts bij
aan het beheersen van IT-outsourcingsrelaties. De rapportage dwingt de externe IT-
leverancier tot het expliciteren van de geleverde IT-dienstverlening. In de communicatie
met het uitbestedende bedrijf kunnen deze geobjectiveerde gegevens over de feitelijke
IT-dienstverlening worden besproken. Experts stellen dat het belangrijk is dat deze
rapportage, naast het controleren van de externe IT-leverancier, door de betrokken
partijen wordt gebruikt om de toekomstige IT-dienstverlening te verbeteren. Ook alle
geinterviewde ervaringsdeskundigen herkennen deze beheersingsindicator.

In de IT-outsourcingsrelatie van het energiebedrijf zijn duidelijke afspraken gemaakt
over de rapportage. Er wordt twee maal per jaar door de stuurgroep op strategisch
niveau van gedachten gewisseld. Hierbij zijn de eindverantwoordelijken van beide
partijen aanwezig. Verder is er op tactisch niveau vier keer per jaar geevalueerd door de
operationeel eindverantwoordelijken van beide partijen, de contractmanagers, de
accountmanagers van de externe IT-leverancier en het hoofd van de interne
automatiseringsafdeling van het energiebedrijf. Daarnaast is er ook nog een
tweewekelijks operationeel overleg.
Verder vindt er een continu proces plaats om de inhoud van de rapportage zo optimaal
mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van het energiebedrijf, het betreft hier met
name de vormgeving, de presentatie van de rapportage. Als gevolg van deze dynamiek
is de inhoud van de rapportage in het IT-outsourcingscontract onvoldoende vastgelegd.
In de praktijk leidt dit echter niet tot complicaties doordat partijen hierover open met
elkaar communiceren. Uit de interviews blijkt dat de rapportage gebruikt wordt om de
toekomstige IT-dienstverlening te verbeteren.
In de case van de elektronica fabrikant en vrachtautoproducent wordt de rapportage
eveneens gebruikt om de toekomstige IT-dienstverlening te verbeteren.
Met deze gedachtelijn ligt er een heel nadrukkelijke relatie van deze
beheersingsindicator met beheersingsindicator 6.3, de samenwerking en de inhoud van
de IT-outsourcingsrelaties worden periodiek op vooraf vastgestelde momenten
geevalueerd door de eindverantwoordelijke van zowel het uitbestedend bedrijf als de
IT-leveranciers. De rapportage wordt immers gebruikt voor de evaluatie.
Door de geinterviewden van de vrachtautoproducent wordt aangegeven dat de
rapportage plaatsvindt door middel van key performance indicators voor de
bedrijfsfuncties. De bedrijfsfuncties zijn hierdoor in staat om meer richting te geven aan
de IT-dienstverlening. De communicatie over de geleverde IT-dienstverlening tussen
enerzijds het informatiemanagement en de bedrijfsfuncties en anderzijds de externe IT-
leveranciers wordt vereenvoudigd. Het is hierdoor beter mogelijk om de IT-
dienstverlening te laten aansluiten op de informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties.
Dit is een nuancering van deze beheersingsindicator.
Verder stellen de geinterviewden van de elektronica fabrikant dat de IT-manager in
staat is door de rapportage van de IT-leverancier zijn toegevoegde waarde voor de
service organisatie te bewijzen aan zijn hierarchisch meerdere. Dit is een nuancering van
deze beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.
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9.4.4    Beheersingsindicator 7.4: in de IT-outsourcmgscontracten zijn expliciet de
consequenties vastgelegd van het niet of niet volledig nakomen van de contracten en
de consequenties zijn in lijn met de directe schade die door het uitbestedende bedrijf
wordt geleden als gevolg van het niet of niet volledig nakomen van de contracten.

Afspraken over de consequenties van het niet nakomen in contracten worden door alle
vijf experts gezien als een belangrijk element in effectieve en efficiente IT-
outsourcingscontracten. Dergelijke afspraken dragen bij aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie. Ten aanzien van de hoogte van de schadevergoeding wordt door de
experts verschillend gedacht. Edn expert stelt dat dit een onderhandelingspunt is tussen
het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers op het moment dat het contract
ondertekend wordt. Een andere expert stelt dat in de praktijk de maximale
schadevergoeding vaak gekoppeld wordt aan de contractwaarde en derhalve afwijkt
van het in deze indicator gehanteerde begrip "directe schade". Een groot probleem met
het niet gemaximeerde begrip "directe schade" is dat veel verzekeringsmaatschappijen
dit risico van de externe IT-leverancier niet willen dekken. Derhalve kunnen partijen er
beter voor kiezen om een gemaximeerd schadebedrag op te nemen in de contracten. De
hoogte hiervan kan gekoppeld zijn aan de contractwaarde, maar dit is niet noodzakelijk.
Derhalve is dit onderdeel van deze beheersingsindicator minder valide. Dit onderdeel
van deze beheersingsindicator moet worden aangepast.
In relatie tot deze beheersingsindicator wordt door een andere expert opgemerkt dat het
opnemen van clausules over schadevergoeding bijdraagt aan beheersing, maar dat het
daadwerkelijk claimen van schadevergoeding bij de rechter dodelijk is voor de
beheersing binnen de IT-outsourcingsrelatie. Partijen zullen te allen tijden moeten
proberen om hun geschillen door middel van onderling overleg op te lossen.

Expert: "...if there is a dispute in here, then you don't go straight to the court, you have
some other ways of solving the matter."

Deze gedachtelijn geeft invulling aan deze beheersingsindicator. Dit wordt door de
geinterviewden van de service organisatie van de elektronica fabrikant herkend. Hierbij
moet wel worden opgemerkt dat de elektronica fabrikant een 98% belang in deze
externe IT-leverancier heeft. Dit zorgt voor een specifieke situatie waardoor aan dit
standpunt minder gewicht moet worden toegekend bij de verificatie van deze
beheersingsindicator.
In het IT-outsourcingscontract van het energiebedrijf zijn niet expliciet de consequenties
vastgelegd van het niet of niet volledig nakomen van contracten en er zijn er ook geen
schadevergoedingen vastgesteld. Gedurende de looptijd van dit IT-outsourcingscontract
heeft zich ook nog geen situatie voorgedaan die dergelijke clausules noodzakelijk
maakte. Een open communicatie is het antwoord van de betrokken partijen op
voorkomende complicaties. Wel is er in het contract een escalatie procedure vastgelegd
om deze communicatie te stroomlijnen. In de praktijk wordt het vinden van oplossingen
verkozen boven het escaleren van verschillen van inzicht. Deze handelswijze draagt bij
aan het beheersen van de IT-outsourcingsrelatie.
In het IT-outsourcingscontract van de vrachtautoproducent is een maximale boete
opgenomen van de gehele jaaromzet van de externe IT-leverancier bij de
vrachtautoproducent. Dit is een zeer beperkte boete clausule. Ook is in het IT-
outsourcingscontract niet expliciet vastgelegd wat de consequenties zijn van het niet
nakomen van gemaakte afspraken. De geinterviewden geven aan dat indien zich
dergelijke problemen voordoen er overleg plaats vindt tussen de betrokken
functionarissen.
In IT-outsourcingscontract van de elektronica fabrikant zijn helemaal geen
boeteclausules opgenomen.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangepast en zal "de
consequenties zijn in lijn met de directe schade die door het uitbestedende bedrijf wordt
geleden als gevolg van het niet of niet volledig nakomen van de contracten." worden
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vervangen door "het maximale schadebedrag als gevolg van het niet of niet volledig
nakomen van de contracten is opgenomen in het IT-outsourcingscontract.". Dit
resulteert in de aangepaste indicator 7.4': "in de IT-outsourcingscontracten zijn expliciet
de consequenties vastgelegd van het niet of niet volledig nakomen van de contracten en
het maximale schadebedrag als gevolg van het niet of niet volledig nakomen van de
contracten is opgenomen in het IT-outsourcingscontract.".

9.4.5    Beheersingsindicator 7.5: IT-outsourcingscontracten hebben een voldoende hoge
winstmarge

Door drie van de vijf experts wordt aanvullend op de zevende beheersingsfactor nog
een indicator toegevoegd: IT-outsourcingscontracten hebben een voldoende hoge
winstmarge Doordat de externe IT-leverancier winst maakt heeft hij de ruimte om in
voorkomende gevallen iets te doen binnen de IT-outsourcingsrelatie.

Expert: "If the outsourcing company is too successful in its negotiations with its
suppliers. They had driven down the margin to the point where the supplier is making
no money after the deal. And that in the end ruins the relationship. Because the supplier
has no space to do anything, which is obviously of any value to the outsourcing
company, without charging for everything, every bit and piece, that breaks down what
should be a friendly relationship. If the outsourcing company says, I'm happy with that
margin you are making, I don't want you to make any less than that. Drive down your
costs, but I still want you to make an adequate margin on this deal. That builds up a
trustful relationship between the two as well...... .poverty kills relationships."

Derhalve is het orwerstandig om als uitbestedend bedrijf te streven naar een
kostenreductie vanaf de eerste dag na de contractondertekening Hiermee legt het
uitbestedend bedrijf een claim op de toekomst. Deze kostenreductie gaat ten koste van
de winstgevendheid van de externe IT-leverancier. Door efficienter te werken, processen
in te richten en schaalvoordelen te benutten zal een exteme IT-leverancier niet alleen zijn
winst moeten veilig stellen maar ook nog deze kostenbesparingen moeten realiseren. De
praktijk is dat IT-outsourcingscontracten niet per definitie een kostenbesparing
opleveren. In de drie onderzochte cases is er voor de uitbestedende bedrijven ook geen
sprake van kostenbesparingen.
Deze beheersingsindicator wordt niet door de geYnterviewde ervaringsdeskundigen
genoemd. Daar het een toegevoegde beheersingsindicator betreft is de geinterviewde
ervaringsdeskundigen niet expliciet gevraagd naar hun mening over deze
beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden toegevoegd.

9.4.6 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de zevende beheersingsfactor,
efficiente en effectieve IT-outsourcingscontracten, in het beheersingsmodel gehandhaafd
kan worden. De enige nuancering hierop is beheersingsindicator 7.4, in de IT-
outsourcingscontracten zijn expliciet de consequenties vastgelegd van het niet of niet
volledig nakomen van de contracten en de consequenties zijn in lijn met de directe
schade die door het uitbestedende bedrijf wordt geleden als gevolg van het niet of niet
volledig nakomen van de contracten. Op basis van de interviews is deze
beheersingsindicator aangepast. Op basis van de interviews is hieraan de
beheersingsindicator 7.5 toegevoegd, IT-outsourcingscontracten hebben een voldoende
hoge winstmarge.
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Nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie
Beheersingsindicator deskundigen

Ja Nee ja nee 0209
7           Efficiente en effectieve IT- 5          0         12 0 0    Handhaven

outsourcingscontracten
7.1 de IT-outsourcingscontracten tussen 5 0     10 2 0 Handhaven

het uitbestedende bedrijf en de IT-
leveranciers zijn flexibel

7.2 de beschrijving in IT- 5092 1    Handhaven
outsourcingscontracten van de IT-
dienstverlening en de overige
wederzijdse verplichtingen zijn in
lijn met de geest van de relatie
tussen het uitbestedende bedrij f en
de IT-leveranciers en er wordt niet
naar volledigheid gestreefd

73 in de IT-outsourcingscontracten zijn 5 0     11 0 1 Handhaven
eenduidelijke afspraken over
rapportagemomenten en over de
inhoud van rapportage vastgelegd

7.4
in de IT-outsourcingscontracten zijn        3          2          2 9 1 Aanpassen
expliciet de consequenties
vastgelegd van het niet of niet
volledig nakomen van de contracten
en de consequenties zijn in lijn met
de directe schade die door het
uitbestedende bedrijf wordt geleden
als gevolg van het niet of niet
volledig nakomen van de contracten

7.5 IT-outsourcingscontracten hebben           3 2 0 12 0    Toevoegen
een voldoende hoge winstmarge

Figuur 72 : overzicht verificatie zevende beheersingsfactor, efficiiinte en effectieve IT-
outsourcingscontracten, en de bijbehorende beheersingsindicatoren.

nr. geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe
beheersingsindicator beheersingsfactor/

Beheersingsindicator
7.4 in de IT-outsourcingscontracten zijn expliciet in de IT-outsourcingscontracten zijn

de consequenties vastgelegd van het niet of niet expliciet de consequenties vastgelegd van
volledig nakomen van de contracten en de het niet of niet volledig nakomen van de
consequenties zijn in lijn met de directe schade contracten en het maximale schadebedrag
die door het uitbestedende bedrijf wordt als gevolg van het niet of niet volledig
geleden als gevolg van het niet of niet volledig nakomen van de contracten is opgenomen
nakomen van de contracten in het IT-outsourcingscontract

75 -t- IT-outsourcingscontracten hebben een
voldoende hoge winstmarge

Figuur 73 : aanpassingen en toevoegingen voor de zevende beheersingsfactor,
efficiEnte en effectieve IT-outsourcingscontracten, en voor de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

9.5     Beheersingsfactor 8: duidelijke verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers

Het onderscheiden van duidelijke verantwoordelijkheden wordt door alle vijf de experts
als een belangrijke factor voor de beheersing van IT-outsourcingsrelaties gezien. Deze

  Het aantal interuiews waarbij door de geinteruiewden geen uitspraken zijn gedaan over de beheersingsfactor of
beheersingsindicator.
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problematiek wordt uiteraard groter naarmate er meerdere IT-leveranciers betrokken
zijn. Maar ook voor an externe IT-leverancier, total single outsourcing, is het belangrijk
om te zorgen voor duidelijke verantwoordelijkheden voor deze externe IT-leverancier.
Experts stellen dat in alle gevallen ook in de organisatie van het uitbestedende bedrijf
taken achterblijven. Hiervoor moet het uitbestedende bedrijf het informatiemanagement
inrichten. Door het duidelijk vaststellen van de verantwoordelijkheden van de IT-
leveranciers kunnen er geen misverstanden ontstaan tussen zowel de IT-leverancier en
het uitbestedende bedrijf als tussen de IT-leveranciers onderling, indien er sprake is van
meerdere IT-leveranciers. EZn van de experts stelt dat het, indien er sprake is van
meerdere IT-leveranciers, niet uitmaakt of jn van deze IT-leveranciers de interne
automatiseringsafdeling is. Ook de verantwoordelijkheden tussen IT-leveranciers zullen
in dat geval duidelijk moeten zijn. De expert constateert dat de betrokkenheid van een
interne automatiseringsafdeling in de praktijk juist om meer aandacht vraagt voor het
duidelijk vastleggen van de verantwoordelijkheden. De expert verklaart dit doordat het
professionaliseringsniveau en de ervaring van de interne automatiseringsafdeling in de
meeste gevallen minder is dan die van een externe IT-leverancier. Door de experts wordt
verder aangegeven dat bij de afbakening van de scope van het IT-outsourcingscontract
en de bijbehorende verantwoordelijkheden twee verschillende uitgangspunten gekozen
kunnen worden. Er kan vanuit de organisatie of vanuit de techniek worden geclusterd.
Bij een organisatorische clustering worden er door de externe IT-leverancier bepaalde
bedrijfsfuncties bediend. Bij een technische clustering worden alle mainframe diensten
voor alle bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf uitgevoerd. Uiteraard is het ook
mogelijk om een combinatie te maken Van deze twee vormen van clustering.
Door alle geinterviewde ervaringsdeskundigen wordt deze beheersingsfactor
onderschreven.
Bij het definieren van duidelijke verantwoordelijkheden kan er een or· derscheid worden
gemaakt voor de volgende relaties:
• externe IT-leveranciers versus de interne automatiseringsafdeling
• meerdere externe IT-leveranciers
• IT-leverancier versus de informatiemanagement

EXTERNE lT·LEVERANCIER VERSUS INTERNE AUTO MATISERINGSAFDELING

In de IT-outsourcingsrelatie van het energiebedrijf heeft de migratie van het mainframe
platform naar de client/server omgeving geleid tot minder duidelijke afbakening van de
grens tussen de verantwoordelijkheden van de interne automatiseringsafdeling en de
verantwoordelijkheden van de externe IT-leverancier.

Ervaringsdeskundige, energiebedrijf, contractmanager: "De externe IT-leverancier doet
mainframe maar dan doen ze puur de dagelijkse operatie dus tape handeling, back-ups,
recovery, systeemprogrammering, dat soort aangelegenheden. Alles met betrekking tot
applicaties doen wij zelf. Onderhoud van applicaties, behalve nieuwe applicaties, het in
productie nemen en het testen, dat doen we allemaal zelf. Die knip is bij het mainframe
redelijk makkelijk te leggen, er is een duidelijke scheidslijn tussen dat wat onder de
streep is zijn de systemen, dat wat boven de streep is zijn de applicaties. Die knip
hebben we ook gelegd in de Windows NT-omgeving. Dus we hebben gezegd, jullie
beheren het systeem de harde software en de hardware, en wij doen de applicaties. NT is
een omgeving waar alles veel meer in elkaar grijpt. Om een voorbeeld te geven, wij doen
zowel technisch als functioneel systeembeheer SAP, de externe IT-leverancier doet het
operationeel beheer, maar als je SAP installeert op Windows NT dan zit SAP gewoon
DLL's te overschrijven van Windows NT, nou op dat moment zit je dus heel erg in
elkaars water te woelen. Dus die scheidslijn is in technische zin niet echt eenvoudig.".

Deze problematiek wordt door de contractmanager van de externe IT-leverancier
herkend. Binnen deze IT-outsourcingsrelatie wordt dit opgelost door frequent en
intensief overleg.
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In de case van de vrachtautoproducent zijn er twee externe IT-leveranciers waarmee IT-
outsourcingsrelaties gesloten zijn. Deze samenwerking heeft door het ontbreken van
uniforme definities van begrippen in het verleden tot veel problemen geleid. Dit wordt
uitgewerkt in beheersingsindicator 8.4, in de IT-outsourcingscontracten met de
verschillende IT-leveranciers worden dezelfde definities van begrippen gehanteerd.

IT-LEVERANCIERS VERSUS INFORMATIEMANAGEMENT

In de IT-outsourcingsrelatie van de elektronica fabrikant zijn er goede afspraken
gemaakt over de verantwoordelijkheden van de elektronica fabrikant en de
verantwoordelijkheden van de IT-leverancier. Deze zijn vastgelegd in contracten. Dit
wordt uitgewerkt in beheersingsindicator 8.1, in de IT-outsourcingscontracten en de
contractstructuur zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende IT-leveranciers
duidelijk vastgelegd. Hierbij is een duidelijk onderscheid gemaakt naar de taken van de
service organisatie, de demand zijde en de taken van de externe IT-leverancier, de
supply zijde. Hierbij speelt het informatiemanagement van de service organisatie een
belangrijke rol.

Op basis van de interviews zal deze beheersingsfactor gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

9.5.1    Beheersingsindicator 8.1:       in de IT-outsourcingscontracten en    de

contractstructuur zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende IT-
leveranciers duidelijk vastgelegd.

De verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn vastgelegd in de contracten en in de
contractstructuur. Dit wordt door alle vijf de experts en bijna alle geinterviewde
ervaringsdeskundigen onderschreven. De noodzaak hiertoe wordt door den van de
experts in die zin verklaard dat met IT-outsourcingscontracten en de contractstructuur
kan worden voorkomen dat de verschillende externe IT-leveranciers binnen de IT-
outsourcingsrelaties elkaar gaan beconcurreren. Dit zal de IT-dienstverlening aan de
bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf niet ten goede komen. De
afbakeningsproblematiek van het energiebedrijf zoals die bij beheersingsfactor 8 -
duidelijke verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers- aan de orde geweest is, is niet
duidelijk in het aangepaste IT-outsourcingscontract vastgelegd. De geinterviewden
stellen dat de afbakening van de verantwoordelijkheden in de IT-outsourcingscontracten
gedurende de looptijd van dit IT-outsourcingscontract als gevolg van het frequente en
intensieve overleg voortdurend wordt aangescherpt. Hiermee wordt het IT-
outsourcingscontract ook aangepast aan de veranderende omstandigheden. Dit sluit aan
bij beheersingsindicator 7.1, de IT-outsourcingscontracten tussen het uitbestedende
bedrijf en de IT-leveranciers zijn flexibel.
De geinterviewden van de vrachtautoproducent stellen dat het de verantwoordelijkheid
van de vrachtautoproducent is om te zorgen voor de contractstructuur en voor
duidelijke verantwoordelijkheden binnen deze contractstructuur. Dit kan worden
verklaard door de dominante rol die de interne automatiseringsafdeling heeft bij de
uitvoering van de IT-dierstverlening
Door de gelaagde contractstructuur210 binnen de elektronica fabrikant liggen de
verantwoordelijkheden duidelijk vast in de contractstructuur. Binnen de IT-leverancier
is veel tijd en aandacht besteed om samen met de IT-verantwoordelijken van de
bedrijfsfuncties en de informatiefunctie te komen tot een goede contractstructuur. Hier
plukken nu alle onderdelen van het concern, en dus ook de service organisatie, de
vruchten van.

210  De elektronica fabrikant heeft met  de  IT4euerancier overkoepelende afspraken gemaakt.  Dit contract heeft
betrekking  op alle productdivisis van de elektronica fabrikant. Onderdeel van dit contract  zijn  deelcontracten voor
de leuering van specifieke IT-dienstuerlening voor iedere productdivisie.
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Daamaast wordt er door 6#n expert op gewezen dat het belangrijk is dat de inteme
verantwoordelijkheid binnen de exteme IT-leverancier voor de levering van de IT-
dienstverlening goed belegd is. Dit wordt uitgewerkt bij beheersingsfactor 10, adequate
IT-bedrijfsfunctie.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

9.5.2     Beheersingsindicator 8.2: in de IT-outsourcingscontracten is duidelijk vastgelegd
welk proces moet worden gevolgd bij het afwijken van de gemaakte
contractafsprakenill

Deze beheersingsindicator heeft een relatie met beheersingsindicator 7.1, de IT-
outsourcingscontracten tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers zijn
flexibel. Het vastleggen van het proces wordt door de vijf experts als belangrijk gezien
om te komen tot de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Wel constateren de
experts dat er in de meeste IT-outsourcingscontracten gddn duidelijk proces is
vastgelegd voor het afwijken van gemaakte contractafspraken. In de meeste gevallen
blijft dit beperkt tot een clausule waarin partijen de mogelijkheid wordt geboden om
met wederzijdse instemming het IT-outsourcingscontract aan te passen. Deze
beheersingsindicator is echter gericht op het proces om te komen tot deze aanpassing.
De experts stellen dat, indien een dergelijk proces is vastgelegd in de IT-
outsourcingscontracten, dit bijdraagt aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
In het IT-outsourcingscontract van het energiebedrijf zijn er expliciete afspraken
gemaakt over escalatieniveaus. In de praktijk worden deze verschillende
escalatieniveaus doorlopen en wordt er door het energiebedrijf en de externe IT-
leverancier gewerkt aan het oplossen van de problematiek. De continutteit is, voor beide
partijen, het uitgangspunt van de IT-outsourcingsrelatie. Het vastleggen van
escalatieniveaus is op zichzelf gHn duidelijk proces zoals dat is bedoeld in de
omschrijving van deze beheersingsindicator.
Ook de vrachtautoproducent heeft afspraken gemaakt over escalatieniveaus. Hierbij
worden er drie escalatieniveaus onderkend. Het onderscheid wordt gemaakt naar de
business impact van de gevolgen van de verstoring van de levering van de IT-
dienstverlening voor de vrachtautoproducent.
Door de business manager van de elektronica fabrikant wordt aangeven dat er in het IT-
outsourcingscontract geen duidelijke afspraken zijn vastgelegd over het afwijken van de
gemaakte contractafspraken. De business manager geeft hierbij aan dat indien deze
afspraken wel waren gemaakt dit positief zou bijdragen aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie.
Door de overige geinterviewden van deze case wordt aangegeven dat ontstane
problemen in overleg tussen de betrokken functionarissen worden opgelost.
Tot slot wordt door 66n expert aangegeven dat met name aanpassingen van de
prijsstructuur in de praktijk erg vaak voorkomen. Hiervoor zijn in de onderzochte cases
geen verdere aanknopingspunten gevonden. Deze suggestie leidt derhalve niet tot
aanpassing van deze beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

111  Dae beheersingsindicator is als gevolg een hergroepering door het toeuoegen van de truaagde
beheersingsindicator, het inrichten van een audit proces, onderdeel  gnoorden van de  ttvoalfde
beheersingsindicator.
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9.5.3     Beheersingsindicator 8.3: in de IT-outsourcingscontracten zijn duidelijke
afspraken gemaakt over de mate waarin subcontractors mogen worden ingeschakeld
en over de verantwoordelijkheden die IT-leveranciers dragen voor de ingeschakelde
subcontractors.

Deze beheersingsindicator wordt door vier experts onderschreven. De andere expert
geeft een nuancering van deze beheersingsindicator. Deze expert stelt dat het belang van
de rol van subcontractors in IT-outsourcingsrelaties sterk aan het toenemen is als gevolg
van het tekort aan resources. De expert doet de suggestie aan de externe IT-leverancier
om bij de evaluatie van de IT-dienstverlening van de subcontractors het uitbestedende
bedrijf actief te betrekken. Wel benadrukt deze expert dat de externe IT-leveranciers een
end-to-end verantwoordelijkheid moeten nemen over de totale IT-dienstverlening, ook
indien een deel van deze IT-dienstverlening wordt ingevuld door subcontractors. Deze
nuancering leidt tot een aanpassing van deze beheersingsindicator.
In het IT-outsourcingscontract van het energiebedrijf zijn geen clausules opgenomen
over de inschakeling van subcontractors door de externe IT-leverancier. Door de externe
IT-leverancier worden er ook zelden subcontractors ingeschakeld voor de uitvoering
van de IT-dienstverlening. De externe IT-leverancier is verantwoordelijk voor de
subcontractors die worden ingeschakeld voor de IT-dienstverlening voor het
energiebedrijf. Maar de IT-dienstverlening door de subcontractors, wordt niet, zoals
door een expert gesuggereerd, geevalueerd met het energiebedrijf. De interne
automatiseringsafdeling schakelt wel regelmatig subcontractors in voor de uitvoering
van delen van de IT-dienstverlening. De subcontractors worden ingehuurd voor de
uitvoering van projecten.
Deze beheersingsindicator wordt door de geinterviewde ervaringsdeskundigen van de
case van de vrachtautoproducent herkend. Hierbij wordt door de contractmanager van
de externe IT-leverancier opgemerkt dat de nadruk moet liggen op de
verantwoordelijkheid die externe IT-leverancier draagt voor de inschakeling van
subcontractors. De geinterviewde stelt dat, in lijn met deze beheersingsindicator, de
externe IT-leverancier de verantwoordelijkheid heeft voor de subcontractors die door de
externe IT-leverancier worden ingeschakeld.
Het beeld ten aanzien van de inschakeling van subcontractors door de IT-leverancier
voor de elektronica fabrikant is onduidelijk. Op basis van de interviews kunnen geen
uitspraken gedaan worden over deze beheersingsfactor.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangepast en zal "en
zal de IT-dienstverlening van de subcontractors periodiek worden geavalueerd door de
externe IT-leveranciers en het uitbestedend bedrijf" worden toegevoegd. Dit resulteert in
de aangepaste indicator 8.3': "in de IT-outsourcingscontracten zijn duidelijke afspraken
gemaakt over de mate waarin subcontractors mogen worden ingeschakeld en over de
verantwoordelijkheden die IT-leveranciers dragen voor de ingeschakelde subcontractors
en de IT-dienstverlening van de subcontractors zal periodiek worden geavalueerd door
de externe IT-leveranciers en het uitbestedend bedrijf.".

9.5.4     Beheersingsindicator 8.4: in de IT-outsourcingscontracten met de verschillende
IT-leveranciers worden dezelfde definities van begrippen gehanteerd.

Deze beheersingsindicator wordt door vier van de vijf experts onderschreven. De andere
expert stelt zich op het standpunt dat de definities duidelijk moeten zijn, uniforme
definities zijn niet altijd duidelijke definities. Vier van de vijf experts die deze
beheersingsindicator onderschrijven hebben echter een heel uitgesproken voorkeur voor
uniforme definities. Wel wordt door de experts opgemerkt dat het veel moeite kost voor
zowel het uitbestedend bedrijf als voor de betrokken IT-leveranciers om te komen tot
uniforme definities. Als extra complicerende factor wordt hierbij nog genoemd
uitbestedende bedrijven, die hun IT-dienstverlening in meerdere landen hebben
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uitbesteed aan verschillende externe IT-leveranciers. Dit leidt tot een aanpassing van
deze beheersingsindicator.
Het energiebedrijf maakt voor de invulling van een deel van de IT-dienstverlening
slechts gebruik van Jun externe IT-leverancier. De uitspraken van de geinterviewden
over deze beheersingsindicator zijn dus persoonlijke meningen die niet gekoppeld zijn
aan deze case. Deze beheersingsindicator wordt onderschreven door drie van de vier
geinterviewden. De accountmanager van de externe IT-leverancier heeft geen mening
over de bijdrage van deze beheersingsindicator aan de beheersing van IT-
outsourcingsrelaties.
In de case van de vrachtautoproducent heeft deze problematiek daadwerkelijk gespeeld.
Als gevolg van een tweede IT-outsourcingsrelatie met een andere externe IT-leverancier
is er verwarring ontstaat over de definities van de gehanteerde begrippen. Door
onduidelijkheden over verantwoordelijkheden tussen de twee externe IT-leveranciers
ontstond verwarring over de verantwoordelijkheden van de twee externe IT-
leveranciers. Met hulp van een externe consultant is deze problematiek opgelost. Tijdens
het interview wordt deze case ook door 66n van de geinterviewde experts specifiek als
voorbeeld genoemd. Deze expert was de externe consultant van de
vrachtautoproducent. Deze expert schetst hetzelfde beeld als de geinterviewde
ervaringsdeskundigen. Deze onduidelijkheid is door de betrokken partijen opgelost
door te kiezen voor de IT'IL- terminologie. Deze case bevestigt deze
beheersingsindicator.
Deze problematiek krijgt in de IT-outsourcingsrelatie van de elektronica fabrikant een
andere dimensie. De begrippen moeten ondanks een single total IT-outsourcingsrelatie
worden aangepast aan de begrippen zoals die zijn vastgelegd in de centrale contracten
binnen het concern van de elektronica fabrikant.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangepast en zal
"dezelfde" worden vervangen door "duidelijke en uniforme". Dit resulteert in de
aangepaste indicator 8.4': "in de IT-outsourcingscontracten met de verschillende IT-
leveranciers worden duidelijke en uniforme definities van begrippen gehanteerd.

„

9.5.5 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de achtste beheersingsfactor,
duidelijke verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers, in het beheersingsmodel
gehandhaafd kan worden. De enige nuanceringen hierop zijn beheersingsindicator 8.3,
in de IT-outsourcingscontracten zijn duidelijke afspraken gemaakt over de mate waarin
subcontractors mogen worden ingeschakeld en over de verantwoordelijkheden die IT-
leveranciers dragen voor de ingeschakelde subcontractors, en 8.4, in de IT-
outsourcingscontracten met de verschillende IT-leveranciers worden dezelfde definities
van begrippen gehanteerd. Op basis van de interviews zijn deze beheersingsindicatoren
aangepast.
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Nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie
Beheersingsindicator deskundigen

Ja Nee ja nee 0212
8 Duidelijke verantwoordelijkheden 5 0     11 0 1 Handhaven

voor IT-leveranciers
8.1 in de IT-outsourcingscontracten en         5          0          9 2 1    Handhaven

de contractstructuur zijn de
verantwoordelijkheden van de
verschillende IT-leveranciers
duideliik vastgelegd

8.2 in de IT-outsourcingscontracten is            5           0           8 3 1    Handhaven

duidelijk vastgelegd welk proces
moet worden gevolgd bij het
afwijken van de gemaakte
contractafspraken213

8.3 in de IT-outsourcingscontracten zijn       4          1          2 7 3 Aanpassen
duidelijke afspraken gemaakt over
de mate waarin subcontractors
mogen worden ingeschakeld en
over de verantwoordelijkheden die
IT-leveranciers dragen voor de
ingeschakelde subcontractors

8.4 in de IT-outsourcingscontracten met       4          1          8 3 1    Aanpassen
de verschillende IT-leveranciers
worden dezelfde definities van
begrippen gehanteerd

Figuur 74 : overzicht verificatie achtste beheersingsfactor, duidelijk
verantwoordelijkheden voor rr4everanciers, en de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

nr. Geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe
Beheersingsindicator beheersingsfactor/

Beheersingsindicator
8.3 in de IT-outsourcingscontracten zijn duidelijke in de IT-outsourcingscontracten zijn

afspraken gemaakt over de mate waarin duidelijke afspraken gemaakt over de mate
subcontractors mogen worden ingeschakeld en waarin subcontractors mogen worden
over de verantwoordelijkheden die IT- ingeschakeld en over de
leveranciers dragen voor de ingeschakelde verantwoordelijkheden die IT-leveranciers
subcontractors dragen voor de ingeschakelde

subcontractors en de IT-dienstverlening
van de subcontractors zal periodiek worden
geevalueerd door de externe IT-leveranciers
en het uitbestedend bedriif

8.4 in de IT-outsourcingscontracten met de in de IT-outsourcingscontracten met de

verschillende IT-leveranciers worden dezelfde verschillende IT-leveranciers worden
definities van begrippen gehanteerd duidelijk en uniforme definities van

begrippen gehanteerd

Figuur 75 : aanpassingen en toevoegingen voor de achtste beheersingsfactor,
duidelijke verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers, en voor de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

212  Het aantal  interviews waarbij door de geinterviewden  Keen uitspraken zijn gedaan over de beheersingsfactor of

beheersingsindicator.
213  Deze beheersingsindicator is als gevolg een hergroepering door het toruoegen van de tzvaalfde

beheersingsindicator, het inrichten van een audit proces, van de achtste beheersingsindicator, duidelijke
verantwoordelijkheden Door IT-leueranciers, onderdeel geworden van de twaalfde beheersingsindicator.
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10     Analyse van de beheersingsfactoren voor de IT-leverancier

10.1 Beheersingsfactoren

Bij de analyse van de beheersingsfactoren voor IT-leverancier is er aandacht voor:
•     beheersingsfactor 9, adequaat contract- en accountmanagement
•    beheersingsfactor 10, adequate IT-bedrijfsfunctie
•        beheersingsfactor  11, de beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers

10.2     Beheersingsfactor 9: adequaat contract- en accountmanagement

De noodzaak van het adequaat functioneren van het contract- en accountmanagement
wordt door alle vijf experts onderschreven. Het contract- en accountmanagement is voor
het uitbestedende bedrijf het aanspreekpunt van de externe IT-leverancier. Het heeft de
verantwoordelijkheid om te zorgen voor de invulling van de IT-dienstverlening. Om
hurt taak goed te kunnen uitvoeren vraagt dit om handelingsvrijheid, dit wordt
uitgewerkt in beheersingindicator 9.2, de verantwoordelijkheid voor het contract- en
accountmanagement en de IT-bedrijfsfunctie is gescheiden. Dit vraagt verder om
concentratie op IT-outsourcingsrelaties, dit wordt uitgewerkt in beheersingsindicator
9.3, in de organisatie van de IT-leverancier zijn de IT-outsourcingscontracten in een
separate organi„atie eenheid ondergebracht, deze is tevens verantwoordelijk voor de
levering van continue IT-services. Hierbij worden door de experts nog aanvullingen
gegeven op de invulling van een adequaat contract- en accountmanagement. Door de
experts wordt het belang van pro-actief handelen en het informeren over toekomstige
ontwikkelingen door het uitbestedend bedrijf benadrukt: business development. Hierbij
wordt door Mn van de experts expliciet opgemerkt dat dit iets anders is dan
accountmanagement, het maken van omzet. Ten aanzien van accountmanagement
wordt door Un expert opgemerkt dat de reactiesnelheid op vragen van het uitbestedend
bedrijf belangrijk is. In de praktijk kan, volgens deze expert, vaak geconstateerd worden
dat het daaraan ernstig schort en dat uitbestedende bedrijven lang moeten wachten op
oplossingen en voorstellen van de externe IT-leveranciers. Dit wordt uitgewerkt in
beheersingsindicator 9.1, het takenpakket van het contract- en accountmanagement
bestaat uit: management van IT-resources, verzorgen IT-dienstverlening, behouden en
vergroten van omzet en het optimaliseren van samenwerking met andere IT-
leveranciers. Door 66n van de experts wordt nog opgemerkt dat inzicht in de
toegevoegde waarde, van bepaalde IT-diensten voor het uitbestedende bedrilf, voor het
contract- en accountmanagement belangrijk is. Hiermee wordt duidelijk waar mogelijk
aanvullende en nieuwe IT-dienstverlening geleverd kunnen worden. Door de externe
IT-leverancier kan op basis hiervan het business development worden vormgegeven.
Verder wordt aangegeven dat de contactuele vaardigheden van zowel het contract- en
accountmanagement erg belangrijk zijn. Ook zal de externe IT-leverancier een
transparante structuur van contract- en accountmanagement moeten inrichten. De
transparantie voor het uitbestedende bedrijf draagt bij aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelaties. Naast deze persoonlijke vaardigheden wordt door 6dn van de
experts het belang van een goede persoonlijke relatie tussen de managers, die de
contractmanagement rol en de accountmanagersrol invullen, benadrukt. Dit wordt
expliciet door de gernterviewden van het energiebedrijf en van de vrachtautoproducent
onderschreven. Bij het energiebedrijf heeft dit zelfs geleid tot het vervangen van
managers van de externe IT-leverancier in zowel de contractmanagers- als in de
accountmanagersrol.
Om de persoonlijke relatie tussen de vrachtautoproducent en externe IT-leverancier te
verstevigen houdt de contractmanager halve dagen kantoor bij de vrachtautoproducent.
Dit verlaagt de drempel binnen de IT-outsourcingsrelatie.
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Ook bij de elektronica tabnkant zitten zowel de contractmanager als de accountmanager
in hetzelfde gebouwencomplex als de service organisatie.
Uit een case van een Nederlands research centre die beschreven is door Vaessen komt
duidelijk naar voren dat het ontbreken van adequaat contract en accountmanagement
leidt tot een onbeheerste IT-outsourcingsrelatie [Vae'981. "The accountmanager is hardly
ever there, while there is a decivise need for more co-ordination on the operational
people on location. They should be on top of things, for instance in case of the local
network. Our services are structurally growing and thus we need more manpower on
this function. The supplier did not notice this. They let it take its course too much. „214

De opmerkingen van de experts en de ervaringsdeskundigen geven richting aan de
manier waarop een adequaat contract- en accountmanagement kan worden opgezet en
ingericht, maar zijn geen aanleiding om deze beheersingsfactor aan te passen. Op basis
van de interviews en de case van Vaessen zal deze beheersingsfactor gehandhaafd
blijven en niet worden aangepast.

10.2.1     Beheersingsindicator 9.1: het takenpakket van het contract- en

accountmanagement bestaat uit: management van IT-resources, verzorgen IT-
dienstverlening, behouden en vergroten van omzet en het optimaliseren van
samenwerking met andere IT-leveranciers.

Het beschreven takenpakket van het contract- en accountmanagement wordt door alle
experts onderschreven. Wel wordt door de experts, in aansluiting op hetgeen in
beheersingsfactor 9, adequaat contract- en accountmanagement, aan de orde is geweest,
expliciet het onderscheid gemaakt tussen business development en

accountmanagement. Business development kan worden gedefinieerd als de activiteiten
voor het uitbreiden van de bestaande relatie met klanten met producten of diensten die
op dit moment nog niet worden geleverd aan een klant of het uitbreiden van de
bestaande relatie naar organisatie onderdelen waarvan dit moment geen producten of
diensten geleverd worden of een combinatie van deze twee [Hol'901. De business
development taken moeten worden toegevoegd aan het takenpakket van het contract-
en accountmanagement. Ook de get'nterviewde ervaringsdeskundigen van de
vrachtautoproducent en de elektronica fabrikant noemen deze taak. Door de
geinterviewden van de elektronica fabrikant wordt dit aangeduid met
relatiemanagement.  Deze taak sluit  aan bij beheersingsindicator  1.3, de bedrijfsfuncties
betrekken pro-actief IT-specialisten van de IT-leveranciers bij de ontwikkeling van
nieuwe diensten of producten. Het contract- en accountmanagement moet vanuit de
externe IT-leverancier invulling geven aan deze business development taak. Indien het
accountmanagement geen invulling geeft aan haar business development taak is dit een
rem op de ontwikkeling van de IT-outsourcingsrelatie.

Expert: "An anecdotal example.....an outsourcing company was getting desktop
hardware from supplier X. By the time they were talking about the use of Lotus Notes, in
which they are going to perform their business processes, which is a very different way
of working. Now one contract is commodity suppliers hardware and the other is very
innovative and very collaborative about how it going to be used in the business. They -
the outsourcing company- found enormous difficulties in persuading the account
manager, because this account manager was used to work in a commodity environment,
and he simply didn't understand what they are talking about. They got him moved
before they can get any sense out of supplier X, because he was blocking the line of
communication to the supplier. .

Door zowel de accountmanager als de contractmanager van de externe IT-leverancier
voor het IT-outsourcingscontract met het energiebedrijf wordt aangegeven dat business

214  Het citaat is ontleend aan [Vae'98], bladzijde 98.
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development moet worden toegevoegd aan het takenpakket van het contract- en
accountmanagement.
Tot slot wordt er door 66n expert opgemerkt, dat het contract- en accountmanagement
ook nog tot taak heeft om interne prioriteit voor zijn klant te krijgen. Deze prioriteit ligt
enerzijds op het vlak van het beschikbaar krijgen van de juiste resources, dit wordt
uitgewerkt in beheersingsfactor 10, adequate IT-bedrijfsfunctie, en anderzijds met
betrekking tot management aandacht. Het verkrijgen van deze interne prioriteit is ook
een van de taken van het contract- en accountmanagement. Hierbij kan ook worden
gedacht aan het krijgen van investeringsruimte om samen met het uitbestedende bedrijf
projecten te starten.
Deze problematiek wordt ook door de contractmanager van de externe IT-leverancier
voor de IT-outsourcingsrelatie met het energiebedrijf gesignaleerd. Hiervoor is binnen
de externe IT-leverancier een proces ingericht waarbij de verantwoordelijken voor het
IT-outsourcingscontract, de contractmanager en de accountmanager, periodiek
verantwoording afleggen aan het eigen general management van de externe IT-
leverancier.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangepast en zal
"business development" en "en het zorgdragen voor interne prioriteit voor het
betreffende IT-outsourcingscontract" worden toegevoegd aan deze

beheersingsindicator. Dit resulteert in de aangepaste indicator 9.1': "het takenpakket van
het contract en accountmanagement bestaat uit: management van IT-resources,
verzorgen IT-dienstverlening, behouden en vergroten van omzet, business development,
het optimaliseren van samenwerking met andere IT-leveranciers en het zorgdragen voor

„interne prioriteit voor het betreffende IT-outsourcingscontract.

10.2.2     Beheersingsindicator 9.2: de verantwoordelijkheid voor het contract- en
accountmanagement en de IT-bedrijfsfunctie is gescheiden.

Deze beheersingsindicator wordt door slechts twee experts herkend. Het belang van de
klant, het uitbestedende bedrijf, wordt gediend door het contract- en
accountmanagement. Het belang van de individuele IT-medewerkers wordt gediend
door de IT-bedrijfsfunctie van de externe IT-leverancier. Deze twee belangen zijn niet
altijd verenigbaar. Door deze twee belangen te koppelen aan twee functies met
verschillende personen kan er door de externe IT-leverancier een balans gevonden
worden tussen de belangen van het uitbestedend bedrijf en de belangen van de
individuele IT-medewerkers. De overige drie experts stellen dat uitbestedende bedrijven
er de voorkeur aan geven om rechtstreeks contact te hebben met de IT-bedrijfsfunctie,
het intermediair contract- en accountmanagement werkt alleen maar verstorend in de
operationele relatie. De achtergrond van deze indicator was echter ook niet gericht op de
operationele relatie maar op de gehele IT-outsourcingsrelatie. De rol van het contract- en
accountmanagement was ook niet gericht op de operationele relatie. Door 66n van de
experts die deze beheersingsindicator wel herkent wordt het onderscheid heel duidelijk
gemaakt, de IT-bedrijfsfunctie heeft een relatie met kosten en het contract- en
accountmanagement heeft een relatie met de bedrijfsfuncties. Door dit onderscheid
kunnen uitbestedende bedrijven hurt operationele relatie met de IT-bedrijfsfunctie
blijven onderhouden en kunnen zaken die dit niveau ontstijgen door het uitbestedend
bedrijf besproken ;vorden met het contract- en accountmanagement. Deze gedachtegang
leidt tot een nuancering van deze beheersingsindicator.
Zowel bij het energiebedrijf als bij de vrachtautoproducent zijn deze functies gescheiden.
Volgens de geinterviewden draagt dit bij aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie.
In de case van de elektronica fabrikant is er geen sprake van een scheiding. Dit zou
leiden tot een verstoring van de IT-outsourcingsrelatie.
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Ervaringsdeskundige, accountmanager. elektronica fabrikant: "....de delivery manager
is ook de contractmanager voor de service organisatie. Dat is in 66n rol vervat. En dat is
een verkeerde, want daardoor krijg je belangenverstrengelingen.....de contractmanager
moet op een gegeven moment de delivery manager op de kop kunnen tikken. En zegt, dit
hebben we niet afgesproken.  .....Maar als dezelfde man de ene keer de delivery rol

.vervult en de andere keer de contractmanagersrol vervult krijg je verwatering...

Dit is een illustratief tegenvoorbeeld dat aangeeft dat deze beheersingsindicator
bijdraagt aan beheersing215.
Een ander interessant aspect dat door 6(in van de experts en een groot aantal
ervaringsdeskundigen bij deze indicator naar voren wordt gebracht is dat uitbestedende
bedrijven gebaat zijn bij dedicated resources. Dit aspect zal in beheersingsfactor 10,
adequate IT-bedrijfsfunctie, verder worden uitgewerkt.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangepast en zal
"voor de IT-outsourcingsrelatie" en "de operationele verantwoordelijkheid voor het
leveren van de IT-dienstverlening" worden toegevoegd aan deze beheersingsindicator.
Dit resulteert in de aangepaste indicator 9.2': "de verantwoordelijkheid voor de IT-
outsourcingsrelatie, het contract- en accountmanagement en de operationele
verantwoordelijkheid voor het leveren van de IT-dienstverlening, de IT-bedrijfsfunctie is
gescheiden.

.

10.2.3     Beheersingsindicator 9.3: in de organisatie van de IT-leverancier zijn de IT-
outsourcingscontracten in een separate organisatie eenheid ondergebracht, deze is
tevens verantwoordelijk voor de levering van continue IT-services.

Het onderbrengen van IT-outsourcingscontracten in een separate organisatie eenheid
draagt volgens vier van de vijf experts bij aan het beheersen van IT-outsourcingsrelaties.
Hierbij wordt door Hn van de vier experts nog de kanttekening gemaakt dat deze
separate organisatorische eenheid wel toegang moet hebben tot de resources die zich in
andere organisatie eenheden bevinden. Door het onderbrengen van IT-
outsourcingscontracten in een separate organisatie eenheid wordt de aandacht die een
exteme IT-leverancier heeft voor IT-outsourcingscontracten expliciet gemaakt. Dit
vergemakkelijkt ook het verkrijgen van inteme prioriteit door het contract- en
accountmanagement zoals dat aan beheersingsindicator 9.1, het takenpakket van het
contract- en accountmanagement bestaat uit: management van IT-resources, verzorgen
IT-dienstverlening, behouden en vergroten van omzet en het optimaliseren van
samenwerking met andere IT-leveranciers, is toegevoegd.
De expert, die deze beheersingsindicator niet onderschrijft stelt dat niet de
organisatorische ophanging binnen de externe IT-leverancier van belang is, maar de
aandacht, die er binnen de externe IT-leverancier is voor IT-outsourcingscontracten. Een
separate organisatorische eenheid is slechts een indicator voor de aandacht voor IT-
outsourcingsrelaties van externe IT-leverancier. Deze veralgemenisering van deze
beheersingsindicator sluit aan bij het tweede deel van de beheersingsindicator 6.2, de
strategie van het uitbestedende bedrijf is gericht op het aangaan van allianties met
leveranciers en de strategie van IT-leveranciers is gericht op het aangaan van lange
termijn relaties met uitbestedende bedrijven. Deze gedachtegang leidt tot een
toevoeging aan deze beheersingsindicator.
Deze beheersingsindicator wordt door de geinterviewden van de case van het
energiebedrijf herkend. De externe IT-leverancier heeft de IT-outsourcingscontracten in
een separate organisatorische eenheid ondergebracht. EJn van de geinterviewden van
het energiebedrijf stelt dat de separate organisatorische eenheid voor IT-
outsourcingscontracten als prettig ervaren wordt. Deze organisatorische eenheid is

215 Uiteraard he€ft het scheiden van verantwoordelijkheden ook te maken met de omvang van zowel het fT-
outsourcingscontract als de externe IT-leuerancier.
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duidelijk zichtbaar en deze transparantie draagt bij aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie.
In de case van de vrachtautoproducent wordt deze beheersingsindicator niet herkend.
Hiervoor kan, op basis van de interviews, geen verklaring worden gegeven. Wellicht
was de formulering van deze indicator niet geheel duidelijk voor de geinterviewden.
In de case van de elektronica fabrikant wordt door de geinterviewden aangegeven dat
de IT-outsourcingscontracten wel in een separate organisatorische eenheid zijn
ondergebracht en dat dit bijdraagt aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangevuld met "is er
expliciete aandacht voor IT-outsourcingsrelaties en". Dit resulteert in de aangepaste
indicator 9.3': "in de organisatie van de IT-leverancier is er expliciete aandacht voor IT-
outsourcingsrelaties en zijn de IT-outsourcingscontracten in een separate organisatie
eenheid ondergebracht, deze is tevens verantwoordelijk voor de levering van continue
IT-services.".

10.2.4    Beheersingsindicator 9.4: het contract- en accountmanagement van de externe
IT-leverancier en het management van de automatiseringsafdeling hebben naast IT-
kennis ook business kennis.

Deze beheersingsindicator wordt door alle vijf de experts onderschreven. Wel wordt er
door twee experts expliciet aangegeven dat in de praktijk vaak blijkt dat externe IT-
leveranciers niet of slechts zeer beperkte business kennis in huis hebben. Ook de
oprichting van branche gerichte units door externe IT-leveranciers. wat in de praktijk
waargenomen kan worden, zorgt volgerts de experts niet voor de aanwezigheid van veel
business kennis bij de externe IT-leveranciers. Deze units zijn veel meer optisch,
onderdeel van de marketing van de externe IT-leverancier, dan inhoudelijk. Bij de IT-
outsourcingsrelatie van het energiebedrijf zit een duidelijk verschil tussen de beleving
van deze beheersingsindicator door enerzijds de geinterviewden van de externe IT-
leverancier en anderzijds de geinterviewden van het energiebedrijf. Door de
gernterviewden van de externe IT-leverancier wordt duidelijk aangegeven dat het
hebben van business kennis noodzakelijk is en door de geinterviewden van het
energiebedrijf wordt aangegeven dat dit niet noodzakelijk is omdat de externe IT-
leverancier slechts verantwoordelijk is voor een deel van de uitvoering van de IT-
dienstverlening en de business kennis bij de interne automatiseringsafdeling aanwezig
is.

In zowel de case van de vrachtautoproducent als in de case van de elektronica fabrikant
wordt deze beheersingsindicator herkend. Door de geinterviewden wordt aangegeven
dat de aanwezigheid van zowel business kennis als kennis van IT positief bijdraagt aan
beheersing.
Uit een case van een Nederlands bedrijf uit de time critical distribution, die beschreven
is door Vaessen, komt duidelijk naar voren dat het ontbreken van business kennis van
de medewerkers van de externe IT-leverancier leidt tot een onbeheerste IT-
outsourcingsrelatie [Vae'981.2,6 Uit het verleden heeft dit bedrijf geleerd dat het goed is
om de externe (IT-) leveranciers inzicht te geven in de business processen. "To increase
this shared feelings, we invited the people from the central helpdesk to the work floor in
the sorting centres. Than they see what it means when a system is down and when
twenty big men with tattoos have nothing to do."
Op basis van de interviews en de case van Vaessen zal deze beheersingsindicator
gehandhaafd blijven en niet worden aangepast.

10.2.5 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de negende beheersingsfactor,
adequaat contract- en accountmanagement, in het beheersingsmodel gehandhaafd kan

216  Het  citaat  is ontleend aan  [Vae'981,  bladzijde  81.
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worden. De beheersingsindicatoren 9.1, hel takenpakkel van het contract- en
accountmanagement bestaat uit: management van IT-resources, verzorgen IT-
dienstverlening, behouden en vergroten van omzet en het optimaliseren van
samenwerking met andere IT-leveranders, 9.2, de verantwoordelijkheid voor het
contract- en accountmanagement en de IT-bedrijfsfunctie is gescheiden, en 9.3, in de
organisatie van de IT-leverancier zijn de IT-outsourcingscontracten in een separate
organisatie eenheid ondergebracht, deze is tevens verantwoordelijk voor de levering van
continue IT-services, zijn op basis van de interviews aangepast.

Nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie
Beheersingsindicator Deskundigen

Ja Nee ja Nee 0217
9 Adequaat contract- en 5          0         11 0 1    Handhaven

accountmanagement
9.1 Het takenpakket van het contract- 2          3         11 0 1 Aanpassen

en accountmanagement bestaat uit:
management van IT-resources,
verzorgen IT-dienstverlening,
behouden en vergroten van omzet
en het optimaliseren van
samenwerking met andere IT-
leveranciers

9.2 De verantwoordelijkheid voor het            2           3 7 5 0 Aanpassen
contract- en accountmanagement en
de IT-bedrijfsfunctie is gescheiden

9.3 in de organisatie van de IT- 4 1 6 4 2 Aanpassen
leverancier zijn de IT-
outsourcingscontracten in een
separate organisatie eenheid
ondergebracht, deze is tevens
verantwoordelijk voor de levering
van continue IT-services

9.4 Het contract- en 5092 1    Handhaven

accountmanagement van de externe
IT-leverancier en het management
van de automatiseringsafdeling
hebben naast IT-kennis ook business
kennis

Figuur 76 : overzicht verificatie negende beheersingsfactor, adequaat contract en
accountmanagement en de bijbehorende beheersingsindicatoren.

21'  Het aantal interviews waarbij door de gernteruiewden geen uitspraken ziin gedaan over  de beheersingsfactor of

beheersingsindicatm.
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nr. Geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe
Beheersingsindicator beheersingsfactor/

Beheersingsindicator
9.1 Het takenpakket van het contract- en het takenpakket van het contract- en

accountmanagement bestaat uit: rnanagement accountmanagement bestaat uit:
van IT-resources, verzorgen IT-dienstverlening, management van IT-resources, verzorgenbehouden en vergroten van omzet en het IT-dienstverlening, behouden en vergroten
optimaliseren van samenwerking met andere van omzet, business development het
IT-leveranciers optimaliseren van samenwerking met

andere IT-Ieveranciers en het zorgdragen
voor interne prioriteit voor het betreffende
IT-outsourcingscontract

9.2 De verantwoordelijkheid voor het contract- en De verantwoordelijkheid voor de IT-
accountmanagement en de IT-bedrijfsfunctie is outsourcingsrelatie voor het contract- en
gescheiden accountmanagement en de operationele

verantwoordelijkheid voor het leveren van
de IT-dienstverlening de IT-bedrijfsfunctie
is gescheiden

9.3 in de organisatie van de IT-leverancier zijn de in de organisatie van de IT-leverancier is er

IT-outsourcingscontracten in een separate expliciete aandacht voor IT-
organisatie eenheid ondergebracht, deze is outsourcingsrelaties en zijn de IT-
tevens verantwoordelijk voor de levering van outsourcingscontracten in een separate
continue IT-services organisatie eenheid ondergebracht deze is

tevens verantwoordelijk voor de levering
van continue IT-services

Figuur 77 : aanpassingen en toevoegingen voor de negende beheersingsfactor,
adequaat contract- en accountmanagement en voor de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

10.3    Beheersingsfactor 10: adequate IT-bedrijfsfunctie

Het hebben van een adequate IT-bedrijfsfunctie wordt door alle vijf de experts en door
alle geinterviewde ervaringsdeskundigen als noodzakelijk gezien voor het beheersen
van de IT-outsourcingsrelatie. De IT-bedrijfsfunctie zorgt immers voor de invulling van
de in de IT-outsourcingsrelatie afgesproken levering van de IT-dienstverlening. De IT-
bedrijfsfunctie van de externe IT-leverancier heeft naast het zorgdragen voor deze
operationele verantwoordelijkheid ook nog de verantwoordelijkheid voor de van het
uitbestedende bedrijf overgenomen IT-medewerkers en middelen. Dit is de
verantwoordelijkheid voor de transitie zoals die in de toegevoegde beheersingsindicator
6.5 -na de ondertekening van het IT-outsourcingscontract heeft een vooraf geplande en
geslaagde transitie plaatsgevonden- is beschreven. Gezien de scope van het onderzoek,
het beheersen van IT-outsourcingsrelaties, is het logisch dat de nadruk bij deze
beheersingsfactor ligt op financiele beheersingsindicatoren. De IT-bedrijfsfunctie is er op
gericht om zo efficient en effectief mogelijk invulling te geven aan de uitvoering van de
IT-dienstverlening Derhalve wordt de IT-bedrijfsfunctie op financiele indicatoren
afgerekend. Binnen deze beheersingsfactor zijn er drie beheersingsindicatoren die
gekarakteriseerd kunnen worden als financiele beheersingsindicatoren, 10.1, inzicht
hebben in de kostencomponenten die nodig zijn om de IT-dienstverlening te leveren,
10.2, de beschikbare capaciteit binnen een IT-bedrijfsfunctie wordt optimaal benut, en
10.3, de IT-bedrijfsfunctie heeft weinig overheadkosten voor het besturen van de IT-
bedrijfsfunctie. Het belang van deze financiale beheersingsindicatoren is terug te voerenop de toegevoegde beheersingsindicator 7.5, IT-outsourcingscontracten zijn
winstgevend.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsfactor gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.
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10.3.1   Beheersinpindicator 10.1.    er is inzicht in de kostencomponenten die nodig zijn
om de IT-dienstverlening te leveren.

Het hebben van inzicht in de kostencomponenten door de externe IT-leverancier draagt
volgens alle vijf de experts en door de meeste van de geinterviewde
ervaringsdeskundigen bij aan het beheersen van de IT-outsourcingsrelatie. Hierbij wordt
door de geinterviewden benadrukt dat dit belangrijk is voor de externe IT-leveranciers
om te bepalen of de geleverde IT-dienstverlening bijdraagt aan de winst van de externe
IT-leverancier. Hiermee heeft deze beheersingsindicator een relatie met de toegevoegde
beheersingsindicator 7.5, IT-outsourcingscontracten zijn winstgevend. Door de
accountmanager van de externe IT-leverancier van het energiebedrijf wordt echter

opgemerkt dat het hebben van inzicht in de kostencomponenten slechts op lange termijn
noodzakelijk is voor de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie, doordat de externe IT-
leverancier door het ontbreken van inzicht een verliesgevend IT-outsourcingscontract
kan hebben. Hier staat tegenover dat op basis van inzicht in de kostencomponenten een
externe IT-leverancier ook beter in staat is om te sturen in een IT-outsourcingsrelatie
door alleen maar IT-dienstverlening aan te bieden die positief bijdraagt aan de winst en
door die IT-dienstverlening die verliesgevend is te bespreken met het uitbestedende
bedrijf en te heronderhandelen. De IT-outsourcingsrelatie wordt door de externe IT-
leverancier gestuurd op winstgevendheid. Deze gedachtegang van de accountmanager
is een nuancering van deze beheersingsindicator en zal niet leiden tot een aanpassing
van deze beheersingsindicator. Door de geinterviewden van de vrachtautoproducent
wordt deze beheersingsindicator herkend.
Ook de geinterviewden van de elektronica fabrikant herkennen deze
beheersingsindicator. Door de accountmanager van de IT-leverancier wordt aangegeven
dat het niet in alle gevallen mogelijk is om de kostprijscomponenten van de geleverde
IT-dienstverlening vast te stellen. De accountmanager wijt dit aan een onvoldoende
functionerende administratieve functie van de IT-leverancier. De IT-leverancier ziet het
belang van het hebben van inzicht in de kostencomponenten en er wordt derhalve op dit
moment door de IT-leverancier ook veel aandacht besteed aan dit specifieke probleem.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

10.3.2    Beheersingsindicator 10.2: de beschikbare capaciteit binnen een IT-bedrijfsfunctie
wordt optimaal benut.

Het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit, zoals IT-medewerkers en
hardware, wordt door vier van de vijf experts en door de meeste geinterviewde
ervaringsdeskundigen onderschreven. Ean expert, die deze beheersingsindicator niet
onderschrijft, stelt dat het in het belang van alle klanten van de externe IT-leverancier is
dat deze zijn IT-bedrijfsfunctie zo optimaal mogelijk heeft ingericht. Alleen als de scope
beperkt wordt tot de relatie die het specifieke uitbestedende bedrijf heeft met de externe
IT-leverander dan heeft het uitbestedende bedrijf helemaal geen baat bij het optimaal
benutten van de beschikbare capaciteit. Dit betekent dat het uitbestedend bedrijf geen
dedicated resources tot haar beschikking heeft en dat daarmee de mogelijkheid dat
ondercapaciteit zich voordoet groter wordt. Deze expert onderschrijft wel het belang
voor de externe IT-leverancier van deze beheersingsindicator, maar stelt dat dit een
eenzijdige beheersingsindicator is die slechts op de lange termijn negatieve gevolgen
heeft voor het uitbestedende bedrijf doordat de externe IT-leverander onvoldoende
winst maakt of de prijs van de IT-dienstverlening niet meer marktconform is.
Deze problematiek is ook al bij beheersingsindicator 9.2, de verantwoordelijkheid voor
het contract- en accountmanagement en de IT-bedrijfsfunctie is gescheiden, aan de orde
gekomen. Dit raakt ook aan deze beheersingsindicator. Door de ervaringsdeskundigen
wordt gesteld dat het hebben van dedicated resources bijdraagt aan de beheersing van
de IT-outsourcingsrelatie. Daarom is er een beheersingsindicator toegevoegd aan de
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tiende beheersingsfactor, adequate IT-bedrijfsfunctie, de beheersingsindicator 10.6,
dedicated resources voor de uitvoering van de IT-dienstverlening.
Door 66rt van de experts, die de beheersingsindicator onderschrijft, wordt gesteld dat de
externe IT-leveranciers moeten voorkomen dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is.
Dit kan leiden tot een domino-effect. Indien de beschikbare capaciteit voor een bepaald
IT-outsourcingscontract onvoldoende is en er medewerkers van andere IT-
outsourcingscontracten worden weggehaald, loopt de externe IT-leverancier het risico
dat de capaciteit daardoor voor die contracten ook onvoldoende wordt.

Expert: "Creating that skills base can be a headache for the people, resulting in getting
the best people from other projects, which then disrupt other developments that are
going on in the business. .

Deze expert stelt dat het verschil in type medewerkers hierbij een extra complicatie kan
zijn. De expert onderscheidt medewerkers die mobiel zijn en goed worden betaald en
medewerkers die minder mobiel zijn en ook minder worden betaald218 Deze laatste
groep is meestal afkomstig van het uitbestedende bedrijf en is als gevolg van het IT-
outsourcingscontract in dienst gekomen van de externe IT-leverancier. Bij het inzetten
van de beschikbare capaciteit moet de IT-bedrijfsfunctie rekening houden met het type
medewerker dat wordt ingezet voor de uitvoering van de IT-dienstverlening.
Bij het energiebedrijf heeft deze specifieke gang van zaken tot problemen geleid. De
overgenomen medewerkers van het energiebedrijf voelen zich veel minder dan hun
collega's thuis in de organisatie van de externe IT-leverancier. Zij voelen zich nog veel
meer verbonden met hun oude werkgever, het energiebedrijf.
Ook de geinterviewde functionarissen van de elektronica fabrikant geven aan dat deze
problematiek voor de overgedragen medewerkers speelt. Door 66n van de
geinterviewde functionarissen wordt aangegeven dat hij geen beeld heeft van deze
beheersingsindicator.
De overgenomen medewerkers van de vrachtautoproducent voelen zich op hun gemak
bij de externe IT-leverancier. Dit kan worden verklaard doordat deze IT-
outsourcingsrelatie al veel langer loopt dan de twee andere IT-outsourcingsrelaties.
Wel kan op basis van deze constateringen worden geconcludeerd dat het belangrijk is
dat er aandacht is voor dit aspect. Hieraan moet aandacht worden besteed door middel
van het transitieplan dat als beheersingsindicator 6.5 -na de ondertekening van het IT-
outsourcingscontract heeft een vooraf geplande en geslaagde transitie plaatsgevonden-
is toegevoegd aan het beheersingsmodel.
Deze nuanceringen geven invulling aan de wijze waarop de beschikbare capaciteit
optimaal kan worden ingezet. In de toegevoegde beheersingsfactor 10.6, dedicated
resources voor de uitvoering van de IT-dienstverlening, wordt deze nuancering verder
uitgewerkt. Dit zal bij deze beheersingsindicator niet leiden tot een aanpassing. Op basis
van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet worden
aangepast.

10.3.3    Beheersingsindicator 10.3: de IT-bedrijfsfunctie heeft weinig overheadkosten voor
het besturen van de IT-bedrijfsfunctie.

Deze beheersingsindicator wordt onderschreven door drie van de vijf experts en een
groot aantal van de gernterviewde ervaringsdeskundigen. De experts die deze indicator
niet onderschrijven volgen dezelfde gedachtegang als bij beheersingsindicator 10.2, de
beschikbare capaciteit binnen een IT-bedrijfsfunctie wordt optimaal benut. Op de korte

218  In de praktijk kan warden geconstateerd dat medewerkers die als geuolg van een IT-outsourcingscontract in

dienst komen bij een externe IT-lrverancier en ten groot aantal eruarings}arm hebben ook goed worden betaald.
Deze medewerkers hebben door de iaren heen als geuolg van CAO afspraken een goed salaris opgebouwd. Als
geuolg van wetgeoing wordt dit salaris meegenomen naar de externe IT-leuerancier. De marktwaarde van deze
medewerkers ligt echter een stuk lager dan de marktwaarde van medewerkers die als mobiel aangeduid kunnen
worden.
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termijn is het voor het uitbestedetid bediijf Iliet bela„grijk of de externe IT-leverancier
zijn IT-bedrijfsfunctie kosten efficient bestuurt. Op de lange termijn is dit voor het
uitbestedend bedrijf echter wel belangrijk. Dit is net als beheersingsindicator 10.2 een
kostprijs-issue van de externe IT-leverancier en derhalve ook gerelateerd aan de
toegevoegde beheersingsfactor 7.5,  IT-outsourcingscontracten zijn winstgevend.
Door de ervaringsdeskundigen van het energiebedrijf wordt verschillend gedacht over
deze beheersingsindicator. De ervaringsdeskundigen van het energiebedrijf hebben geen
inzicht in de overheadkosten van de IT-bedrijfsfunctie van de externe IT-leverancier. Zij
vinden wel dat deze beheersingsindicator een bijdrage levert aan de beheersing van de
IT-outsourcingsrelatie. Aanvullend hierop wordt opgemerkt dat het woord "weinig"
beter vervangen kan worden door "zo laag mogelijk". De contractmanager van de
externe IT-leverancier merkt op, dat het hebben van weinig overheadkosten bijdraagt
aan beheersing. Tevens merkt hij op dat de overheadkosten van de IT-leverancier
moeilijk te beheersen zijn. Binnen zijn organisatie is er wel aandacht voor de
overheadkosten, maar deze aandacht heeft slechts tot beperkte resultaten geleid. Te lage
overhead kosten zijn op lange termijn een bedreiging voor de winstgevendheid van dit
IT-outsourcingscontract. De IT-leverancier is door het gebrek aan management aandacht
binnen de IT-bedrijfsfunctie op termijn niet in staat om invulling te geven aan de
uitvoering van de IT-dienstverlening Daarom dragen te lage overheadkosten niet bij
aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
In de IT-outsourcingsrelatie met de vrachtautoproducent wordt door twee van de
geinterviewden opgemerkt dat de overheadkosten kunnen worden verdeeld in twee
categorieen. De overheadkosten, die een directe relatie hebben tot het IT-
outsourcingscontract, zoals contract- en accountmanagement en de overheadkosten, die
een indirecte relatie hebben tot het IT-outsourcingscontract, zoals de directie van de
externe IT-leverancier. Doordat deze IT-outsourcingsrelatie lang bestaat zijn de directe
overheadkosten van deze relatie relatief beperkt. Uiteraard is het belangrijk dat zowel de
directe als de indirecte overheadkosten beheerst worden. Het onderscheid tussen directe
en indirecte overheadkosten geeft een nuancering van deze beheersingsindicator maar
leidt niet tot een aanpassing van deze beheersingsindicator.
Door de IT-manager van de elektronica fabrikant is opgemerkt dat de IT-leverancier veel
te veel overheadkosten heeft. Deze conclusie is gebaseerd op de verhouding tussen het
aantal directe en indirecte medewerkers. Dit beeld wordt niet onderschreven door de
geinterviewde functionarissen van de IT-leverancier. Door de geinterviewden worden
geen uitspraken gedaan over de wenselijkheid van deze situatie.
Naar aanleiding van de suggestie om het woord "weinig" te vervangen door "zo laag
mogelijk" zal het woord "weinig" worden vervangen door "adequate". Hiermee blijft de
terminologie van deze beheersingsindicator in lijn met de terminologie van de andere

beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren en de strekking van "zo laag mogelijk" is
gelijk aan de strekking van "adequate" Dit resulteert in de aangepaste indicator 10.3':
"de IT-bedrijfsfunctie heeft adequate overheadkosten voor het besturen van de IT-
bedrijfsfunctie.".

10.3.4    Beheersingsindicator 10.4: de IT-medewerkers besteden  per jaar een adequaat
aantal opleidingsuren om zich te bekwamen in nieuwe technologieen

De aandacht voor nieuwe technologieen bij het opleiden van IT-medewerkers wordt
door alle experts en een groot aantal ervaringsdeskundigen gezien als belangrijk voor de
beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Edn van de experts nuanceert zijn mening
door te stellen dat dit niet geldt voor IT-outsourcingscontracten waarbij de externe IT-
leverancier bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het in de lucht houden van oude
applicaties. Deze applicaties moeten in de lucht gehouden worden  tot het uitbestedende
bedrijf op een state-of-the-art platform nieuwe applicaties heeft ontwikkeld. Deze
constructie wordt aangeduid als de sterfhuisconstructie. Deze vorm van outsourcing
komt in de praktijk echter zelden voor. De IT-outsourcingscontracten die tegenwoordig
worden gesloten bevatten naast het draaiende houden van de oude applicaties tevens de
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ontwikkeling van de nieuwe applicatie. In dat geval is het opleiden van IT-medewerkers
relevant.
Door 66n expert wordt er aan toegevoegd dat het niet alleen belangrijk is om IT-
medewerkers op te leiden in nieuwe technologieen maar dat aandacht bij het opleiden
var·  IT-medewerkers ook moet uitgaan naar sociale en commerciele vaardigheden. Met
name voor de IT-medewerkers die als gevolg van het IT-outsourcingscontract van het
uitbestedend bedrijf in dienst zijn gekomen bij de externe IT-leverancier. Deze IT-
medewerkers zijn in veel gevallen onvoldoende gewend om in een commerciale
omgeving te opereren. In de opleidingen zal derhalve ook aandacht besteed moeten
worden aan de vaardigheden van deze IT-medewerkers. Deze activiteiten maken
onderdeel uit van een transitieplan zoals dat in de toegevoegde beheersingsindicator 6.5
-na de ondertekening van het IT-outsourcingscontract heeft een vooraf geplande en
geslaagde transitie plaatsgevonden- is uitgewerkt.
Door de IT-manager van de elektronica fabrikant wordt aangegeven dat de IT-
leverancier onvoldoende aandacht aan dit aspect besteedt. Door de overige
geinterviewden van de elektronica fabrikant wordt dit niet zo ervaren.

Ervaringsdeskundige, IT-manager, elektronica fabrikant:" Ik heb het er de laatste tijd een
paar keer intensief met de contractmanager over gehad, omdat we nu concreet de meIlsen
in SAP-improvement teams hebben geplaatst. Om zeg maar kennis op te doen over hoe
we het hebben ingericht in de SAP omgeving Omdat ze zeg maar vanaf 1 januari local
support geven. Dus nu moeten ze getraind worden. Ze hadden een aantal SAP
cursussen gehad, 66n basis cursus, maar ik vind dat er wel iets meer mag gebeuren. Geef
ze een specifieke MM cursus of een specifieke PP cursus. En train zeg maar de
netwerkmensen in de MCSE cursussen of verder. "

Tot slot wordt er door 66n expert aangeven dat IT-leveranciers een overall
opIeidingsprogramma moeten hebben waarmee de externe IT-leverancier op een
planmatige en voorspelbare wijze het kennisniveau van zijn IT-medewerkers kan
verhogen.

Expert: "For example say you have some application developers and you could
demonstrate that all of the application developers are going to be a certain level within
six months and maintain that way. You also hear that it's important, it's not just training
in here. It's the whole point of skills and maintaining those. "

In de drie onderzochte cases blijkt uit de interviews dat door de exteme IT-leveranciers
gewerkt met een overall opleidingsprogramma. De individuele medewerkers van de
externe IT-leveranciers hebben een Individueel Opleiding Plan waarin de medewerkers
samen met hun managers opleidingstrajecten kunnen uitzetten. Dit kan worden
gekarakteriseerd als een bottom-up aanpak. De top-down sturing met behulp van een
overall opleidingsprogrammablijkt niet uit de interviews. De externe IT-leverancier
heeft echter wel deze opleidingsprogramma's itlgericht. Dit leidt derhalve wel tot een
structurele verbetering van het opleidingsprogramma.
Door de contractmanager van de externe IT-leverancier wordt opgemerkt dat de
resultaten van de opleidingen belangrijker zijn dan het aantal uren dat er aan
opleidingen wordt besteed. Deze opmerking sluit aan bij de top-down benadering die
ook gericht is op het verhogen van het opleidingsniveau van de totale groep van IT-
medewerkers. Ook in de praktijk kan worden geconstateerd dat enkele andere grote first
tier suppliers deze overall opleidingsprogramma's wel hebben. Derhalve zal deze
aanvulling worden toegevoegd aan deze beheersingsindicator.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangevuld met "in het
kader van een op verbetering gericht, concreet overall opleidingsplan " en "en sociale en
commerciale vaardigheden". Dit resulteert in de aangepaste indicator 10.4': "de IT-
medewerkers besteden per jaar een adequaat aantal opleidingsuren in het kader van een
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op verbetering gericht, concreet overall opleidingsplan om zich te bckwamen in nieuwe
technologieen en sociale en commerciele vaardigheden.".

10.3.5    Beheersingsindicator 10.5: de service-delivery geschiedt procesmatig

Door drie van de vijf experts wordt aangegeven dat het noodzakelijk is dat de service-
delivery procesmatig geschiedt. Hierbij wordt procesmatig gedefinieerd als de
voortgang van de service delivery langs de verschillende processen van de service
delivery. Dit veronderstelt dat de externe IT-leveranciers processen hebben ingericht en
dat de service delivery langs deze processen loopt. Een procesmatige service delivery zal
niet alleen leiden tot een beheersing van de kosten van de IT-bedrijfsfunctie maar ook tot
een beheersbare wijze van de levering van de IT-dienstverlening. Dit leidt tot een betere
beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
Hierbij wordt door 6dn van deze drie experts aangegeven dat om het procesmatige
karakter van de service-delivery aan te tonen aan uitbestedende bedrijven de IT-
leverancier zijn service-delivery processen kan laten certificeren, met bijvoorbeeld een
ISO-certificaat. Maar ook een classificatie aan de hand van het Capability Maturity
Model (CMM-level) maakt voor uitbestedende bedrijven zichtbaar dat de externe IT-
leverancier een bepaald niveau voor de inrichting van haar service-delivery heeft
bereikt.
Door de ervaringsdeskundigen van zowel de externe IT-leveranciers als de
uitbestedende bedrijven wordt aangegeven dat door het vormgeven en inrichten van
processen rondom de service delivery de informele contacten tussen medewerkers van
de bedrijfsprocessen van het uitbestedende bedrijf en de ex-collega's, die als gevolg van
het IT-outsourcingscontract overgenomen zijn door de externe IT-leverancier en
invulling geven aan de uitvoering van de IT-dienstverlening, worden verbroken. Het
verbreken van de informele contacten draagt volgens de ervaringsdeskundigen bij aan
de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
In het IT-outsourcingscontract voor het energiebedrijf zijn hiervoor de ITIL-processen
geYmplementeerd met hieraan gekoppeld een tool om de status van alle onderhanden
zijnde requesten te monitoren. Zowel het energiebedrijf als de externe IT-leverancier
hebben verantwoordelijken benoemd voor de ITIL-processen. Dit heeft gezorgd voor
een formalisering van de relatie en heeft geleid tot beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie.
Ook de vrachtautoproducent kent het probleem van de informele contacten. Ook hier
heeft de externe IT-leverancier ITIL processen ingericht. Verder wordt er om projecten te
beheersen voor ieder project een aparte projectcode aangemaakt. Op deze projectcode
worden door de betrokken medewerkers ook uren geschreven. Er is door de
vrachtautoproducent en de externe IT-leverancier een proces ingericht om deze
projecten met hun projectcodes te kunnen monitoren.
De elektronica fabrikant is het ondanks de invoering van ITIL-processen nog niet echt
gelukt om de informele communicatie aan te pakken.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden toegevoegd.

10.3.6    Beheersingsindicator 10.6: het werken met een beperkte groep van dedicated
resources voor de uitvoering van de IT-dienstverlening

Door Hn expert en door ervaringsdeskundigen wordt aangegeven dat er voor de
uitvoering van de IT-dienstverlening in beperkte mate dedicated resources beschikbaar
zijn. Dit is al aangegeven bij beheersingsindicator 9.2, de verantwoordelijkheid voor het
contract- en accountmanagement en de IT-bedrijfsfunctie is gescheiden.
In alle onderzochte cases zijn er ervaringsdeskundigen die deze beheersingsindicator
hebben genoemd. De ervaringsdeskundigen die deze beheersingsindicator noemen zijn
zowel werkzaam voor externe IT-leveranciers als voor uitbestedende bedrijven.
Er wordt aangegeven dat door te werken met een beperkte groep van dedicated
resources het opbouwen van business kennis en kennis van de organisatie van het
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uitbestedende bedrijf mogelijk is. Hierdoor kunnen de betrokken medewerkers van de
externe IT-leverancier beter invulling geven aan de uitvoering van de IT-
dienstverlening.

Ervaringsdeskundige, contractmanager externe IT-leverancier, case ertergiebedrijft "In
beheerorganisaties is het vaak zo dat mensen toch voor langere tijd hetzelfde werk
moeten doen om het juiste ervaringsniveau te krijgen. Dat is vaak een proces van je
komt er binnen, men gaat bouwen, en aan het eind van de rit is het klaar. Dit is een
continu proces waarbij kennis en ervaring en met name het laatste toch uitermate
belangrijk is.".

Ook in de case van de vrachtautoproducent zijn er zeven IT-medewerkers van de
externe IT-leverancier, die ook op locatie bij de vrachtautoproducent zitten, die
dedicated werken voor het IT-outsourcingscontract met deze vrachtautoproducent. De
geinterviewde contractmanager van de externe IT-leverancier geeft aan dat dit bijdraagt
aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
Nog sterker wordt dit door de business manager van de elektronica fabrikant bevestigd.

Ervaringsdeskundige, business manager, elektronica fabrikant:  "...ik wil een aantal
mensen minimaal twee jaar op het project hebben."

Ziln daar ook in contractuele zin afspraken over gemaakt,

"Ja, Ook met de mensen persoonlijk is dat overlegd, van ben jij bereid als je op dit
project gaat zitten om daar twee jaar lang voor te tekenen en dat is '98 en '99 geweest en
ik ga dit project dus nog een jaar doorzetten en gelukkig zijn diezelfde twee bereid
gevonden om nog een jaar bij te tekenen. En dat is voor mij gewoon een opluchting.
Zelfs al zegt de leverancier van, op het moment dat ik een medewerker moet vervangen
dan zorg ik dat ie getraind en opgeleid is voordat hij bij jou komt, dan nog kost mij dat
extra tijd om te ondersteunen en te coachen, plus de productiviteit die de eerste
maanden gewoort gering is. Dus een langdurige relatie met medewerkers is op
persoonlijke titel zeg maar wel erg belangrijk."

Vanuit organisatie perspectief transformeert de organisatie van de externe IT-leverancier
van een matrixorganisatie naar een hybride organisatie vorm. Deze toegevoegde
beheersingsindicator is een nadere invulling van de beheersingsindicator 10.2, de
beschikbare capaciteit binnen een IT-bedrijfsfunctie wordt optimaal benut. Om
verstoringen in de IT-dienstverlening te voorkomen en om de continuiteit te garanderen
is een beperkte groep dedicated resources noodzakelijk. Fluctuaties in de benodigde
capaciteit voor specifieke IT-outsourcingscontracten kunnen worden opgevangen door
het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit van de IT-bedrijfsfunctie.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden toegevoegd.

10.3.7   Beheersingsindicator 10.7: de externe IT-leverancier heeft allianties Inet
gespecialiseerde bedrijven

Door de accountmanager van de exteme IT-leverancier van de case van het
energiebedrijf wordt aangegeven dat het hebben van allianties met gespecialiseerde
bedrijven externe IT-leveranciers helpt en dat deze allianties bildragen aan de
beheersing van IT-outsourcingsrelaties.
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Ervaringsdeskundige accountmanager externe IT-leverancier, case het energiebedrijf:
"Gaat de IT-leverancier strategische allianties aan met bedrijven die resources kunnen
leveren op bepaalde gebieden die wij Oberhaupt niet hebben, of waar vraag is. ....dan
bedoel ik niet zo zeer een subcontractor..... Maar partneren, elkaar aanvullen,  elkaar
sterker maken. Wij hebben bijvoorbeeld een alliantie met Sitel en Equant 19.,• 

De bedrijven waarmee de externe IT-leverancier allianties is aangegaan worden binnen
de IT-outsourcingsrelatie aangeduid als subcontractors.
Deze beheersingsindicator wordt door geen van de overige geinterviewde experts of
ervaringsdeskundigen herkend. De relevantie van deze beheersingsindicator staat, zeker
in relatie met de moeilijkheden die externe IT-leveranciers hebben met het zorgen voor
de invulling van de resourcing van de IT-outsourcingscontracten, niet ter discussie.

Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden toegevoegd.

10.3.8 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de tiende beheersingsfactor, adequate
IT-bedrijfsfunctie, in het beheersingsmodel gehandhaafd kan worden.
De enige nuanceringen hierop zijn de beheersingsindicatoren 10.3, de IT-bedrijfsfunctie
heeft weinig overheadkosten voor het besturen van de IT-bedrijfsfunctie, en 10.4, de IT-
medewerkers besteden per jaar een adequaat aantal opleidingsuren om zich te
bekwamen in nieuwe technologieen. Op basis van de interviews zijn deze
beheersingsindicatoren aangepast. Op basis van de interviews zijn hieraan de
beheersingsindicatoren 10.5, de service-delivery geschiedt procesmatig, 10.6, het werken
met een beperkte groep van dedicated resources voor de uitvoering van de IT-
dienstverlening en 10.7, de externe IT-leverancier heeft allianties met gespecialiseerde
bedrijven, toegevoegd.

219 Sita is een externe lT-leuerancier, die met call centres helpdesks inricht en bemant. Equant is een netzverk

provider.
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Nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie
Beheersingsindicator Deskundigen

Ja Nee ja Nee 0220
10 Adequate IT-bedrilfsfunctie                    5          0         11 0 1   Handhaven
10.1 Er is inzicht in de                                   5          0         11 0 1    Handhaven

kostencomponenten die nodig zijn
om de IT-dienstverlening te leveren

10.2 De beschikbare capaciteit binnen 4 1 9 1 2   Handhaven
een IT-bedrijfsfunctie wordt
optimaal benut

10.3 De IT-bedrijfsfunctie heeft weinig           3          2 7 3      2    Aanpassen
overheadkosten voor het besturen
van de IT-bedrijfsfunctie

10.4 De IT-medewerkers besteden per             4           1           8 3 1 Aanpassen
jaar een adequaat aantal
opIeidingsuren om zich te
bekwamen in nieuwe technological

10.5 De service-delivery geschiedt 32 1 11 0    Toevoegen
procesmatig

10.6 het werken met een beperkte groep         1           4           4 8 0   Toevoegenvan dedicated resources voor de
uitvoering van de IT-
dienstverlening

10.7 de externe IT-leverancier heeft 05 1 11 0    Toevoegen
allianties met gespecialiseerde
bedriiven

Figuur 78 : overzicht verificatie tiende beheersingsfactor, adequate IT-bedrijfsfunctie,
en de bijbehorende beheersingsindicatoren.

220 Het aantal interviews waarbij  door de ganterviewden Seen uitspraken zijn gedaan over  de beheersingsfactor of
beheersingsindicator.
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nr. Geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe
Beheersingsindicator beheersingsfactor/

Beheersingsindicator
10.3 de IT-bedrijfsfunctie heeft weinig de IT-bedrijfsfunctie heeft adequate

overheadkosten voor het besturen van de IT- overheadkosten voor het besturen van de
bedriifsfunctie IT-bedriifsfunctie

10.4 De IT-medewerkers besteden per jaar een de IT-medewerkers besteden per jaar een
adequaat aantal opleidingsuren om zich te adequaat aantal opleidingsuren in het
bekwamen in nieuwe technologieen kader van een op verbetering gericht,

concreet overall opleidingsplan om zich te
bekwamen in nieuwe technologietn en
vaardigheden

10.5 -/- de service-delivery geschiedt procesmatig
10.6 -/- het werken met een beperkte groep van

dedicated resources voor de uitvoering van
de IT-dienstverlening

10.7 -/- de externe IT-leverancier heeft allianties

met gespecialiseerde bedriiven

Figuur 79 : aanpassingen en toevoegingen voor de tiende beheersingsfactor, adequate
IT-bedrij fsfunctie, en voor de bijbehorende beheersingsindicatoren.

10.4     Beheersingsfactor 11: de beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers

Deze beheersingsfactor wordt door alle experts en alle ervaringsdeskundigen
onderschreven. Door de geinterviewden wordt er bij de beschikbaarheid van human
resources een onderscheid gemaakt tussen kwantiteit en kwaliteit. Met name door de
experts en de geinterviewde ervaringsdeskundigen van de externe IT-leveranciers wordt
benadrukt dat het vinden van personeel erg moeilijk is. Dat de geinterviewde
ervaringsdeskundigen van de uitbestedende bedrijven deze problematiek minder
herkennen kan mogelijk worden verklaard door de voorkeurspositie die uitbesteder cle
bedrijven op basis van hun IT-outsourcingsrelatie bij de externe IT-leveranciers hebben.
Alle geihterviewde ervaringsdeskundigen van uitbestedende bedrijven geven aan dat
een onvoldoende beschikbaarheid van human resources geen argument is geweest om te
kiezen voor IT-outsourcing. Wel is de flexibiliteit in de beschikbaarheid van personele
capaciteit een argument voor IT-outsourcing. Door de geinterviewde functionarissen
van de elektronica fabrikant wordt dit argument expliciet genoemd. Indien er grote
projecten moeten worden uitgevoerd zorgt de externe IT-leverancier voor meer
personeel. Deze gedachtegang heeft een relatie met beheersingsfactor 10, adequate IT-
bedrijfsfunctie.
Tot slot wordt door de ervaringsdeskundigen van de externe IT-leveranciers aangegeven
dat externe IT-leveranciers, door te zorgen voor de beschikbaarheid van human
resources, veel aandacht besteden aan opleidingen en aan het persoonlijk welbehagen
van hun medewerkers.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsfactor gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

10.4.1    Beheersingsindicator 11.1: medewerkers kunnen ervaring opdoen met nieuwe
technologieen in kleine projecten.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts onderschreven. Wel wordt door 66n
van de experts opgemerkt dat deze beheersingsindicator erg specifiek is. Het is
belangrijk dat de externe IT-leverander in staat is om medewerkers te leveren met de
juiste kwaliteiten, in de juiste kwantiteit. Deze kanttekening wordt echter niet
geadresseerd onder deze beheersingsfactor, maar heeft een relatie met de tiende
beheersingsfactor: adequate IT-bedrijfsfunctie. Deze indicator is slechts een van de

254



mogelijkheden en gericht op de wijze waarop IT-Ieveranciers kunnen zorgen voor deze
beschikbaarheid. Dit leidt tot een aanpassing van deze beheersingsindicator.
Deze beheersingsindicator wordt ook onderschreven door de contractmanager van de
externe IT-leverancier van de case van het energiebedrijf. De contractmanager stelt
echter wel dat de managers van de IT-bedrijfsfunctie hier onvoldoende op worden
afgerekend. Deze managers worden afgerekend op het aantal "gefactureerde uren". Dit
conflicteert met het volgen van opleiding door IT-medewerkers. Als gevolg daarvan is
er binnen de IT-bedrijfsfunctie niet altijd voldoende aandacht voor de mogelijkheden om
ervaring op te doen met nieuwe technologieen. Dit wordt nog versterkt indien de
managers van de IT-bedrijfsfunctie snel wisselen. Een verschraling van kennis van de IT-
medewerkers komt immers pas op de lange termijn aan het licht. De managers die de
oorzaak van de verschraling zijn, zijn dan allang weer naar andere posities
doorgeschoven. Deze nuancering leidt niet tot een aanpassing van deze
beheersingsindicator.
Door de IT-manager van de vrachtautoproducent wordt aangegeven dat de kosten van
de opleiding van IT-medewerkers van de externe IT-leverancier betaald moeten worden
door de externe IT-leverancier. Dit standpunt is heel helder en past in
detacheringsrelaties. In IT-outsourcingsrelaties is dit een vanzelfsprekendheid. De
kosten van de opleiding van IT-medewerkers worden in deze case volledig gedragen
door de externe IT-leverancier. Uiteraard is in de tarieven voor de services wet rekening
gehouden met de kosten voor de opleiding van de IT-medewerkers.
Zoals al bij beheersingsindicator 10.4, de IT-medewerkers besteden per jaar een
adequaat aantal opleidingsuren om zich te bekwamen in nieuwe technologieen, wordt
aangegeven, vindt de IT-manager van de elektronica fabrikant dat er door de IT-
leverancier te weinig aandacht is voor de opleiding van de medewerkers. Hierbij is er
ook onvoldoende tijd om de IT-medewerkers te betrekken bij kleine projecten om kennis
en ervaring op te doen met nieuwe technologiean, zeker met de migratie van het
mainframe platform naar het client/server platform. Deze gedachtengangen uit de
onderzochte cases adresseren aandachtspunten voor de invulling van deze
beheersingsindicator maar leiden niet tot een aanpassing van deze beheersingsindicator.
Uit een case van een Amerikaanse bank die beschreven is door Lacity en Hirsscheim
komt ook duidelijk naar voren dat het ontbreken van mogelijkheden voor medewerkers
met het opdoen van ervaringen met nieuwe technologiean leidt tot een onbeheerste IT-
outsourcingsrelatie [Lac'93b]. "The IS staff was later comforted by learning that the
vendor usually retains the majority of persortell. In this case, 87% of the original IS staff

remained at the vendor two years after the takeover. " 221

Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden veralgemeniseerd. Als
gevolg hiervan zal "in kleine projecten" vervallen. Dit resulteert in de aangepaste
indicator 11.1': "medewerkers kunnen ervaring opdoen met nieuwe technologieen.".

10.4.2    Beheersingsindicator 11.2: de IT-leverancier is in staat om voldoende nieuwe
geschikte medewerkers op de arbeidsmarkt te werven.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts en een groot aantal
ervaringsdeskundigen onderschreven. Door de werving van voldoende geschikte
medewerkers is de externe IT-leverancier in staat om aan de contractuele verplichtingen
als gevolg van de IT-outsourcingsrelatie te voldoen. De werving van deze medewerkers
is noodzakelijk omdat er verloop is onder de medewerkers of omdat er sprake is van een
uitbreiding van het IT-outsourcingscontract. Er kan ook sprake zijn van een verandering
in de gevraagde IT-dienstverlening met als gevolg dat de huidige IT-medewerkers
onvoldoende invulling kunnen geven aan deze verandering en de inzet van
medewerkers met andere vaardigheden noodzakelijk is. Dit leidt voor de externe IT-
leverancier tot een additioneel probleem. De externe IT-leverancier zal niet alleen
nieuwe IT-medewerkers moeten zoeken maar ook weer een functie moeten vinden voor

m  Het ataatis ontleend aan [lac'93bl, bladzijde 9.
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de IT-medewerkers die op dit moment uih·eering geven ian het contract. Etn van dc
experts stelt dat, dit in de huidige overspannen arbeidsmarkt niet echt een groot
probleem is om weer een rieuwe functie voor een IT-medewerker te vinden. Maar
mogelijk zal dit in de toekomst, in een minder overspannen arbeidsmarkt weI tot
problemen leiden.
De geografische locatie van het energiebedrijf, in een landelijk gelegen omgeving, heeft

geen consequenties voor de werving van geschikte medewerkers. De IT-leverancier

slaagt hier in voldoende mate in. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat delen van
de IT-dienstverlening worden uitgevoerd door medewerkers die zijn overgenomen van
het energiebedrijf en die in de omgeving van het energiebedrijf woonachtig waren en
verder wordt een deel van de IT-dienstverlening op locatie van de externe IT-Ieverancier

uitgevoerd. Deze IT-dienstverlening wordt uitgevoerd vanuit Hn van de datacentres
van de externe IT-leverancier.
Door de accountmanager van de IT-leverancier van de elektronica fabrikant wordt
aangegeven dat de werving van nieuwe IT-medewerkers te intern gericht is. Door een
werving die meer gericht is op de arbeidsmarkt en ook op medewerkers die op dit
moment in dienst zijn van andere externe IT-leveranciers zou de werving veel
succesvoller kunnen zijn
Deze gedachtengangen leiden niet tot een aanpassing van deze beheersingsindicator. Op
basis van de interviews zal deze beheersingsindicator gehandhaafd blijven en niet
worden aangepast.

10.4.3   Beheersingsindicator 11.3: de IT-leverancier heeft een hoog opleidingsbudget en
de individuele medewerkers hebben zeggenschap over de besteding van hun
opleidingsbudget.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts en de meeste ervaringsdeskundigen
onderschreven. Zoals al bij de beheersingsfactor 11, de beschikbaarheid van human
resources voor IT-leveranciers, aangegeven zien externe IT-leveranciers het aanbieden

van opleidingsmogelijkheden als 6/n van de belangrijkste emolumenten van de
beloning van haar medewerkers. Ook in personeelsadvertenties en wervingscampagnes
van externe IT-leveranciers worden opleidingsmogelijkheden altijd benadrukt.
E6n van de experts stelt dat door het volgen van opleidingen IT-medewerkers investeren
in hun toekomst door te zorgen dat hun kennis up-to-date blijft. Door
ervaringsdeskundigen van de externe IT-leveranciers wordt aangegeven dat alle IT-
medewerkers een Individueel OpleidingsPlan (IOP) hebben waarin individuele
medewerkers en hun directe managers bindende afspraken ten aanzien van de te volgen

opleidingen kunnen maken.
In de beheersingsindicator 10.4, de IT-medewerkers besteden per jaar een adequaat
aantal opleidingsuren om zich te bekwamen in nieuwe technologiein, is aangegeven dat
een demonstrable training program belangrijk is. Deze gedachtenlijn wordt, net als bij
beheersingsindicator 10.4, door geen van de overige experts of ervaringsdeskundigen
onderschreven. Deze gedachtenlijn volgende, zal deze beheersingsindicator warden
aangevuld.
Door de accountmanager van het energiebedrijf wordt aangegeven dat dit niet het
probleem is van het energiebedrijf, maar dat de externe IT-leverancier hiervoor
verantwoordelijk is. In IT-outsourcingsrelaties is de invulling van resources transparant
voor de uitbestedende bedrijven. Hieraan zal de externe IT-leverancier invulling moeten
geven. Om die reden is deze beheersingsindicator ook onderdeel van het
aandachtsgebied IT-leverancier.
Door de geinterviewde functionarissen van de externe IT-leverancier van de
vrachtautoproducent wordt aangegeven dat deze beheersingsfactor slechts een indirecte
relatie heeft met het beheersen van de IT-outsourcingsrelatie. Het is belangrijk voor het
motiveren van het personeel. Daar de IT-medewerkers belangrijk zijn in IT-
outsourcingsrelaties zal deze gedachtegang niet leiden tot een aanpassing van deze

beheersingindicator.
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Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangevuld met
"waarvan de besteding moet passen binnen het op verbetering gericht en concrete
overall opleidingsplan",
In aansluiting hierop wordt er door de business manager van de elektronica fabrikant
aangeven dat de gevolgde opleidingen van medewerkers moeten aansluiten op
opdrachten waarvoor zij worden ingezet. Dit resulteert in de aangepaste indicator 11.3':
"de IT-leverancier heeft een hoog opleidingsbudget en de individuele medewerkers
hebben zeggenschap over de besteding van hun opleidingsbudget waarbij de besteding
moet passen binnen het op verbetering gericht en concrete overall opleidingsplan.".

10.4.4    Beheersingsindicator 11.4: de IT-leverancier heeft een laag verlooppercentage
onder de medewerkers.

Deze beheersingsindicator wordt door alle experts onderschreven. Hierbij wordt nog
door 66n expert opgemerkt dat het ook belangrijk is hoe het verlooppercentage is voor
specifieke contracten. Het maakt voor een IT-outsourcingsrelatie immers niets uit of een
medewerker die werkzaam is voor een bepaald contract de externe IT-leverancier
verlaat of dat deze medewerker wordt ingezet door de externe IT-leverancier voor een
andere klant. In beide gevallen is er voor dit specifieke IT-outsourcingscontract sprake
van verloop. Deze constatering leidt tot een aanpassing van de beheersingsindicator.
Bij het IT-outsourcingscontract van het energiebedrijf wordt het verloop or· cler de
medewerkers door de geinterviewden van het energiebedrijf als een probleem ervaren.
Dit wordt versterkt doordat het energiebedrijf onder haar eigen medewerkers een
minimaal verloop kent. Dit maakt de hoogte van het verloop in de perceptie van het
energiebedrijf groter. Het verloop onder de medewerkers van de externe IT-leverancier
ondermijnt, volgens de geinterviewde ervaringsdeskundigen, de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie.
Het verloop bij het IT-outsourcingscontract van de vrachtautoproducent wordt door de
gernterviewden als laag ervaren en er wordt door de gabterviewden aangegeven dat dit
lage verloop bijdraagt aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
Ook bij de case van de elektronica fabrikant wordt door de gernterviewden aangegeven
dat het verloop laag is. Hieraan wordt nog toegevoegd dat het verloop dat gedurende de
looptijd heeft plaats gevonden gepland verloop was. Hierdoor is de continuiteit van de
IT-dienstverlening niet in gevaar gekomen door het verloop onder de IT-medewerkers
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de IT-dienstverlening voor dit IT-
outsourcingscontract.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsindicator worden aangevuld met "die
werkzaam zijn voor een specifiek IT-outsourcingscontract". Dit resulteert in de
aangepaste indicator 11.4': "de IT-leverancier heeft een laag verlooppercentage onder de
medewerkers die werkzaam zijn voor een specifiek IT-outsourcingscontract.".

10.4.5 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de elfde beheersingsfactor, de
beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers, in het beheersingsmodel
gehandhaafd kan worden. De nuanceringen hierop zijn beheersingsindicatoren 11.1,
medewerkers kunnen ervaring opdoen met nieuwe technologieen in kleine projecten,
11.3, de IT-leverancier heeft een hoog opleidingsbudget en de individuele medewerkers
hebben zeggenschap over de besteding van hun opleidingsbudget, en 11.4, de IT-
leverancier heeft een laag verlooppercentage onder de medewerkers. Op basis van de
interviews zijn deze beheersingsindicatoren aangepast.
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Nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie
Beheersingsindicator deskundigen

Ja Nee ja nee 0222
11          De beschikbaarheid van human 5           0          10 1 1    Handhaven

resources voor IT-leveranciers
11.1 Medewerkers kunnen ervaring 5083 1 Aanpassen

opdoen met nieuwe technologietn
in kleine projecten

11.2 De IT-leverancier is in staat om 5092 1 Handhaven
voldoende nieuwe geschikte
medewerkers op de arbeidsmarkt te
werven

11.3 De IT-leverancier heeft een hoog 4 1 6 5 1 Aanpassen
opleidingsbudget en de individuele
medewerkers hebben zeggenschap
over de besteding van hun
opleidingsbudget

11.4 De IT-leverancier heeft een laag                4           1           10 1 1 Aanpassen
verlooppercentage onder de
medewerkers

Figuur 80 : overzicht verificatie elfde beheersingsfactor, de beschikbaarheid van
human resources voor IT-leveranciers, en de bijbehorende beheersingsindicatoren.

nr. Geverifieerde beheersingsfactor/ Aangepaste of nieuwe
Beheersingsindicator beheersingsfactor/

Beheersingsindicator
11.1 Medewerkers kunnen ervaring opdoen met medewerkers kunnen ervaring opdoen met

nieuwe technologietn in kleine projecten nieuwe technologieen
11.3 de IT-leverancier heeft een hoog De IT-leverancier heeft een hoog

opleidingsbudget en de individuele opleidingsbudget en de individuele
medewerkers hebben zeggenschap  over de medewerkers hebben zeggenschap over de
besteding van hun opleidingsbudget besteding van hun opleidingsbudget

waarbij de besteding moet passen binnen
het op verbetering gericht en concrete
overall opleidingsplan

11.4 de IT-leverancier heeft een laag De IT-leverancier heeft een laag

verlooppercentage onder de medewerkers verlooppercentage onder de medewerkers
die werkzaam zijn voor een specifiek IT-
outsourcingscontract

Figuur 81 : aanpassingen en toevoegingen voor de elfde beheersingsfactor, de
beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers, en voor de bijbehorende
beheersingsindicatoren.

m  Het at:ntal interuieivs waarbij door de  gantervinoden geen uitspraken zijn gedaan over de beheersingsfactor of
beheersingsindicator.
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11 Toegevoegde beheersingsfactoren

11.1     Toegevoegde beheersingsfactor: het audit proces

In het tweede gedeelte van de interviews is expliciet gevraagd naar aanvullende
beheersingsindicatoren bij de bestaande beheersingsfactoren. Daarnaast hebben, in het
eerste gedeelte van het interview, de ganterviewden middels de open vragen,
beheersingsfactoren aan het beheersingsmodel kunnen toevoegen. De interviews hebben
uiteindelijk 66n toegevoegde beheersingsfactor opgeleverd: het ingericht hebben van het
audit proces. Deze toevoeging leidt tot een beheersingsmodel met in totaal twaalf
beheersingsfactoren. Deze twaalfde beheersingsfactor heeft zowel betrekking op het
uitbestedend bedrijf als op de externe IT-leverancier. Derhalve wordt deze
beheersingsfactor gekoppeld aan het aandachtsgebied IT-outsourcing.
Deze beheersingsfactor kan worden uitgewerkt in een aantal beheersingsindicatoren. De
opzet van de interviews bood niet voldoende ruimte om een expliciet onderscheid te
maken naar de door de geinterviewden genoemde toegevoegde beheersingsfactor en de
uitwerking van de deze beheersingsfactor in beheersingsindicatoren. In de interviews
waarin deze toegevoegde beheersingsfactor is genoemd, is door de interviewer, door het
stellen van vragen geprobeerd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van
inzichten en visies van de geinterviewde met betrekking tot de toegevoegde
beheersingsfactor. Verder is de toegevoegde beheersingsfactor ook nog onderbouwd
met bronnen uit managementliteratuur en de IT-outsourcingsliteratuur.
Na analysering en heroverweging van het beheersingsmodel is vastgesteld dat de door
de geinterviewden genoemde aanvullende beheersingsfactor leidt tot een hergroepering
van een aantal van de bestaande beheersingsindicatoren. De beheersingsindicator 6.3',
de samenwerking en de inhoud van de IT-outsourcingsrelaties worden periodiek en op
vooraf vastgestelde momenten zonodig tussentijds geivalueerd door de
eindverantwoordelijke van zowel het uitbestedend bedrijf als de IT-leveranciers, zal
worden gekoppeld aan deze toegevoegde beheersingsfactor. Dit wordt uitgewerkt in
paragraaf 11.2.1. De beheersingsindicator 8.2, in de IT-outsourcingscontracten is
duidelijk vastgelegd welk proces moet worden gevolgd bij het afwijken van de
gemaakte contractafspraken, zal ook worden gekoppeld aan deze toegevoegde
beheersingsindicator. Dit zal worden uitgewerkt in paragraaf 11.2.2. Op basis van de
literatuur is hier beheersingindicator 12.3, het audit proces moet steunen op een
algemeen aanvaard toetsingskader, aan deze beheersingsfactor toegevoegd. Dit zal

warden uitgewerkt in paragraaf 11.2.3.

11.2 Toegevoegde beheersingsfactor 12: het ingericht hebben van het audit proces

Door 66n van de experts wordt de inrichting van een audit proces als beheersingsfactor
genoemd. Door de inrichting van een audit proces zijn partijen in staat om snel en
objectief de kwaliteit van de IT-dienstverleningsprocessen aan te tonen. Dit zorgt voor
een ontlasting van de operationeel betrokken medewerkers van zowel het uitbestedende
bedrijf als van de externe IT-leverancier. Bovendien is het audit proces ook een
stimulans voor de externe IT-leverancier om te werken aan de verbetering van de
kwaliteit van de IT-dienstverleningsprocessen.
Deze beheersingsfactor heeft een relatie met de toegevoegde beheersingsindicator 10.5,
de service delivery geschiedt procesmatig. Het procesmatig inrichten van de IT-
dienstverlening door de externe IT-leverancier vergemakkelijkt het inrichten van een
audit proces. Ook in de literatuur wordt aandacht besteed aan de inrichting van eert
audit proces [All'75] [Cas'88] [Niv'89][Sta'911 [Wil'941 [KPM'95a] [Bra'991. Door
Willcocks en Fitzgerald worden er voor het audit proces binnen IT-outsourcingsrelaties
vier aandachtsgebieden onderscheiden: kosten, omvang, stabiliteit en de benodigde
investeringen voor het verzorgen van IT-dienstverlening [Wil'941. Hiermee sluiten
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Willcocks en Fitzgerald aan op Starreveld die ingaat op het inri:hten van audit
processen en zich hierbij niet specifiek richt op IT-outsourcingsrelaties.
Door Cash, McKenney en McFarlan worden er bij het inrichten van een
auditfunctieproces drie problemen gesignaleerd [All'751 [Cas'88]:

1.    het vinden van geschikte medewerkers voor de invulling van deze functie
2.   het volgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen
3. management aandacht voor de audit functie

Voor deze problemen zal er aandacht moeten zijn van het uitbestedend bedrijf.
In de best practise voor IT-outsourcing van KPMG wordt het inrichten van de audit functie
voor IT-outsourcingsrelaties als noodzakelijk gezien: retain and exercise the right to conduct
IS audits at supplier's premises [KPMG95a]. Ook Braaksema en Uilenbroek zien het
inrichten van een audit proces als noodzakelijk. Door Braaksema en Uilenbroek wordt
de relatie tussen het inrichten van audit processen en de interne accountantsdienst
gelegd. Door de betrokkenheid van de interne accountantsdienst ontstaat er een
functiescheiding binnen het uitbestedende bedrijf [Bra'991. De interne accountantsdienst
zal zich in nauwe samenwerking met de informatiefunctie van het uitbestedend bedrijf
bezig moeten houden met de audit processen. Ook in de communicatie naar de externe
IT-leverancier spelen zowel de interne accountantsdienst als de informatiefunctie een
rol. Ook de externe IT-leverancier zal ook zijn audit processen moeten inrichten. Hierbij
kan er een functiescheiding worden aangebracht door de betrokkenheid van een centrale
staf afdeling binnen de externe IT-leverancier, die verantwoordelijk is voor kwaliteit. De
kwaliteitsafdeling heeft de rol van de interne accountantsdienst van het uitbestedende
bedrijf. Er moet een functiescheiding zijn tussen het account- en contractmanagement en
de stafafdeling. De koppeling van de audit processen van het uitbestedend bedrijf en de
externe IT-leverancier leidt tot het verstevigen van de samenwerking. De auditor van de
externe IT-leverancier doet een Third Party mededeling aan de auditor van het
uitbestedende bedrijf. Hiermee verklaart de auditor van de externe IT-leverancier dat de
processen van de externe IT-leverancier voor de levering van de IT-dienstverlening van
voldoende kwaliteit zijn [duP'951. Door de geinterviewden van de vrachtautoproducent
wordt deze beheersingsfactor ook herkend. In het IT-outsourcingscontract zijn hierover
ook expliciet afspraken gemaakt. Tot op heden zijn er slechts enkele malen aanvullende
zaken onderzocht moeten worden door de betrokken partijen. De Third Party
verklaringen van de externe auditors van de externe IT-leverancier waren in de meeste
gevallen voldoende om de kwaliteit van de IT-dienstverleningsprocessen van de externe
IT-leverancier aan te tonen. De aanvullende vragen die in het kader van de audits
gesteld zijn hadden betrekking op heel specialistische onderdelen van het IT-
dienstverleningsproces. Doordat partijen het audit proces hadden ingericht konden deze
vragen zonder veel moeite worden beantwoord. Door de betrokkenheid van externe
audit organisaties heeft de beantwoording van deze aanvullende vragen ook niet veel
inspanning gekost van de betrokken IT-medewerkers van de externe IT-leveranciers of
van de medewerkers van de vrachtautoproducent. Hierdoor is de continurteit van de IT-
dienstverlening ook niet in gevaar gekomen. De geinterviewde ervaringsdeskundigen
van het energiebedrijf en van de elektronica fabrikant hebben deze beheersingsfactor
niet genoemd in de interviews. Toch is door de externe IT-leverancier ook voor deze
twee IT-outsourcingscontracten een audit proces ingericht. Of het energiebedrijf en de
elektronica fabrikant een audit proces hebben ingericht kan niet worden vastgesteld op
basis van de interviews.
Op basis van de interviews zal deze beheersingsfactor worden toegevoegd.
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11.2.1     Hergroepering van beheersingsindicator 6.3': de samenwerking en de inhoud
van de IT-outsourcingsrelaties worden periodiek op vooraf vastgestelde momenten
en zonodig tussentijds gedvalueerd door de eindverantwoordelijke van zowel het
uitbestedend bedrijf als de IT-leveranciers

Deze aangepaste beheersingsindicator is een duidelijke uitwerking van deze twaalfde
beheersingsfactor. De resultaten van audits kunnen gebruikt worden bij het evalueren
van de IT-outsourcingsrelatie. Door hiervoor een audit proces in te richten kunnen de
resultaten van de IT-dienstverlening met minder inspanning door zowel de externe IT-
leveranciers als het uitbestedend bedrijf worden opgeleverd. Ook maakt een audit
proces het met relatief veel minder inspanning van zowel de externe IT-leverancier als
het uitbestedende bedrijf mogelijk om aanvullende itlformatie voor de periodiekeevaluatie boven tafel te krijgen.

11.2.2     Hergroepering van beheersingsindicator 8.2: in de IT-outsourcingscontracten
is duidelijk vastgelegd welk proces moet worden gevolgd bij het afwijken van de
gemaakte contractafspraken

Het audit proces is gericht geven van inzicht in mate van de beheersing van de IT-
dienstverleningsprocessen van de externe IT-leveranciers. Belangrijk hierbij is destabiliteit van de processen die invulling geven aan de levering van de IT-
dienstverlening. De processen die moeten worden gevolgd moeten bij het afwijken van
gemaakte contractafspraken inpasbaar zijn in de processen die de externe IT-leverancier
heeft ingericht voor de levering van de IT-dienstverlening. Deze processen moeten bijhet auditen van de IT-dienstverleningsprocessen worden meegenomen. De IT-dienstverleningsprocessen moeten bestand zijn tegen de dynamiek in de IT-
dienstverleningsprocessen die ontstaat als gevolg van het afwijken van gemaakte
contractafspraken.

11.2.3 12.3 beheersingsindicator: het audit proces moet steunen op een algemeenaanvaard toetsingskader

Indien de auditor van het uitbestedende bedrijf een verklaring krijgt van de auditor van
de externe IT-leverancier over de inrichting van de IT-dienstverleningsprocessen moet
deze verklaring wel gebaseerd zijn op een algemeen aanvaard toetsingskader. Dit is eenvan de conclusies van een onderzoek van du Pont naar de gevolgen van outsourcing en
downsizing voor de beheersbaarheid van organisaties [duP'951 DuPont stelt dat het
belangrijk is dat het kader waarbinnen de certificering heeft plaatsgevonden duidelijk is:de doelstellingen, randvoorwaarden, aard en of mate van gedetailleerdheid.
In de drie onderzochte cases zijn de IT-dienstverleningsprocessen door de exteme IT-leverander ingericht volgens de ITIL-processen. De ITIL-processen maken onderdeel uit
van een algemeen aanvaard toetsingskader. Op basis van de interviews kunnen geen
uitspraken gedaan worden voor de wijze waarop de externe IT-leverancier naast deze
ITIL-processen het audit proces heeft ingericht.
Op basis van de literatuur en de interviews zal deze beheersingsindicator worden
toegevoegd.

11.2.4 Conclusies

Op basis van de interviews is het aannemelijk dat de twaalfde beheersingsfactor, het
ingericht hebben van het audit proces, aan het beheersingsmodel kan worden
toegevoegd. Aan deze beheersingsfactor zijn op basis van de analyse de
beheersingsindicatoren 6.3, de samenwerking en de inhoud van de IT-
outsourcingsrelaties worden periodiek op vooraf vastgestelde momenten en zonodigtussentijds geivalueerd door de eindverantwoordelijke van zowel het uitbestedend
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bedrijf als de IT-leveranciers, en 8.2, in de IT-outsourcingscontracten is duideiijk
vastgelegd welk proces moet worden gevolgd bij het afwijken van de gemaakte
contractafspraken, gekoppeld.

Nr. Beheersingsfactor/ Experts Ervarings- Conclusie

Beheersingsindicator deskundigen
Ja Nee ja    nee      0223

12 Het ingericht hebben van het audit          1          4          3 8 1    Toevoegen

proces

12.1 de samenwerking en de inhoud van 5 0                 11                 1                   0            - /_224

de IT-outsourcingsrelaties worden
periodiek op vooraf vastgestelde
momenten en zonodig tussentijds
geevalueerd door de
eindverantwoordelijke van zowel
het uitbestedend bedrijf als de IT-
leveranciers

12.2 in de IT-outsourcingscontracten is                    5                  0                  8                  3                  1             ./.225

duidelijk vastgelegd welk proces
moet worden gevolgd bij het
afwijken van de gemaakte
contractafspraken

12.3 het audit proces moet steunen op 0 5 12226 0 0    Toevoegen

een algemeen aanvaard
toetsingskader

Figuur 82 : overzicht verificatie twaalfde beheersingsfactor, het ingericht hebben van
het audit proces, en de bijbehorende beheersingsindicatoren.

11.3 Overzicht verificatie

Op basis van de verificatie van de beheersingsfactoren en beheersingsfactoren in de
hoofstukken 8 t/m 11 kunnen de volgende resultaten worden gepresenteerd.
1. Beheersingsfactor aandacht voor IT binnen de bedrij fsfuncties Gehandhaafd

Beheersingsindicator 1.1. in de management teams van de bedrijfsfuncties worden Gehandhaafd
verantwoordeliiken voor rr aangesteld

Beheersingsindicator 1.2. de IT-diens,wrlening wordt door de bednifsfuncties Aangepast
beoordeeld op toegevoegde waorde in plants van op
kosten.

Beheersingsindicator 1.3. de bedrijfsfuncties betrekken pro-actief IT-specialisten Gehandhaafd
van de IT-leveranciers bij de ontwikkeling van nieitive
diensten of producten.

Beheersingsindicator 1.4. binnen de bedrijfsfuncties is er aandacht Door de Aangepast
besturing van de rT-outsourcingsrelaties

2. Beheersingsfactor een eenduidige IT-strategie Gehandhaaid

Beheersingsindicator 2.1. de rr-strategic van het uitbestedende bedrijf is Gehandhaafd

gekoppeld aan en interacteert met de algeme¥le strategic

van het uitbestedende bedriif
Beheersingsindicator 2.2. de leueranciersstrategie van het uitbestedende bedrijf is Gehandhaafd

expliciet onderded Lan de IT-strategic en is gericht op
continuiteit.

Beheersingsindicator 2.3. eT bestaat een IT-strategic die anticipeert op nieuwe Gehandhaafd

m  Het aantal intervinus waarbij door de  gdnteruiewden geen uitspraken zijn  gedaan over de beheersingsfactor of
beheersingsindicator.
m  Voorheen beheersingsindicator 6.3'.
225 Voorheen beheersingsindicator 8.2.
226 Deze toegevoegde beheersingsindicator is niet expliciet genoond door de geintervietede eroaringsdeskundigen

Op basis van de constatering dat in alle drie de moutsourcingsrelaties het HIL proces is gdmplementeerd, is deze
score ingevuld.
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ontwikke/ingen in marklen unar het uitbestedende
bedrilf zich op begeeft of gant  begeven en die
mogelijkheden biedt Door het inzetten van nieuwe
technologiein

Beheersingsindicator 2.4. het uitbestedende bedrijf besteedt de ontwikkeling en Aangepast
implementatie van iT-strategic niet uit aan een of meer
IT-leveranciers.

Beheersingsindicator 2.5. Alignment van de IT-striltegie met de IT-strategic ran Toegevoegd
het moederbedrilf

Beheersingsindicator 2.6. een adequate IT-board Toegevoegd

3. Beheersingsfactor het informatiemanagement is de intermediair Gehandhaafd
tussen de bedriifsfuncties en de IT-leveranciers

Beheersingsindicator 3.1. het takenpakket uan het informatiemanagement bestaat GehandhaaM
wit de volgende taken: ontwikkeling m implementatie
van lT-strategic, contract management, aanspreekpunt
uoor IT-leveranciers en aanspreekpunt voor
bedrilfsfuncties

Beheersingsindicator 3.2. het informatiemanagement heeft naast business kennis Gehandhaafd
ook kennis van IT

Beheersingsindicator 3.3. Het informatiemanagement heeft gezag or,er de Aangepast
bedrijfsfuncties om de rr-strategie te implententeren.

Beheersingsindicator 3.4. De verantwoordelijkheden Door enerzijds het Gehandhaafd
informatiemanagement en anderzijds Door het
management van de interne automatiseringsafdeling en
de interne IT-bedrijfsfunctie zijn organisatorisch
Rescheiden

4. Beheersingsfactor de Chief Information Officer (CIO) functioneert Gehandhaafd
adequaat

Beheersingsindicator 4.1. de CIO is een volwaardig lid van de Rnad van Bestuur Aangepast
Beheersingsindicator 4.2. het  takenpakket van de CIO bestaat uit: alignment van Gehandhaafd

business en IT, ontwikketing en implementatie van de
IT-strategic, management van IT-outsourcingsrelaties
en besturen van IT.

Beheersingsindicator 4.3. de CIO heeft de eindverantwoordelijkheid voor IT- Gehandhaafd
outsourcingsrelaties.

Beheersingsindicator 4.4. de CIO heeft business kennis en kennis van IT. Gehandhaafd

5. Beheersingsfactor vertrouwen tussen uitbestedend bedrijf en IT- Gehandhaafd
leveranciers

Beheersingsindicator 5.1. de algemene strategieen worden uitgewisseld door het Gehandhaafd
uitbestedende bedrijf en de  rT-leveranciers en de
doelstellingen van het uitbestedende bedrijf en de lT-
leveranciers worden aan dkaar xekoppeld.

Beheersingsindicator 5.2. het  uitbestedende bedrijf en  de  externe lT-leverancier(s) Geschrapt
richten samenwerkingsverbanden op om de externe
markt te bedienen ofhebben tenminste de intentie om
een dergeliik samenwerkingsverband op le richten.

Beheersingsindicator 5.3. het hebben van een goede reputatie voor zowel het Geschrapt
uitbestedende bedriU als de IT-leveranciers

Beheersingsindicator 5.4. het uitbestedende bedrijf en de iT-leveranciers hebben Aangepast
een vergelijkbare cultuw.

Beheersingsindicator 5.5. Persoonlijk vertrouwen tussen de medewerkers van het Toegevoegd
uitbestedend bedrijf en de externe IT-ieveranciers

6. Beheersingsfactor ervaring in het aangaan en onderhouden van IT- Gehandhaafd
outsourcingsrelaties

Beheersingsindicator 6.1. de IT-leveranciers hebben em methode en het Aangepast
uitbestedende bedrijf heeft een beschreven proces voor de
vorming van moutsourcingsrelaties.

Beheersingsindicator 6.2. de strategic run het uitbatedende bedrijf is gericht op Aangepast en
het aangaan tan allianties met  Imeranciers en de geherg-roepeerd
strategie van IT-leveranciers is gericht op het aangaan
van lange termiin relaties met uitbestedende bedriiwn.

Beheersingsindicator 6.3. de samenwerking en de inhoud run de IT- Gehandhaafd
outsourcingsrelaties worden periodiek en op vooraf
vastgeskide momenten getvalueerd door de
eindverantwoordeliike van zowel het uitbestedend
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hedriffal= de 'IT-le,jerqncier-
Beheersingsindicator 6.4. de resuitaten van de IT-outsourangsre/atie worden door Gehandhaafd

hd uitbestedende bedrijf en door de rT-liverancier niet
uitsluitend op korte termiln beoordeeld

Beheersingsindicator 6.5. Na de ondertekening van het rr-outsourcingscontract Toegevoegd
h„ft em Doe,q geplande en geslaugde transitie
plaatsgevonden

7. Beheersingsfactor efficiinte en effectieve IT-outsourcingscontracten Gehandhaafd

Beheersingsindicator 7.1. de IT-outsourcingscontracten tussen het uitbestedende Gehandhaafd
bed,i ff en  de   rr-leveranciers  ziln   flexibel.

Beheersingsindicator 7.2. bij de beschrijvingen, in Boutsourcingscontracten, van Gehandhaafd
de TTdiensiverlening tiordt niet naar volledigheid
gatre«d en de wedmi idse verplichtingen ziln in li n
met de geest van  de relatie tussen het uitbestedende
bedriif en  de   IT-levaanciers.

Beheersingsindicator 7.3. in de IT-outsourcingscontracten zijn eenduidige Gehandhaafd
afspraken over rapportagemomenten en over de inhoud
van rapportage vastgelqd

Beheersingsindicator 7.4. in de rr-outsourcingscontracten zijn expliciet de Gehandhaafd
consequentits vastgelegd wn het niet of niet volledig
nakomen van de contracten en de consequenties zijn in
tijn met de directe schade die door het uitbestedende
bedrijf wordt  geleden als gevolg rwri het  niet of niet
volledig nakomen van de contracten

Beheersingsindicator 7.5. IT-outsourcingscontracten hebben een voldoende hoge Toegevoegd
winstmarge

8. Beheersingsfactor eenduidige verantwoordelijkheden voor IT- Gehandhaafd
leveranciers

Beheersingsindicator 8.1. in de IT-outsomcingscontracten en de Gehandhaafd
contractstructuw zijn de verantwoordelijkheden uan de
verschillende IT-leveranciers eenduidig vastgelegd.

Beheersingsindicator 8.2. in de rr-outsourcingscontracten is eenduidig vastgelegd      Gehergroepeerd
welk procis mod worden gevolgd bij hit afwilken van
de gemaakte contractafspraken.

Beheersingsindicator 8.3. in de IT-outsourcingscontracten zijn duidelijke Aangepast
aBpraken gemaakt over de mate wmirin subcontractors
mogen wrden ingeschakeld en over de
verantwoordetijkheden die iT-leveranciers dragen Door
de  ingeschakelde  subcontractors.

Beheersingsindicator 8.4. in de IT-outsourcin3scontracten met tie verschillende Aangepast
IT-leveranciers worden dezelfile definities unn begrippen
gehanteerd.

9. Beheersingsfactor adequaat contract en account management Gehandhaafd

Beheersingsindicator 9.1. het takenpakket van het contract en account Aangepast
management bestaat uit: management van /7'-resources,
verzorgen rr-dienstuerlening, behouden en wrgroten
van omzet en het optimah'seren van samenwerking met
andere IT-leveranciers.

Beheersingsindicator 9.2. de verantwoordelijkheid voor enerzijds het contract en Aangepast
account management en anderzijds de IT-bedrijfsfunctie
is xescheiden

Beheersingsindicator 9.3. in de organisatie van de IT-leverancier is de Aangepast
verantwoordelijkheid voor de levering van rr-
dienstver/ening voor IT-outsourcingscontracten  in een
separate  organisatie  eenheid  onderRebracht.

Beheersingsindicator 9.4. het contract en account management van de externe IT- (Sehandhaafd
leverancier en het management van de
automatisering«deling hebben naast fr-kennis ook
business kennis.

10. Beheersingsfactor adequate IT-bedrijfsfunctie Gehandhaafd

Beheersingsindicator 10.1. inzicht hebben in de kostencomponenten die nodis zun Gehandhaafd
om de IT-dienstuerlening te teveren.

Beheersingsindicator 10.2. de beschikbare capaciteit binnen een IT-bedri#sfunctie Gehandhaafd
wordt optimaa/ benut.

Beheersingsindicator 10.3. de IT-bedriffsfunctie hed weinig overheadkesten voer Aangepast
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hit besturen van de IT-bedriifsfunctie
Beheersingsindicator 10.4. de IT-medewerkers besteden per jaar een adequaat Aangepast

aantal opleidingsuren om zich te bekwamen in nieuwe
technologian.

Beheersingsindicator 10.5. de seruice-deliuery geschiedt procesmatig Toegevoegd
Beheersingsindicator 10.6. het waken niet een beperkte groep van dedicated Toegevoegd

resources poor  de wituoerinR uan de 11'-dienstuerlening
Beheersingsindicator 10.7. de externe IT-leverancier heeft allianties met Toegevoegd

gespecialiseerde bedniven

11. Beheersingsfactor de beschikbaarheid van human resources voor Gehandhaafd
IT-leveranciers

Beheersingsindicator 11.1. medewerkers kunnen eruaring opdom met nieuwe Aangepast
technologun in kleine projecten.

Beheersingsindicator 11.2. de IT-leverancier is in stant om voldoende nieuzue Gehandhaafd

geschikte medewerkeTs op de arbeidsmarkt te werven
Beheersingsindicator 11.3. de rT-leverancier heeft ten hoog opleidingsbudget en de Aangepast

individuele medewerkers hebben zeggenscimp over de
bateding van hun opleidingsbudXet

Beheersingsindicator 11.4. de IT-leverancier heeft een lang veriooppercentage onder      Aangepast
de medewerkers.

12. Beheersingsfactor Het ingericht hebben van het audit proces Toegevoegd

Beheersingsindicator 12.3. het audit proces moet stelinen op een algemeen Toegevoegd
aanuaard toetsingskader

Figuur 83: Geverifieerde proposities en items.

11.4    Hernummering van beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren

Het toevoegen van Mn beheersingsfactor, de hergroepering van bestaande
beheersingsindicatoren en het schrappen van beheersingsindicatoren maakt het
noodzakelijk om de nummering van het beheersingsmodel aan te passen. In hoofdstuk 5
zijn de beheersingsindicatoren van 1 tot en met 11 genummerd en zijn de
beheersingsindicatoren van 1 tot en met 4 per beheersingsindicator genummerd. Het
toevoegen van beheersingsindicatoren bij bestaande beheersingsfactoren levert geen
problemen op. De nummering kan oplopen van ddn tot vijf of van 66n tot en met zes.
Als er bij een beheersingsfactor, op basis van de interviews, echter
beheersingsindicatoren geschrapt worden en bij deze beheersingsfactor worden ook
beheersingsindicatoren toegevoegd ontstaat er een probleem met het nummer van de
beheersingsindicatoren. Een bepaalde beheersingsindicator met een nummer heeft voor
en na de analyse een andere inhoud. Dit leidt tot een niet duidelijk beheersingsmodel.
Ook is het tussenvoegen van beheersingsfactoren niet mogelijk. De beheersingsfactoren
zijn gegroepeerd per aandachtsgebied. Het toevoegen aan de aandachtsgebieden
uitbestedend bedrijf en IT-outsourcing zal dezelfde problematiek tot gevolg hebben als
die aanvullende beheersingsindicatoren die in de nummering van het beheersingsmodel
de plaats in nemen van een geschrapte beheersingsindicator.
Om deze problematiek op te lossen is er voor gekozen om in het volgende hoofdstuk,
waarin het geverifieerde beheersingsmodel wordt beschreven, een aangepastenummering van de beheersingsfactoren en indicatoren te hanteren. De
beheersingsfactoren worden oplopend genummerd per aandachtsgebied. Dit maakt het
mogelijk om een beheersingsfactor toe te voegen aan een aandachtsgebied. Verder wordt
de nummering van de beheersingsindicatoren aangepast en wordt deze oplopend per
beheersingsfactor. De opbouw van de nummering van de beheersingsindicatoren wijkt
niet af van de nummering van de beheersingsindicatoren in het beheersingsmodel van
hoofdstuk 5. Alleen door de analyse is nummering van de beheersingsindicatoren voor
sommige beheersingsindicatoren verschoven. In Appendix M is een
omnummeringstabel opgenomen van de nummering van de beheersingsindicatoren van
hoofdstuk 5 en hoofdstuk 8, 9 en 10 en de daaraan gekoppelde aangepaste nummering
die in dit hoofdstuk en in Appendix 0 gehanteerd is.
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11.5 Het beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties

De verificatie heeft geleid tot het onderstaande beheersingsmodel. De nummering
verwijst naar de uitgebreidere beschrijving van de beheersingsfactoren en
beheersingsfactoren die is opgenomen in Appendix 0. In deze paragraaf zal slechts kort
worden in gegaan op de, in hoofdstuk 3 onderkende, aandachtsgebieden: het
uitbestedende bedriji IT-outsourcing en IT-leverancier. Hiermee wordt voorkomen dat
er een overlap ontstaat met de hoofdstukken 8 t/m 11.

uitbestedend beheersing„factoren:

bedrijf 1 1 bedrijfsfuncties
1.2 IT-strategie

1.3 informatiemmagement
1.4 Chief Information Officer

Rv7   -/·/"/"/ Wl'

f 1-VT
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.
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2.3 IT-outsourcingscontracten
-      2.4 verantwoordelijkheden IT-

leveranciers
2.5 audit proces

beheersingsfactoren:
3 1 contract en account management
3.2 IT-bedrijfsfunctie
3.3 beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers

IT-leveranclers

Figuur 84: beheersingsmodel IT-outsourcing

HET UlTBESTEDENDE BEDRIJF
Het uitbestedend bedrijf zal voor de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie moeten
zorgen voor een goede verankering binnen de bedrijfsfuncties. Belangrijk hierbij zijn het
aanwijzen van een verantwoordelijke voor IT binnen de management teams van de
bedrijfsfuncties. Hierdoor kan er door de bedrijfsfunctie ook eenvoudiger strategische
sturing worden gegeven aan de IT-outsourcingsrelatie. Ook zullen de bedrijfsfuncties IT
zowel op toegevoegde waarde als op kosten moeten beoordelen. Door een goede
verankering kunnen er tot slot pro-actief IT-specialisten van de externe IT-leverancier
worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Hiermee kunnen
bedrijfsfuncties hun concurrentie positie versterken.
Ook de IT-strategie van het uitbestedende bedrijf draagt bij aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie. De ontwikkeling en implementatie van de IT-strategie is de
primaire verantwoordelijkheid van het uitbestedend bedrijf. Door te zorgen voor het
alignment van de IT-strategie met de algemene bedrijfsstrategie van (zowel) het
uitbestedend bedrijf (als van het moeder bedrijf van het uitbestedend bedrijf) wordt de
bijdrage van de IT-strategie aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie vergroot.
Om deze alignment en om draagvlak binnen het uitbestedend bedrijf te realiseren moet
er door het uitbestedend bedrijf een IT-board worden ingericht. Binnen de IT-strategie
moet ook de leveranciers strategie worden verankerd. Deze leveranciers strategie moet
gericht zijn op continuiteit. Verder moet de IT-strategie ook aanknopingspunten bieden
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om in te spelen op ontwikkelingen in de markten van het uitbestedend bedrijf en om de
mogelijkheden om nieuwe technologieen te onderzoeken.
De inrichting van het informatiemanagement draagt, als intermediair tussen de
bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers, ook positief bij aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie. Het informatiemanagement heeft, in een faciliterende rol, een
gedelegeerde bevoegdheid om namens de bedrijfsfuncties de IT-strategie te
implementeren.  Belangrijk is verder dat het informatiemanagement zowel business
kennis heeft als kennis van IT en dat er geen belangenverstrengeling optreedt tussen het
informatiemanagement en het management van de interne automatiseringsafdeling.
Deze twee verantwoordelijkheden moeten strikt gescheiden blijven.
Voor het aandachtsgebied uitbestedend bedrijf draagt tot slot een adequaat
functionerende Chief Information Officer (CIO) positief bij aan de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie. Voor het adequaat functionerende CIO is het noodzakelijk dat er
binnen de Raad van Bestuur van het uitbestedend bedrijf aandacht is voor IT. De CIO
zal zowel business kennis als kennis van IT moeten hebben. Ook zal de CIO de
gedelegeerde eindverantwoordelijkheid moeten hebben over de IT-outsourcingsrelaties.

IT-OUTSOURCING
In de relatie tussen het uitbestedend bedrijf en IT-leveranciers draagt vertrouwen bij aan
het beheersen van deze relatie. Dit vertrouwen kan worden vergroot indien het
uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers hun algemene strategieen uitwisselen.
Hierdoor kunnen doelstellingen aan elkaar worden gekoppeld. Bij het opbouwen van
vertrouwen is het belangrijk dat er een persoonlijk vertrouwen is tussen de
medewerkers van het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leverancier en dat de
culturen niet conflicterend zijn.
Het hebben van ervaring in het aangaan en onderhouden van IT-outsourcingsrelaties
draagt ook bij aan het beheersen van de IT-outsourcingsrelatie. Hierbij leveren een op
ervaring gebaseerde methode van de IT-leverancier en een beschreven proces over de
vorming van een IT-outsourcingsrelatie van het uitbestedend bedrijf een belangrijke
bijdrage. Een belangrijk element hierbij is aandacht voor de contract ondertekening voor
de transitie van de verantwoordelijkheden van het uitbestedend bedrijf naar de IT-
leverancier. Verder dragen een strategie van het uitbestedend bedrijf die gericht is op
het aangaan van allianties en een strategie van de IT-leverancier die gericht is op het
aangaan van lange termijn relaties positief bij aan de beheersing van IT-
outsourcingsrelaties. De beoordeling van IT-outsourcingsrelaties moet niet uitsluitend
op korte termijn plaats vinden.
Uiteraard dragen efficiente en effectieve IT-outsourcingscontracten ook positief bij aan
de beheersing van IT-outsourcingsrelaties. Belangrijk hierbij is flexibiliteit. Bij de
beschrijving van contracten moet niet worden gestreefd naar volledigheid. Dit zorgt
voor een beperking van de flexibiliteit en daarmee van de efficiency en effectiviteit. Wel
moet er in de contracten expliciet worden vastgelegd wat de gevolgert zijn van niet of
niet volledig nakomen van de contracten. Ook is het voor de beheersing van belang dat
de IT-leverancier zorgt voor een rapportage over de uitgevoerde IT-dienstverlening. Tot
slot is het voor zowel de IT-leverancier als voor het uitbestedend bedrijf van belang dat
de IT-leverancier een voldoende hoge winstmarge heeft.
Bij meerdere IT-leveranciers is het voor de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie van
belang dat de verantwoordelijkheden voor de verschillende IT-leveranciers duidelijk
zijn. Deze verantwoordelijkheden moeten duidelijk in de contracten zijn vastgelegd.
Hierbij zijn duidelijke en uniforme definities een belangrijk hulpmiddel. Verder moeten
de verantwoordelijkheden van de IT-leveranciers voor de door hun ingeschakelde
subcontractors in de contracten zijn vastgelegd.
Tot slot zal er in dit aandachtsgebied een audit proces moeten worden ingericht. Ook dit
draagt positief bij aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie indien dit gebaseerd
is Op een algemeen aanvaard toetsingskader. Dit maakt het mogelijk om de IT-
outsourcingsrelatie periodiek te evalueren.

267



IT-LEVERANCIER
Een adequaat contract- en accountmanagement draagt ook positief bij aan het beheersen
van de IT-outsourcingsrelatie. Het is belangrijk dat er binnen de organisatie van de IT-
leverancier expliciet aandacht is voor IT-outsourcingsrelaties en dat de IT-
outsourcingscontracten zijn ondergebracht in een separate organisatorische eenheid. Bij
de inrichting van IT-outsourcingsrelaties moet het contract- en accountmanagement
gescheiden worden van de verantwoordelijkheid voor het leveren van de IT-
dienstverlening. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat het contract- en
accountmanagement zowel business kennis als IT-kennis heeft.
Ook een adequate IT-bedrijfsfunctie, die verantwoordelijk is voor de levering van de IT-
dienstverlening, draagt positief bij aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
Voor de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie is het belangrijk dat de levering van
de IT-dienstverlening procesmatig gebeurt en dat de uitvoering deels geschiedt door
dedicated resources. Binnen de IT-bedrijfsfunctie is het belangrijk dat er inzicht is in de
kostencomponenten en dat de beschikbare capaciteit optimaal wordt benut. Belangrijk
hierbij is een adequaat niveau van overheadkosten van de IT-bedrijfsfunctie. Hiermee
kan de IT-bedrijfsfunctie optimaal worden bestuurd. Om de continuiteit van de IT-
bedrijfsfunctie te waarborgen is het belangrijk dat er een overall opleidingsprogramma
is voor de medewerkers van de IT-bedrijfsfunctie. In dit opleidingsplan moet zijn
voorzien in een adequaat aantal opleidingsuren hebben om zich te bekwamen in nieuwe
technologiean. Tot slot dragen allianties met gespecialiseerde bedrijven ook bij aan de
beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.
De beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers draagt positief bij aan de
beheersing van IT-outsourcingsrelaties. Hierbij is het belangrijk dat IT-leveranciers hun
medewerkers ervaring laten opdoen met nieuwe technologieen en dat er voor de
medewerkers een opleidingsplan wordt opgesteld. Ook zijn de mogelijkheden om
nieuwe arbeidskrachten te werven op de arbeidsmarkt van belang voor de beheersing
van de IT-outsourcingsrelatie. Dit in combinatie met een laag verloop percentage
waarborgt de continuiteit van de IT-outsourcingsrelatie en de IT-leverancier.
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12 Conclusies

Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een beheersingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties voor uitbestedende bedrijven en externe IT-leveranciers. De
omvang van IT-outsourcingscontracten en het belang van IT-outsourcingsrelaties voor
zowel uitbestedende bedrijven als voor externe IT-leveranciers maken aandacht voor
beheersing noodzakelijk. Met een beheersingsmodel zijn uitbestedende bedrijven en
externe IT-leveranciers beter in staat om IT-outsourcingsrelaties te beheersen. Het in dit
onderzoek ontworpen en geverifieerde beheersingsmodel kan een bijdrage leveren aan
het beheersen van IT-outsourcingsrelaties.
In dit laatste hoofdstuk komen drie onderwerpen aan de orde. In de eerste twee
paragrafen wordt aandacht besteed aan de gestelde researchvragen. In de derde
paragraaf wordt reflecterend terug gekeken op de resultaten van het onderzoek en een
schets gemaakt van de implicaties van de resultaten van dit onderzoek. De
aanbevelingen voor verder onderzoek worden in de laatste paragraaf beschreven.

12.1 Onderzoeksontwerp

Om de research doelstelling van dit onderzoek te bereiken is een aantal research
strategiean gevolgd. Deze worden in deze paragraaf gerecapituleerd. Het ontwerp en de
uitvoering van deze research strategieen worden in deze paragraaf samengevat
Hiervoor is een aantal deelonderzoeken gedaan:
•    pilot case studies outsourcing
• definitie studie en inventariserende case studies IT-outsourcingsrelaties
• literatuur onderzoek beheersing van IT-outsourcingsrelaties
•     case studies en expert interviews beheersing var·  IT-outsourcingsrelaties

PILOT CASE STUDIES OUTSOURCING
Dit research project is gestart in september 1993 met een case study onderzoek naar IT-
outsourcingsrelaties. Deze pilot studie is in 1994 en 1995 uitgebreid met een case study
onderzoek naar outsourcingsrelaties. Hiervoor zijn cases onderzocht in de logistieke,
treasury en documenten dienstverlening Hiervoor zijn 27 interviews gehouden met
verantwoordelijken voor (IT-)outsourcingsrelaties van zowel uitbestedende bedrijven
als van externe (IT-)leveranciers. Deze pilot heeft inzicht gegeven in de ontwikkelingendie zich in (IT-)outsourcingsrelaties voordoen en hebben gedaan. Dit inzicht vormt de
basis voor het beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties.  Dit is uitgewerkt in
hoofdstuk 2.

DEFiNITIE STUDIE EN INVENTARlSERENDE CASE STUDIES IT-
OUTSOURCINGSRELATIES
Om het beeld van de samenwerking in IT-outsourcingsrelaties aan te scherpen is een
definitiestudie gedaan naar de begrippen die relevant zijn voor IT-outsourcingsrelaties.
Dit deelonderzoek is aangevuld met vijf case studies naar IT-outsourcingsrelaties. Dit
casestudie onderzoek heeft plaatsgevonden in 1996. Door de definitiestudie is het
begrippenkader van dit onderzoek duidelijk gedefinieerd. Deze case studies hebben
inzicht gegeven in de wijze waarop uitbestedende bedrijven en externe IT-leveranciers
met elkaar samenwerken en hebben geresulteerd in een samenwerkingsmodel. Dit heeft
de basis verstevigd om te komen tot een beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties.
De definitiestudie wordt afgesloten met een hoofdstuk over de verankering van de
organisatorische entiteiten aan de hand van de organisatie theorie. De definitiestudie en
de inventariserende case studies zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3 en 4.

LITERATUURONDERZOEK BEHEERSING VAN IT-OUTSOURCINGSRELATIES
Na een definitiestudie voor IT-outsourcingsrelaties is een literatuuronderzoek gedaan
naar de beheersing van IT-outsourcingsrelaties. Hiervoor is de managementliteratuur
bestudeerd, met name de besturingstheorie, de agency theorie en de transactiekosten
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theoric. Dc inzichten uit dc managementliteratuur zijn gebruikt bij de besludering Val,
de IT-outsourcingsliteratuur. Dit heeft geresulteerd in een beheersingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties dat zowel op de managementliteratuur als op de IT-
outsourcingsliteratuur gebaseerd is. Dit beheersingsmodel bestaat uit 11
beheersingsfactoren en voor iedere beheersingsfactor vier beheersingsindicatoren. Deze
literatuurstudie is uitgewerkt in hoofdstuk 5.

CASE STUDIES EN EXPERT INTERVIEWS BEHEERSING VAN IT-OUTSOURCING

Om het beheersingsmodel te toetsen zijn er drie cases onderzocht. Voor iedere case is er
gesproken met vier functionarissen, twee van het uitbestedende bedrijf en twee van de
externe IT-leverancier Verder zijn er vijf expert interviews gedaan. De experts hebben
door hun betrokkenheid bij een groot aantal IT-outsourcing cases een bredere kijk op
beheersing van IT-outsourcingsrelaties. Gezien het beperkte aantal cases en de beperkte
spreiding van de cases over de branches moet enig voorbehoud ten aanzien van de
conclusies worden gemaakt. Hier staat tegenover dat door het interviewen van vijf
experts wel een goed overzicht van alle branches gevormd kan worden. De experts
hebben immers inzicht in meer dan Mn branche. Deze expert interviews hebben de basis

waarop de conclusies gebaseerd zijn ver breed. De 17 interviews, die zijn afgenomen in
de periode oktober tot en met november 1999, hebben geleid tot een verrijking van het
beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties. Deze interviews hebben geleidt tot het
toevoegen van beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren. De analyse van de case
studies en de expert interviews is uitgewerkt in de hoofdstukken 8 t/m 10. In hoofdstuk
11 en Appendix 0 is een samenvattende beschrijving opgenomen van de
beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren.

12.2     Beantwoording van de researchvragen

Om inzicht te krijgen op welke wijze IT-outsourcingsrelaties beheerst kunnen worden
zijn in hoofdstuk 1 vijf researchvragen geformuleerd. Deze researchvragen zijn tildens
het verloop van het onderzoek beantwoord. De researchvragen zijn de bouwstenen

geweest voor het beheersingsmodel dat invulling geeft aan de doelstelling van dit
onderzoek. De researchvragen van dit onderzoek:

1. welke ontwikkelingen kunnen er in outsourcingsrelaties in het algemeen en IT-
outsourcingsrelaties in het bijzonder worden waargenomen i

2.    op welke w#ze kunnen IT-outsourcingsrelaties worden gekarakteriseerdi
3.     welke rol spelen het uitbestedende bedrijf en  IT-leueranciers  bij  IT-outsourcingsrelaties?
4.    op welke wijze worden IT-outsourcingsrelaties beheerst door het uitbestedende bedri#?
5.    op ·welke wijze worden IT-outsourcingsrelaties beheerst door de externe IT-leverancier?

De eerste researchvraag is inventariserend van aard. De antwoorden schetsen een beeld
van de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. De tweede researchvraag is gericht
op het definiiren van begrippen, die een rol spelen bij het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties. De derde researchvraag is uitgewerkt aan de hand van een
inventariserend onderzoek dat gericht is op het in kaart brengen van de relaties, die de
bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf hebben met exteme IT-leveranciers. De
vierde en de vijfde researchvraag geven invulling aan de doelstellingen van dit
onderzoek, het krijgen van inzicht in het beheersen van IT-outsourcingsrelaties door
middel van een beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties. Bij de beantwoording
van de researchvragen in dit hoofdstuk zullen de vierde en de vijfde researchvraag
worden samengevoegd.
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12.2.1    Ontwikkelingen in (IT-)outsourcing

Om een goede en brede basis voor dit onderzoek te krijgen is niet alleen onderzoek
gedaan naar IT-outsourcingsrelaties maar ook naar outsourcingsrelaties in de logistieke,
treasury en documenten dienstenverlening. Dit heeft geleid tot de eerste researchvraag:

1. Welke ontwikkelingen kunnen er in outsourcingsrelaties in het algemeen en IT-
outsourcingsrelaties in het bijzonder worden waargenomen?

Uit het case study onderzoek komt naar voren dat er veel parallellen getrokken kunnen
worden tussen de ontwikkelingen die zich voordoen en hebben voorgedaan bij
outsourcingsrelaties en bij IT-outsourcingsrelaties. Deze ontwikkelingen zijn op basis
van het casestudie onderzoek benoemd. Er komt duidelijk naar voren dat er binnen het
uitbestedende bedrijf bij het algemeen management, het management van de
bedrijfsfuncties, veel aandacht is voor de beheersing van IT-outsourcingsrelaties. Dit kan
worden verklaard door de ornvang en de belangrijkheid van de IT-outsourcingsrelatie
voor de bedrijfsfuncties. Tot slot kan uit het case study onderzoek worden
geconcludeerd dat het voor uitbestedende bedrijven belangrijk is om een aanspreekpunt
voor de externe IT-leveranciers en de bedrijfsfuncties in te richten. Dit kan worden
aangeduid als informatiemanagement, dat onderdeel uitmaakt van de demand zijde
binnen de informatiefunctie. Door de inrichting van het informatiemanagement kan de
IT-outsourcingsrelatie beter worden beheerst. Dit leidt tot de volgende conclusie voor
het beheersen van IT-outsourcingsrelaties:

Conclusie 1:
De inrichting van het informatiemanagement als aanspreekpunt voor bedrijfsfuncties en
externe IT-leveranciers leidt tot de beheersing van IT.

12.2.2 Karakterisering IT-outsourcingsrelaties

In de praktijk en in de literatuur worden er verschillende begrippenkaders gehanteerd.
Om tot duidelijke definities van begrippen die relevant zijn voor IT-outsourcingsrelaties
te komen is de tweede researchvraag geformuleerd.

2. Op welke wijze kunnen IT-outsourcingsrelaties worden gekarakteriseerdi

In dit onderzoek is zijn de gehanteerde definities gegroepeerd aan de hand van drie
aandachtsgebieden voor IT-outsourcingsrelaties. In dit onderzoek worden IT-
outsourcing, het uitbestedende bedrijf en IT-leveranciers onderkend.

IT-OUTSOURCING
IT-outsourcing wordt gedefinieerd als de relatie tussen het uitbestedende bedrijf en de
IT-leverancier. In dit onderzoek ligt de nadruk op de relatie met de externe IT-
leveranciers. Hierbij worden de volgende vormen van IT-outsourcing onderkend:
Information Systems Outsourcing, Processing Outsourcing en Business Process
Outsourcing. Er kan zowel in de praktijk als in de literatuur een duidelijke ontwikkeling
worden waargenomen in de richting van verdergaande vormen van IT-outsourcing
zoals Processing Outsourcing en Business Process Outsourcing. Dit leidt tot een
intensivering van de samenwerking tussen het uitbestedend bedrijf en de externe IT-
leveranciers.
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Conclusie 2.1:
IT-outsourcingsrelaties hebben steeds vaker de vorm aan van Processing Outsourcing en
Business Process Outsourcing.

UITBESTEDEND BEDRIJF
Het uitbestedende bedrijf wordt gedefinieerd als het bedrijf dat delen van of haar gehele
IT-dienstverlening uitbestee(it aan 66n of meerdere externe IT-leveranciers. Er kunnen
door uitbestedende bedrijven voor IT-outsourcing de volgende keuzes worden gemaakt:
selective single outsourcing, selective multiple outsourcing en total single outsourcing,total multiple outsourcing. Er kan in de praktijk en in de literatuur geen duidelijke
ontwikkeling worden gesignaleerd ten aanzien van selective of total outsourcing. Voor
deze keuze zijn, op basis van dit onderzoek, geen duidelijke uitspraken te doen.
Wel kan er op basis van dit onderzoek een duidelijke ontwikkeling in de richting van
multiple vendor worden geconstateerd. Hiermee wordt door de uitbestedende bedrijven
concurrentiedruk voor de externe IT-leveranciers opgebouwd. Deze ontwikkeling heeft
gevolgen voor de beheersing van IT-outsourcingsrelaties en stelt eisen aan de
volwassenheid van het informatiemanagement.

Conclusie 2.2:
Uitbestedende bedrijven gaan steeds vaker multiple vendor IT-outsourcingsrelaties aan.

IT-LEVERANCIER
De IT-leverancier wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het bedrijf dat zorgt voor deinvulling van de IT-dienstverlening voor uitbestedende bedrijven. In dit onderzoek
wordt een onderscheid gemaakt naar: de interne automatiseringsafdeling,
gespecialiseerde bedrijven en full service suppliers. De interne automatiseringsafdeling
maakt onderdeel uit van het uitbestedende bedrijf. Hierbij richt dit onderzoek zich
primair op de externe IT-leverancier: de gespecialiseerde bedrijven en de full service
suppliers. Op basis van dit onderzoek kunnen er geen duidelijke ontwikkelingen
worden geconstateerd in de keuzes die uitbestedende bedrijven maken voor de
invulling van hun behoeften aan IT-dienstverlening. Dit sluit aan bij deze gedachtegangten aanzien van selective en total outsourcing van het aandachtspunt het uitbestedend
bedrijf. Derhalve kunnen hieruit geen condusies getrokken worden.

12.2.3 Samenwerking tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leverancier

Om een duidelijk beeld te krijgen van de beheersing van IT-outsourcingsrelaties is het
noodzakelijk om inzicht te hebben in de relaties tussen het uitbestedende bedrijf en de
externe IT-leveranciers. Dit heeft geleid tot de derde researchvraag:

3. Welke rol spelen het uitbestedende bedrijf en IT-leueranciers bij IT-
outsourcingsrelaties 7

Voor de beantwoording van deze researchvraag zijn er vijf case studies gedaan. Hierbij
zijn IT-outsourcingsrelaties onderzocht. Er kan worden geconcludeerd dat het belangrijkis om de business doestellingen aan de IT-doelstellingen te koppelen, dat de IT-
leverancier een pro-actieve houding aanneemt en dat er een formeel en duidelijk procesvoor de opdrachtverstrekking geimplementeerd wordt. Dit case study onderzoek kan
worden gezien als inventariserend onderzoek.
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KOPPELING VAN DOELSTELLINGEN
Binnen uitbestedende bedrijven kan er zowel een algemene bedrijfsstrategie als een IT-
strategie worden onderkend. Veel bedrijven worstelen echter met het ontwikkelen en
implementeren van een IT-strategie. Uit het casestudie onderzoek blijkt dat met name
het koppelen van de doelstellingen van deze twee strategiean kan leiden tot een
verbetering van de beheersbaarheid van de IT-outsourcingsrelatie. De IT-
dienstverlening van de externe IT-leveranciers die gebaseerd is op de IT-strategie sluit
bij een koppeling veel beter aan bij de behoeften van de bedrijfsfuncties van het
uitbestedende bedrijf. Om te komen tot een koppeling van de bedrijfsstrategie en de IT-
strategie is het noodzakelijk dat uitbestedende bedrijven het informatiemanagement
inrichten. Hieraan is ook al aandacht besteed bij de eerste conclusie. De
informatiefunctie kan de vertaalslag maken van de algemene bedrijfsstrategie naar de
IT-strategie en is tevens de aangewezen partij om over de IT-strategie met de externe IT-
leveranciers van gedachten te wisselen.

Conclusie 3.1:
De koppeling van de algemene bedrijfsstrategie aan de IT-strategie is een taak van de
informatiemanagement en leidt tot een beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.

PRO-ACTIEVE HOUDING
Naast het or· twikkelen en implementeren van een IT-strategie door het uitbestedende
bedrijf is het belangrijk dat de externe IT-leveranciers middels een pro-actieve houding
het uitbestedende bedrijf vooruit helpen. Uit de case studies komt heel duidelijk naar
voren dat door een pro-actieve houding van de externe IT-leveranciers de
bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf beter in staat zijn om invulling te geven
aan de algemene bedrijfsstrategie. De pro-actieve houding van de externe IT-
leveranciers uit zich door het aandragen van nieuwe technologische mogelijkheden.
Door zijn omvang is de externe IT-Ieverancier in staat om aan kennisontwikkeling te
doen. In zogenaamde competence centres worden nieuwe technologieen door de externe
IT-leverancier onderzocht en beoordeeld op praktische toepasbaarheid. Uitbestedende
bedrijven kunnen profiteren van deze investeringen van externe IT-leveranciers.
Verder uit zich dit door de participatie van business consultants in projecten van het
uitbestedende bedrijf. Hiermee brengt de externe IT-leverancier business kennis in de
IT-outsourcingsrelaties. De bedrijfsfuncties profiteren van de ervaring die de externe IT-
leveranciers hebben opgedaan bij andere klanten. Zowel het aandragen van de nieuwe
technologiean als het inbrengen van business kennis draagt bij aan de beheersing van de
IT-outsourcingsrelatie.

Conclusie 3.2:
Een pro-actieve houding van de externe IT-leveranciers, door het aandragen van de
mogelijkheden van nieuwe technologieen en door het aandragen van business kennis
leidt tot beheersing van een IT-outsourcingsrelatie.

FORMEEL EN DUIDELIJK PROCES
In de onderzochte cases is er, door het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leveranciers, een opdrachtenpoule ingericht. Deze opdrachtenpoule is er op gericht om
de opdrachtbehoeften van de bedrijfsfuncties te kanaliseren en om de
opdrachtverstrekking aan externe IT-leveranciers te fiatteren en te prioriteren. Deze
opdrachtenpoule moet omgeven worden door een formeel en duidelijk proces. Aan de
inrichting van deze opdrachtenpoule moet voor de ondertekening van het contract
aandacht worden besteed. Aan deze opdrachtenpoule moet ook de rapportage van de
externe IT-leverancier over de geleverde IT-dienstverlening worden gekoppeld. De
rapportage van de externe IT-leverancier is de basis voor de beheersing van de IT-
outsourcingsrelatie. Wel moet er uiteraard door het uitbestedend bedrijf worden
gecontroleerd of deze rapportage een juist beeld geeft van de feitelijke verleende IT-
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dienstverlening Het inrichten en onderhouden van een opdrachtenpoule r·raagt van
zowel het uitbestedend bedrijf, en met name van het informatiemanagement, als van de
exteme IT-leveranciers een intensieve communicatie. Een intensieve communicatie geeft
het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leverancier de mogelijkheid om heel direct
een IT-outsourcingsrelatie te kunnen sturen en te zorgen dat de IT-dienstverlening blijft
aansluiten op de IT-behoeften van de bedrijfsprocessen. Deze communicatie en de
opdrachtenpoule dragen bij aan de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.

Conclusie 3.3:
Een opdrachtenpoule, die omgeven is door een formeel en duidelijk proces en door
communicatie tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers, leidt tot
beheersing van de IT-outsourcingsrelatie.

12.2.4     Beheersing van IT-outsourcingsrelaties

De beheersing van IT-outsourcingsrelaties richt zich op zowel uitbestedende bedrijven
als op externe IT-leveranciers. Om inzicht in de beheersing van IT-outsourcingsrelaties
te krijgen zijn de vierde en de vijfde researchvraag geformuleerd:

4. Op welke wijze worden IT-outsourcingsrelaties beheerst door het uitbestedende bedrijf
5. Op welke wijze warden IT-outsourcingsrelaties beheerst door de externe IT-
leueranciers?

Het beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties is uitgewerkt in hoofdstuk 9. In deze
sectie zullen alleen de belangrijkste conclusies worden genoemd. Deze conclusies zullen
worden uitgewerkt aan de hand van de aandachtsgebieden voor de beheersing van IT-
outsourcingsrelaties: het uitbestedende bedrijf, IT-outsourcing en IT-leveranciers.
De conclusies van dit deelonderzoek sluiten aan bij de conclusies die getrokken zijn op
basis van het inventariserende casestudie onderzoek naar de wijze waarop
bedrijfsfuncties en externe IT-leveranciers met elkaar samenwerken.

HET UITBESTEDENDE BE DRIJF
IT wordt steeds meer een integraal onderdeel van producenten en diensten, kortere
time-to-market is noodzakelijk en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een
steeds hoger tempo op. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat business en IT steeds
meer met elkaar verweven raken. Om deze integratie op een goede manier vorm te
geven is het noodzakelijk dat door het uitbestedende bedrijf een aantal maatregelen
genomen wordt. Hierbij moet er van het management van de bedrijfsfuncties aandacht
zijn voor IT en moet het informatiemanagement worden ingericht. Dit is al aan de orde
geweest bij de eerste conclusie. Tot slot moet de IT-strategie worden afgestemd en
geintegreerd  met de bedrijfsstrategie. Dit is al aan de orde geweest bij conclusie 3.1.

Conclusie 4.1:
Uitbestedende bedrijven moeten business en IT integreren. om dit te bereiken moet het
uitbestedende bedrijf de informatiefunctie inrichten, moet er aandacht van het
management voor IT zijn en moet er een IT-strategie worden ontwikkeld en
geYmplementeerd die deze integratie bewerkstelligt.

IT-OUTSOURCING
Om te komen tot de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie is het belangrijk dat zowel
het uitbestedende bedrijf als de externe IT-leveranciers een pro-actieve houding hebben
ten aanzien van de IT-outsourcingsrelatie. Dit is al aan de orde geweest bij conclusie 3.2.
Om deze pro-actieve houding vorm te geven is het belangrijk dat de externe IT-
leveranciers zorgen voor de rapportage over de geleverde IT-dienstverlening. Het is
belangrijk dat over de vorm en de inhoud van deze rapportage afspraken zijn gemaakt.
De rapportage moet aansluiten bij de belevingswereld van en begrijpelijk zijn voor
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bedrijfsfuncties. De rapportage moet de indicatoren bevatten die de bedrijfsfuncties
inzicht geven in voor hun bedrijfskritische zaken Deze rapportage moet dan ook niet
alleen maar bestaan uit een gedetailleerde technische opsomming van de verrichte
werkzaamheden. Het kan bijvoorbeeld de vorm hebber, van een balance score card.

De rapportage is input voor de evaluaties over de geleverde IT-dienstverlening door het
uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers. De evaluaties geven, naast de
operationele communicatie, mogelijkheden om veranderingen en verbeteringen van de
IT-dienstverlening te bespreken. Deze evaluaties bieden voor zowel het uitbestedende
bedrijf als voor de externe IT-leveranciers de mogelijkheid om issues te bespreken die
zich wat meer richten op de lange termijn. De pro-actieve houding kenmerkt zich verder
nog door flexibele contracten die het mogelijk maken om de uitkomsten van de
evaluaties te implementeren en indien noodzakelijk de in het verleden gemaakte
contractafspraken aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Hierdoor kan
worden gezorgd dat de IT-dienstverlening blijft aansluiten bij de IT-behoeften van het
uitbestedend bedrijf. Het aanpassen van de contracten vraagt op haar beurt ook weer
om veel communicatie tussen het uitbestedende bedrijf en de exteme IT-leveranciers.

Conclusie 4.2:
Het uitbestedende bedrijf en exteme IT-leveranciers moeten een pro-actieve houding
hebben ten aanzien van de IT-outsourcingsrelatie. Hierbij zijn de rapportage en de
evaluatie belangrijk om dynamiek in de IT-outsourcingsrelatie aan te kunnen en de
veranderingen te kunnen doorvoeren. Hiervoor zijn ook flexibele contracten belangrijk

IT-LEVERANCIERS
Om te komen tot een beheersing van de IT-outsourcingsrelatie is het belangrijk dat de
externe IT-leveranciers een klantgerichte innovatieve houding hebben. Door een
klantgerichte houding kan er goed worden ingespeeld op de veranderende wensen en
eisen ten aanzien van de behoeften aan IT-dienstverlening van de bedrijfsfuncties van
het uitbestedende bedrijf. Een innovatieve houding draagt bij aan het verbeteren van de
effectiviteit en mogelijk de efficiency van de IT-dienstverlening die door de externe IT-
Ieveranciers geleverd wordt. Dit is deels naar voren gekomen conclusie 3.2. Hiermee kan
mogelijk ook de concurrentiepositie van het uitbestedende bedrijf worden verbeterd.
Daarnaast is het belangrijk dat de externe IT-leveranciers een effectieve en efficiente IT-
bedrijfsfunctie hebben. Hierdoor zijn externe IT-leveranciers in staat om de IT-
dienstverlening efficient uit te voeren. Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat
de externe IT-leverancier een adequaat account- en contractmanagement heeft ingericht.Het accountmanagement kan door te participeren in overleggen met het
informatiemanagement en met de bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf,
zorgdragen voor de klantgerichte houding. Het contractmanagement kan invulling
gegeven aan de innovatieve houding van de externe IT-leverancier, door binnen de
eigen organisatie te inventariseren welke ontwikkelingen mogelijk interessant zouden
kunnen zijn voor het uitbestedende bedrijf.
Verder is het de taak van het contractmanagement om te zorgen voor de interne
aansturing van de IT-bedrijfsfunctie en er op toe te zien dat de IT-dienstverlening
efficient is. Voor de externe IT-leverancier is het noodzakelijk dat er een adequate IT-
bedrijfsfunctie wordt ingericht. Dit vraagt om de implementatie van processen, zoals
bijvoorbeeld het ITIL proces en om een certificering van de processen. Hieraan zal door
de externe IT-leverancier aandacht moeten worden besteed.  In de huidige krappe
arbeidsmarkt is het daarnaast noodzakelijk dat er ruim aandacht wordt besteed aan de
medewerkers die invulling geven aan de uitvoering van de IT-dienstverlening. Er moet
aandacht zijn voor opleiding van de medewerkers en het management van de IT-
leverancier moet aandacht besteden aan het behouden van de huidige medewerkers en
werven van nieuwe medewerkers. Hiermee kan worden voorkomen dat de IT-
dienstverlening aan uitbestedende bedrijven gevaar loopt doordat er onvoldoende
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medewerkers of medewerkers met onvoldoende kennis zijn om de IT-dienstverlening
uit te voeren.

Conclusies 4.3:
Exteme IT-leveranciers moeten een klantgerichte innovatieve houding combineren met
de inrichting van een effectieve en efficiente IT-bedrijfsfunctie, dit vraagt van de externe
IT-leveranciers een adequaat account- en contractmanagement, een adequate inrichting
van de IT-bedrijfsfunctie en aandacht voor de beschikbaarheid van human resources

12.3 Reflectie

In de voorgaande paragraaf zijn twee belangrijke ontwikkelingen geschetst die invloed
hebben op de toekomstige beheersing van IT-outsourcingsrelaties: de opkomst van
Processing Outsourcing en Business Process Outsourcing en het aangaan van multiple
vendor IT-outsourcingsrelaties. In dit onderzoek is geen aandacht besteed aan de
gevolgen van deze twee ontwikkelingen voor de beheersing van IT-outsourcingsrelaties.
Deze paragraaf bevat een reflectie op deze ontwikkelingen.

12.3.1 De opkomst van Processing Outsourcing en Business Process Outsourcing

Door de opkomst van Processing Outsourcing en Business Process Outsourcing wordt
de relatie tussen het uitbestedende bedrijf en de IT-leverancier het belangrijker om de
IT-outsourcingsrelatie te beheersen. Het belang van de IT-outsourcingsrelatie is immers
toegenomen. De IT-leverancier heeft een nauwere betrokkenheid bij de ondersteuning
van de primaire processen en bij de primaire processen zelf. Dit maakt het noodzakelijk
om meer aandacht te besteden aan beheersing. De IT-strategie van het uitbestedende
bedrijf zal veel meer aandacht gaan vragen. Bij het opstellen van de IT-strategie zal het
uitbestedend bedrijf met name aandacht moeten gaan besteden aan de integratie van de
IT-strategie in de algemene bedrijfsstrategie. Ook voor de ontwikkeling van nieuwe
producten en diensten zullen door de opkomst van Processing Outsourcing en Business
Process Outsourcing in een veel vroeger stadium IT-specialisten betrokken moeten
worden. Dit vraagt van medewerkers op alle niveaus in de organisatie dat men nadenkt
en kennis heeft van IT-dienstverlening Medewerkers moeten in staat zijn om samen met
IT-specialisten te werken. Door de combinatie van business en IT-kennis zijn deze teams
in staat veel effectiever te opereren. Met name in de hogere echelons is op dit moment bij
een aantal bedrijven nog onvoldoende kennis en bewustwording aanwezig om de
integratie van business en IT-dienstverlening vorm te geven. Deze tekortkoming zal in
de toekomst door de doorstroming van jongere managers naar de hogere echelons
worden opgeheven. Deze jonge managers hebben opleidingen, ervaring in de IT en
affiniteit met IT-dienstverlening. Toch is dit onvoldoende en zullen bedrijven zich
actiever met de integratie van business en IT-dienstverlening moeten bezig houden.
Ondanks deze ontwikkelingen en de centralere plaats die IT-dienstverlening krijgt in de
bedrijfsvoering zal het ook in de toekomst echter zo blijven dat de algemene
bedrijfsstrategie en de primaire processen leidend zullen zijn
Ook bij de IT-leveranciers zullen er veranderingen gaan optreden. Waar de
medewerkers van de uitbestedende bedrijven zich in IT-dienstverlening moeten
verdiepen moeten de medewerkers van de IT-leveranciers zich in de business en de
bedrijfsprocessen van hun klanten verdiepen. Dit betekent voor de IT-leveranciers dat zij
zullen moeten investeren in het opbouwen van kennis over branches. IT-leveranciers
zullen ook moeten investeren in het opbouwen van kennis van de bedrijfsprocessen.
Deze investeringen worden voor het grootste gedeelte in een specifieke relatie gedaan en
zullen door de IT-leverancier ook terug verdiend moeten worden met het contract dat er
ondertekend is met dit uitbestedend bedrijf.
Veel veranderingen zullen er ook zijn voor de contracten. De contracten voor IT-
outsourcingsrelaties zijn altijd belangrijk geweest. Wel hebben zowel uitbestedende
bedrijven als IT-leveranciers veel tijd nodig gehad om de leercurve te doorlopen. Door
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de steeds sneller gaande ontwikkelingen wordt de noodzaak groter om de leercurve
voor de opstellen van de contracten te kunnen doorlopen. De noodzaak van
modulariteit van de contracten wordt hierdoor steeds groter. Ook zullen  de
toekomstige contracten veel meer gericht zijn op het afrekenen op de door het
uitbestedende bedrijf behaalde resultaten als gevolg van de inzet van IT-dienstverleningDit vraagt van de IT-leveranciers de bereidheid om risico's te nemen. Om deze risico's
goed te kunnen inschatten moeten de IT-leveranciers inzicht hebben in de
bedrijfsprocessen en in de ontwikkelingen in de branche van het uitbestedend bedrijf.Dit zal in de komende tijd een belangrijke succesfactor worden voor IT-leveranciers.

12.3.2 Het aangaan van multiple vendor IT-outsourcingsrelaties

Om als uitbestedend bedrijf relaties aan te gaan met meedere IT-leveranciers zal de
informatiemanagement functie moeten worden versterkt. Ook de controle op de IT-
dienstverlening van de IT-leveranciers binnen de bedrijfsfuncties moet worden
versterkt. Dit vraagt echter geen fundamentele aanpassingen van de organisatie van de
uitbestedende bedrijven. De veranderingen voor de organisaties van de IT-leveranciers
zullen veel groter zijn. Zowel bij het leveren van de IT-dienstverlening als bij
onderhouden van de relaties heeft deze ontwikkeling grote gevolgen voor de IT-
leveranciers en voor het beheersen van de IT-outsourcingsrelaties.
Bij het leveren van de IT-dienstverlening moeten de IT-leveranciers niet alleen meer
afstemmen met het uitbestedende bedrijf maar ook met de andere IT-leveranciers. Dit
vraagt om een verzwaring van het takenpakket Van de contractmanager van de IT-
leverancier. Ook vraagt dit om aanpassing van de contracten. Het beschrijven van de
verantwoordelijkheden van de IT-leverancier en het uitbestedende bedrijf moeten
worden uitgebreid met het beschrijven van de verantwoordelijkheden van de overige
IT-leveranciers. Er ontstaat als het ware een meerzijdige samenwerkingsrelatie.
Uitbestedende bedrijven moeten een keuze maken voor een actieve of een passieve rol
bij het coijrdineren van deze samenwerkingsrelatie. Gezien de complexiteit van de
relatie en de benodigde technische kennis mag worden verwacht dat de uitbestedende
bedrijven in de toekomst deze coa,dinerende rol niet zullen opeisen. Deze rol zal dan
worden ingevuld door 66n of meerdere IT-leveranciers. Op korte termijn zullen naar alle
waarschijnlijkheid uitbestedende bedrijven deze rol toch zelf opeisen. Door de
onvolwassenheid van de IT-branch is het op dit moment niet verstandig deze rol in te
laten vullen door 66n of meerdere IT-leveranciers. Verder zal bij het maken van deze
afweging de onbekendheid van het uitbestedend bedrijf met het samenwerken met
meerdere IT-leveranciers ook een rol spelen. Door de onbekendheid zullen
uitbestedende bedrijven in eerste instantie veel minder geneigd zijn om deze rol te
geven aan Hn of meerdere IT-leveranciers. Het zelf invullen van deze coardinerende rol
betekent een verzwaring van het takenpakket van het informatiemanagement. Het
informatiemanagement co8rdineert namens de bedrijffuncties de samenwerking met de
IT-leveranciers.
Bij het onderhouden van de samenwerkingsrelatie zullen de IT-leveranciers meer
aandacht moeten geven aan het accountmanagement. De IT-dienstverlening wordt nu
immers aangeboden in directe concurrentie met andere IT-leveranciers. Het is voor
uitbestedende bedrijven bij multiple outsourcing veel eenvoudiger om een overstap te
maken voor delen van de IT-dienstverlening naar een andere IT-leverancier. Deze heeft
immers ook kennis van de specifieke situatie doordat deze IT-leverancier
verantwoordelijk is voor de invulling van andere delen van de IT-dienstverlening. De
accountmanager zal dus meer aandacht moeten besteden aan het onderhouden van de
relatie en het oppikken van vragen van het uitbestedend bedrijf. In een single IT-
outsourcingsrelatie komt het uitbestedend bedrijf met haar vragen bijna automatisch
naar haar erige IT-leverancier. Bij een multiple outsourcingsrelatie heeft het
uitbestedend bedrijf de keuze uit meerdere IT-leveranciers. Het ligt in de lijn der
verwachting dat in multiple IT-outsourcingsrelaties de nieuwe vragen worden
besproken in een gezamenlijk overleg met alle IT-leveranciers. Hiermee kan het
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uitbestedend bedrijf de keuze maken voor :idn Tan dc IT-leveranders of een Lotiibinatie
van de IT-leveranciers. In de praktijk zal een dergelijke objectivering echter niet altijd
even goed werken en zijn accountmanagers van de IT-leveranciers vooraf in staat om
dit proces te sturen. Dit vraagt een veel meer business development gerichte aanpak van
de accountmanagers.

12.4     Aanbevelingen voor verder onderzoek

Dit onderzoek is een aanzet om te komen tot een beheersingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties. In tegenstelling tot het nemen van IT-outsourcingsbeslissingen is
naar het beheersen van IT-outsourcingsrelaties niet veel onderzoek gedaan en is over het
beheersen van IT-outsourcingsrelaties niet veel gepubliceerd. Er is nog veel onderzoek
noodzakelijk om de toepasbaarheid van beheersingsmodellen te toetsen en door de
dynamiek van IT-outsourcingsrelaties zal nog veel onderzoek noodzakelijk zijn. Dit
resulteert in twee aanbevelingen voor verder onderzoek. Verder is het gezien de
beperkte omvang van dit onderzoek niet mogelijk om het beheersingsmodel te
differentieren  naar de karakteristieken  die voor IT-outsourcingsrelaties zijn onderkend.
Deze verfijning leidt tot een derde aanbeveling voor verder onderzoek. Tot slot is er in
dit onderzoek ook slechts beperkt aandacht geweest voor de rol die subcontractors
spelen in IT-outsourcingsrelaties. Maar hun rol en hun rol in relatie tot de beheersing
van IT-outsourcingsrelaties kan ook nog verder onderzocht worden.

TOETSEN VAN TOEPASBAARHEID
Dit onderzoek is een aanzet om te komen tot het beheersen van IT-outsourcingsrelaties
De verificatie die ten grondslag ligt aan het beheersingsmodel kan worden getoetst in
een veel groter aantal cases. Hiermee kan de toepasbaarheid van het beheersingsmodel,
de beheersingsfactoren en de beheersingsindicatoren, worden getoetst. Hiermee kan ook
het aantal branches waarin cases onderzocht gaan worden, worden uitgebreid. Deze
uitbreiding leidt wellicht ook tot een verrijking van het beheersingsmodel.

DYNAMlEK VAN IT·OUTSOURCINGSRELATIES

Als gevolg van dynamiek kan het in de toekomst noodzakelijk zijn dat er aanpassingen
gedaan worden aan het beheersingsmodel. Bij dynamiek kan worden gedacht aan de
transformatie van outsourcingsvormen en aan een steeds verdergaande integratie van
de business en IT.

• Transformatie van outsourcingsvormen: De opkomst van Business Process

Outsourcing en Processing Outsourcing kunnen in de toekomst mogelijk van
invloed zijn op de beheersingsfactoren en/of beheersingsindicatoren. Het ligt in de
lijn der verwachting dat deze veel intensievere vormen van samenwerking tussen
het uitbestedende bedrijf en de externe IT-leveranciers met name gevolgen zullen
hebben voor het aandachtsgebied IT-outsourcing. Dit aandachtsgebied richt zich
immers op de relatie, hierbij is aandacht voor vertrouwen, de ervaring met IT-
outsourcingsrelaties, de contracten, de verantwoordelijkheden.

•   Integratie van business en IT: Ook is duidelijk waarneembaar dat business en IT
steeds verder integreren. IT maakt steeds meer onderdeel uit van de
bedrijfsprocessen van de bedrijfsfuncties. Deze ontwikkeling wordt versterkt door
opkomst van ERP-pakketten. Ook maakt IT steeds vaker onderdeel uit van de
producten of diensten die door het uitbestedende bedrijf worden voortgebracht. Ook
dit zal, net als door de transformatie van outsourcingsvormen, voornamelijk
gevolgen hebben voor het aandachtsgebied IT-outsourcing.

VERFIJNING VAN BEHEERSINGSMODEL
Gezien het beperkte aantal cases dat voor dit onderzoek onderzocht is kan in dit
beheersingsmodel niet worden gedifferentieerd naar de verschillende karakteristieken
zoals die in dit onderzoek voor IT-outsourcingsrelaties onderkend zijn. Het is met
mogelijk om uitspraken te doen over de verschillen in beheersingsfactoren als
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bijvoorbeeld het gevolg van een andere IT-outsourcingsrelatie; Business Process
Outsourcing in plaats van Information Systems Outsourcing. Mogelijk kan het
beheersingsmodel worden verfijnd door het te differentieren naar de verschillende
karakteristieken voor IT-outsourcingsrelaties. Wellicht moeten er andere
beheersingsmaatregelen genomen worden wanneer een IT-outsourcingsrelatie is tekarakteriseren als een multiple total IT-outsourcingsrelatie dan wanneer de IT-
outsourcingsrelatie is te karakteriseren als een single selective outsourcingsrelatie.Hiervoor moet een groter aantal IT-outsourcingsrelaties worden onderzocht.
Dit vraagt echter om een andere onderzoeksopzet. Hierbij kan worden gedacht aan een
grootschalige schriftelijke enqu6te onder uitbestedende bedrijven en externe IT-
leveranciers. Door een groter aantal cases is het wellicht wel mogelijk om tot deze
verfijning van het beheersingsmodel te komen.
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Samenvatting

IT-outsourcingsrelaties zijn erg in beweging. Voor veel bedrijven wordt IT ook meer
onderdeel van de geleverde producten en verleende diensten. Andere ontwikkelingen
die invloed hebben op IT-outsourcingsrelaties zijn een steeds kortere time-to-market,
een toename van de absolute bestedingen aan IT, snelle technologische ontwikkelingen
en een krappe arbeidsmarkt voor IT-personeel. Deze ontwikkelingen leiden tot een
toename van de omvang en van het aantal IT-outsourcingsrelaties. Deze ontwikkelingen
maken het beheersen van IT-outsourcingsrelaties noodzakelijk. Deze ontwikkelingen,
die door de analistenbureaus worden onderschreven, passen ook in de opkomst van
netwerk organisaties en kunnen daarnaast ook worden waargenomen in andere
dienstverlenende branches zoals de logistieke, treasury en documenten dienstverlening
Ook de inhoud van IT-outsourcingsrelaties is aan het veranderen. Steeds meer bedrijven
ondertekenen IT-outsourcingscontracten die te karakteriseren zijn als Processing
Outsourcing, IT-dienstverlening voor specifieke verwerkingsfuncties met een sterk
gestandaardiseerde format, of als Business Processing Outsourcing, een specifieke set
van IT overstijgende activiteiten en kennis die nodig is voor de uitvoering van de
werkzaamheden van een afdeling, proces of functie van het uitbestedende bedrijf door
een externe IT-leverancier. Deze vormen van IT-outsourcing, die veel verder gaan dan
de traditionele Information Systems Outsourcing relaties, maken aandacht voor
beheersing ook noodzakelijker. Daarnaast zijn er ook steeds meer bedrijven die hurt IT-
dienstverlening uitbeste(len aan meer dan Hn externe IT-leverancier. De afstemming
met de verschillende IT-leveranciers maakt de noodzaak voor aandacht voor beheersing
groter.

Bij de beheersing van IT-outsourcingsrelaties is voor drie invalshoeken gekozen. Deze
worden als aandachtsgebied aangeduid: het uitbestedend bedrijf, IT-outsourcing en IT-
leverancier. Hiervoor zijn beheersingsfactoren uitgewerkt.

UITBESTEDEND BEDRIJF

Het aandachtsgebied het uitbestedend bedrijf zal bij de inrichting van IT-
outsourcingsrelaties aandacht moeten besteden aan het inrichten van de
informatiemanagementfunctie. Het informatiemanagement is het intermediair tussen de
bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers.  Ook zal het
uitbestedende bedrijf moeten zorgen voor de verankering van IT in de bedrijfsfuncties.
Binnen de managementteams van de bedrijfsfuncties moet er aandacht zijn voor IT. Tot
slot moet er ook door het informatiemanagement en de bedrijfsfuncties gezorgd worden
voor alignment van de algemene strategie en de IT-strategie. Om invulling te geven aan
dit streven kunnen uitbestedende bedrijven een Chief Information Officer (CIO)
benoemen. De CIO is de eindverantwoordelijke voor IT voor het uitbestedend bedrijf. Er
zijn bedrijven waar de CIO zitting heeft in de Raad van Bestuur.

IT-OUTSOURCING
Het aandachtsgebied IT-outsourcing richt zich op de relatie tussen het uitbestedende
bedrijf en de IT-leveranciers. Voor het leveren van de IT-dienstverlening staat een
opdrachtpoule centraal. Hierin worden de opdrachten verzameld die door het
informatiemanagement worden verstrekt aan de IT-leverancier(s). Deze

opdrachtverstrekking is gebaseerd op de in de contracten vastgelegde afspraken.
Om te zorgen dat de geleverde IT-dienstverlening blijft aansluiten bij de
informatiebehoeften moeten de contracten flexibel zijn. Bij onderhouden van de IT-
outsourcingsrelatie is verder vertrouwen tussen het uitbestedend bedrijf en de IT-
leverancier belangrijk. Op basis van vertrouwen en een pro-actieve houding kan er ook
effectiever worden gewerkt aan het verbeteren van de IT-outsourcingsrelatie. Deze
verbeteringen kunnen op basis van de rapportage en evaluatie van de rapportage in
gang worden gezet worden. Om het leveren van IT-dienstverlening objectief en effectief
te kunnen controleren zullen zowel het uitbestedend bedrijf als de IT-leveranciers een
audit proces moeten inrichten.
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IT-LEVERANCIER
De IT-leveranciers moeten een klantgerichte innovatieve houding combineren met het
inrichten van effectieve en efficiente IT-bedrijfsfuncties. Om hier invulling aan te geven
zal de IT-leverancier een adequaat account- en contractmanagement moeten inrichten.
Dit is het interface van de IT-leverancier tussen het uitbestedend bedrijf en de IT-
bedrijfsfuncties van de IT-leverancier. Om invulling te kunnen geven aan de uitvoering
van de IT-dienstverlening richt de IT-leverancier de IT-bedrijfsfuncties adequaat in.
Hiervoor richt de IT-leverancier processen in. Verder zal de IT-leverancier voldoende
aandacht moeten hebben voor de beschikbaarheid van human resources voor de
uitvoering van de IT-dienstverlening. In de huidige krappe arbeidsmarkt zal hiervoor
meer dan normaal aandacht moeten zijn.Om deze beheersingsfactoren te detailleren zijn
er beheersingsindicatoren uitgewerkt. De beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren
vormen samen het beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties.

284



English summary

IT outsourcing relationships are evolving rapidly. In many companies, IT is being
integrated more and more into the products delivered and services rendered. Other
developments that are influencing the IT outsourcing relationships are increasingly
shorter times to market, increases in the absolute amounts spent on IT, rapid
technological developments and labor-market shortages for IT staff. These developments
are leading to an increase in the scope as well as the number of IT outsourcing
relationships and make it imperative to manage the relationships. Analysts have
recognized these trends, which fit the emergence of the network organization and which
may also be recognized for other service sectors such as logistics, accounting and
documentary services.

The content of the outsourcing relationships is undergoing change as well. More and
more, companies are signing it outsourcing contracts of the Processing Outsourcing
kind, in which IT services are provided for specific types of processing according to
highly standardized formats, or contracts of the Business Processing Outsourcing kind
which include a specific IT transcending set of activities and knowledge required so that
an external IT supplier may execute the tasks of a department, process or function in the
outsourcing company. These forms of IT outsourcing, which go beyond the traditional
Information Systems Outsourcing relationships, also increase the need for control.
Additionally, more and more companies are outsourcing their IT service provision to
more than one external IT supplier. Mutually adjusting the various IT suppliers also
demands increased attention to control.

Control of the outsourcing relationship is dealt with from three perspectives: the
outsourcing company, IT outsourcing as such and the IT supplier. Aspects of control are
worked out for each of these perspectives.

THE OUTSOURCING COMPANY
The outsourcing company will have to pay attention to properly setting up the
information management function. Information management is the intermediary
between the business functions of the outsourcing company and the IT suppliers. The
outsourcing company will also have to see to it that IT is embedded in the business
functions. The management teams of the business functions will have to pay attention to
IT. Finally, information management and business management will have to ensure the
alignment of the overall company strategy with the IT strategy. To realize all of this,
outsourcing companies often appoint a Chief Information Officer (CIO). The CIO has
ultimate responsibility for IT at the outsourcing company. With some companies, the
CIO is on the Board of Management.

IT OUTSOURCING
The field of IT outsourcing focuses on the relationship between the outsourcing
company and the IT suppliers. A resource pool is available to provide the IT services.
For this pool, the assignments, submitted by information management to the IT
suppliers, are collected. These assignments are based on the agreements laid down
contractually.

To ensure that the IT services being provided remain in tune with the information needs,
the contracts will need to be flexible. Mutual trust between the outsourcing company
and the IT supplier is also important in maintaining the IT outsourcing relationship.
Improvement in the outsourcing relationship is more effective when done on the basis of
trust and a pro-active attitude. Such improvements may be initiated based on reporting
and its evaluation. In order to monitor the delivery of IT services objectively and
effectively, both the outsourcing company and the IT supplier will have to set up an
audit process.
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The IT suppliers will have to combine an innovative and customer-oriented attitude
with an effective and efficient set-up of the IT business functions. To realize this, the IT
supplier will have to set up an adequate account and contract management. This is the
interface between the outsourcing company and the IT business functions of the IT
supplier.

The provision of IT services requires the IT supplier to set up adequate IT business
functions by defining business processes. The IT supplier will also have to have
sufficient attention for the availability of the human resources required to deliver the IT
services. Considering the current shortages in the labor market this will require more
attention than usual.

Control indicators have been worked out to detail the control aspects. Together, the
control aspects and the control indicators form the control model for IT outsourcing

relationships.

In the second part of Appendix 0 the control model for IT outsourcing is described.
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Met dank aan

Na mijn afstuderen heb ik 6 jaar intensief en met plezier samengewerkt met Piet Ribbers
en Jan Roos. Constructieve en inhoudelijke discussies hebben geleid tot dit proefschrift.
Piet Ribbers en Jan Roos hebben mij geinspireerd en mij begeleid in een voor mij nieuw
traject. Dankzij hun betrokkenheid heb ik moeilijke momenten kunnen overwinnen en
met name de theoretische onderbouwing van dit proefschrift kunnen afronden.
Het combineren van het schrijven aan een proefschrift en het werken voor Origin was
ook niet altijd een makkelijke combinatie. Voor mij echter wel de enige manier om dit
proefschrift te schrijven. De interactie tussen praktijk en theorie is bij de totstandkoming
van dit proefschrift en voor mijn motivatie erg belangrijk geweest.
Binnen Origin heb ik alle ruimte gekregen om dit proefschrift af te ronden. In de eerste
jaren van mijn loopbaan hebben Joost Wintermans en zijn team mij ruime
ontplooiingskansen gegeven. Deze kansen heb ik enthousiast opgepakt, waardoor de
voortgang van mijn proefschrift stokte. Door goede afspraken over prioriteiten met Dirk
van Steenbergen heb ik in 1999 veel tijd kunnen besteden aan dit proefschrift. Deze focus
heeft geleid tot de afronding van dit proefschrift.
Bij het selecteren van de cases voor dit onderzoek zijn John Dain en Ad Bremer van
Origin behulpzaam geweest. Verder heeft Theo Maertens van Origin de Engelse
vertalingen voor zijn rekening genomen. Naast secretariale ondersteuning van Mieke
Smulders van de Katholieke Universiteit Brabant mocht ik rekenen op de secretariele
ondersteuning van Nies van Veenendaal, Astrid Bourne en Muriel Alblas van Origin.
De interviews voor dit onderzoek zijn afgenomen op anonieme basis. Zonder de
medewerking van de betrokken bedrijven was dit proefschrift niet tot stand gekomen.
De geinterviewden hebben hun ideeen en visies toegelicht. De interviews hebben de
inhoud van dit proefschrift verdiept. Bij het uitwerken van de interviews zijn Marion
Vedder en Christine Holdert behulpzaam geweest.
Het afstudeeronderzoek van Paul Pietersen is de basis geweest voor het
beheersingsmodel dat ontwikkeld is, een prettige samenwerking die geleid heeft tot het
afstuderen van Paul en voor hem een baan als business consultant bij Origin.
Verder denk ik met plezier terug aan de discussies met Anne-Franqoise Rutkowski van
de Katholieke Universiteit Brabant. Geduldig heeft zij mij wegwijs gemaakt in het voor
mij onbekend terrein van het opzetten van onderzoeken.
Bij de totstandkoming van dit proefschrift hebben ook Pierre Gorissen, Lielle van Laren,
Robert Jan Peters en Tom Vollebergh een belangrijke rol gespeeld. Met genoegen denk ik
terug aan onze discussies. Met jullie scherpe vragen hebben jullie mij vaak in
verlegenheid gebracht. Eenmaal thuis restte mij niets anders dan antwoorden te
verzinnen op jullie vragen. Een werkwijze die heeft geleid tot structurele verbeteringen.
Vier paranimfen was helaas niet toegestaan. Lielle en Tom vervullen deze ceremoniale
rol tijdens de plechtigheid. Hiermee doe ik Pierre en Robert Jan te kort. Naast deze
inhoudelijke bijdragen hebben Christine Holdert en mijn vader aandacht gegeven aan
de Nederlandse taal. Verder hebben de adviezen van Antoine Derksen en Monique de
Leeuw bijgedragen aan de grafische vormgeving.
Aan de basis van dit proefschrift hebben mijn ouders gestaan. Zij hebben mij van jongsaf
aan gestimuleerd en gesteund. Zij hebben de noodzakelijke randvoorwaarden
geschapen voor de totstandkoming van dit proefschrift. Ook mijn vriendin Christine
Holdert heeft naast haar feitelijke bijdrage aan dit proefschrift een belangrijke rol
gespeeld bij de totstandkoming. Bedankt voor je geduld!
Tot slot mijn vrienden, die zorgden voor ontsnapping aan mijn werk en dit proefschrift,
mijn vrienden met wie ik mocht delen. Bedankt voor jullie vriendschap!
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Over de auteur

Erik Beulen is geboren in Roermond op 13 mei 1969. Na de HAVO op de Rijksscholen
gemeenschap te Roermond, MEAO op de Economische scholengemeenschap te
Roermond en propedeuse terarenopleiding op het Moller Instituut in Tilburg rondde hij
de studie Bestuurlijke Informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Brabant te
Tilburg af. Hij studeerde af bij prof. dr. P.M.A. Ribbers en prof. J. Roos op de
outsourcing van IT-dienstverlening. Na bewerking van zijn afstudeerverslag is dit in
boekvorm uitgegeven bij uitgeverij Kluwer: outsourcing van IT-dienstverlening; een
"make or buy" beslissing.

In augustus 1994 heeft hij zijn militaire dienstplicht gecombineerd met een stage bij
KPMG Management Consultants in Utrecht. Bij KPMG was hij betrokken bij het
opzetten van een nieuwe Product/Markt combinatie (PMC) voor System Integration. Hij
heeft zich bezig gehouden met het ontwikkelen van producten en diensten voor deze
PMC.

In september 1994 is hij begonnen aan dit proefschrift over de beheersing van IT-
outsourcingsrelatie. In juni 1995, na afronding van zijn militaire dienstplicht treedt hij in
dienst bij Origin BV. Het schrijven aan een proefschrift combineert hij met zijn rol als bid
manager. In deze rol is hij betrokken bij de acquisitie van nationale en internationale IT-
outsourcingscontracten.

Erik heeft een aantal publicaties over IT-outsourcing op zijn naam staan. Hij is mede
auteur van het boek Wegwijzer voor IT-uitbestedingscontracten dat uitgegeven is bij
uitgeverij Kluwer. Hij is namens Origin betrokken geweest bij drie multi client studies
van Nolan Norton Institute naar IT-outsourcing en partnerships. Erik verzorgt
regelmatig lezingen en gast colleges op universiteiten en hogescholen over IT-
outsourcing.
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Appendix A - Lijst met geYnterviewde bedrijven voor case study onderzoek
naar ontwikkelingen in (IT-)outsourcingsrelatie

Omvan e,7228
Branche klant/ omschrijuing van de organisatie Aantal FIlE's Onlzet in

leverancier miljoenen
guldens

Logistieke leveranaer vrachtauto divisie van een grote intemationale logistieke 18900 6600

dienstverlening diet'istverlener
leverander wegtransport onderneming met eigen distributiecentra, 400           95

maakt onderdeel uit van groot buitentands expeditie
bedriif

leveranaer internationale transport ondememing, weg/lucht/zee   250     80
vracht

-/- branche organisatie transport                                                               -/-                     -/-
leverancier logistieke dienstverlener met Europees distributie netwerk, 850 150

vervuld tevens warehousing functie
kiant Producent foto papier, offset platen en kleurenfilms 1.300                 -/-

Treasury leverancier Internationale handelsbank, maakt onderdeel uit van grote 4.000 -I-

dienstverlening internationale Nederlandse bank
leverancier grote intemationale Nederlandse bank 50.000           -/-

leveranaer grote internationale Nederlandse bank 52.000                -/-
-/- Corporate finance consultantsbureau                                                  -/-                     -/-
klant Spoorwegrnaatschappii                                                   -1-               -1

Docurnentendie leveranaer Grote internationale producent van kopieermachines in 12.000 2800

nstverlening combinatie rnet services, Nederlandse

Verkoopmaatschappii
leveranaer Facility management bureau voor reprografie                                           -/-                         -/-
leverancier reproductie bedrijf met 13 vestigingen in Nederiand                               55                          12
Ixverancier grote internationale producent van kopieermachines  in        800 (in 450 (in

conlbinatie met services Nederland) Nederland

Klant producent van amusementsprogramma's en theater 1.0(XI (ind.            -/-

producties freelancers)
IT-dienst- Leverancier internationale aanbieder software ontwikkeling en beheer -1-            -1-

verlening229
Leverancier operationele IT-dienstvertening/processing -1-            -1-

Klant het vermarkten van agrarische producten 1.OCK)            -/-

K]ant producent foto papier, offset platen en kleurenfilms 1.300                 -/-
Klant multinational actief op coating, vezels, chernie en farmacie 60.000           -1-

markt
Klant grote internationale Nederlandse luchtvaart maatschappij 23.000                -/-

Klant grote internationale producent van kopieer machines in 100.000          -/-

combinatie met services
Klant internationale oliemaatschappij 130.000                 -/-

Klant elektronica multinational 238.500 58.825

Figuur 85: omschrijving van onderzochte organisaties in de logistieke, treasury,
documenten en de IT-dienstverlening

227  Omuang in 1995, met uitzondering uan de IT-dienstuerleningsbranche. bij de IT-dienstverleningsbranche
betreft het de omvang in 1993, hierbij  is het aantat  FTE's en  de omzet weergegeven van het  totale  bedrijf of het
bedrij»nderdeel waar de geYnter-viewde deel van uitmaakt.
228

-/-  = gegruens ontbreken of publicatie niet  toegestaan
229 Omvang in 1993
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Appendix B - Lijst met aandachtspunten voor interviews documenten-
dienstverlening

De doelstelling van deze lijst met aandachtspunten is om een kapstok te hebben voor het
interview. De nadruk zal tijdens dit interview liggen op de punten 3 t/m 5. De eerste twee
punten zullen slechts ter introductie aan de orde komen en dienen om te verifieren of de
ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan bij de dienstverlening in de documenten-
wereld, vergelijkbaar zijn met ontwikkelingen die zich bij informatievoorziening hebben
voorgedaan en zullen gaan voordoen.

1. Historische ontwikkelingen.

Beschrijving van historische ontwikkelingen: van autarkie, zoals die vroeger bij klanten
werd aangetroffen, naar een volwassen documenten dienstverlening

2.           Motieven.

Welke motieven spelen een rol voor uitbesteders van documenten dienstverlening om tot
uitbesteding over te gaan?

3.         Het acquisitie traject.

-Het binnenhaten van nieuwe klanten is een lastig traject waarvoor binnen iedere brandie andere
gebruiken zijn.  Maar  ook ieder  bedrijf hotidt  er  zijn  eigen stijl en  visie  op  na."
Wordt er gestreefd naar een partnership-relatie of een leveranciersrelatie? Welke afspraken
worden er contractueel vastgelegd? Op welke niveau worden de onderhandelingen
gevoerd? Welke functionele achtergrond hebben de betrokkenen van beide contractpartij-
en?

4.         De feitelijke dienstverlening.

"Als een Want in zee gant met een leverancier heefi deze klant verwachtingen van de dienstverlening
Het managen van deze verwachtingen is cruciaal voor de mate waarin een klant teureden is over de

dienstuerlening.
Hoe wordt er binnen de logistiek omgegaan met deze materie? Welke problemen doen
zich voor bij de dienstverlening en hoe worden deze contractueel afgedekt?

5.         Het hernieuwen van een contract-relatie.

"Op het einde van de contract-periode wit een leuerancier grang met de klant de mogelijkheden
bespreken om ook in de toekomst zijn dienstverlening te blijven leveren.

Zijn wisselingen van leveranciers na het einde van een contract periode binnen de
documentenwereld gebruikelijk of blijft men trouw aan een leverancier? Worden er voor
klanten maatregelen in contracten opgenomen om afhankelijkheid van een documenten
dienstverlener te voorkomen?
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Appendix C - Vragenlijst te onderzoeken samenwerkingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties

BIJLAGE: VRAGENLIJST 30

AI.GEME.NE KI.ANTGE.GEVENS

*         Organisatietypologie
o Bedrijf zonder technisch ornzettingsproces (grossiers, importeurs,

exporteurs, winkels, warenhuizen)
o             Industrieel bedrijf
o Agrarisch bedrijf
o Dienstverlenend bedrijf (uitgeverijen, nutsbedrijven.

transportbedrijven)
o Financiele instelling (banken, verzekeringsmaatschappijen)
o        Overheidsinstellingen
o          Overige, nl.......  ......

* Primaire proces van de 1<lant

*         Bedrijfskarakteristieken
-            Wat is de aard van de output?

o        Massaproductie
o        Stukproduktie

-                Wat is de bedrijfseconomische status?
o           Produceert voor externe markt
o             Produceert voor inteme markt

*         Omgeving
Dynamiek
o dynamisch (veranderingen volgen elkaar snel op, hierdoor

veel onzekerheid)
o statisch (omgeving stabiel, hierdoor veel zekerheid)

-         Complexiteit
o Veel business kennis nodig om inzicht te krilgen in de

processen van de klant?
o Weinig business kennis nodig om inzicht te krijgen in de

processen van de klant?

* Aantal medewerkers bi  de klant

*         Jaaronlzet

*             Percentage van jaaromzet aan IT uitgaven

230  Deze uragenlijst is gebruikt in het onderzoek van Pietersen IPie'971.
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OUTSOURCINGSCONTRACT

*            Hoe is relatie ontstaan?
o Vanuit aanbestedingstraiect
o Vanuit detacheringsrelatie
o Ovemame contract van andere IT-leverancier
o           Overige, nl...............

*            Wat waren de motieven van de klant om te gaan outsourcen?
o Capaciteitsuitbesteding (tekort aan operationeel personeel of tekort aan

hard- en/of software)
o Specialistische uitbesteding (tekort aan kennis)
o Kwaliteitsmotief (hogere kwaliteitseisen, tekort aan gekwalificeerd

personeel, outsourcing als overgangsfase)
o Kostenmotief (lagere kosten voor IT)
o Financieringsmotief (investeringen over langere termijn verdelen)
o Core business-motief (richten op kemactiviteiten)
o Samenwerkingsmotief (automatisering laten afstemmen op

samenwerking)

*            Acquisitie- en outsourcing transitietraject
-             Wie waren vanuit de leverancier betrokken bij deze trajecten?

-              Wie waren vanuit de klant betrokken bij deze trajecten?

-                Is de service manager betrokken in het acquisitietraject?
-             Zo ja, wanneer?

- Globale inrichting IT-afdeling van de klant voor de
outsourcingssituatie?
- Welke diensten boden zij aan?
- Hoeveel IT-medewerkers had de klant op de IT-afdeling in

dienst?
- Welke hardware systemen had de interne IT-afdeling in

eigendom?
- Welke andere zaken hadden zij nog in eigendom (gebouwen,

e.d.)?

* Service delivery
-              Dienstverlening in de outsourcingssituatie

- Welk(e) proces(sen) word(t)(en) door Origin ondersteund?
o primaire bedrijfsproces
o ondersteunende processen
o         managementproces
o           producten en diensten van de organisatie

- Welke diensten worden daarvoor aangeboden (globaal)?
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PARINERSHIP Cspelregels)

*            Contract

Omschrij f relatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Mantelovereenkomst (algemene afspraken dienstverlening)
-              Wat is hierin opgenomen?

o        doelstellingen
o gedragsafspraken
o werkingsgebied
o overlegstructuur
o             kwaliteitswaarborging en prestatiemeting
o            duur en beaindiging
o          Overige, nl. ...........

- Service agreements (specifieke afspraken over
dienstverlening)
-            Wat is hierin opgenomen?

- Service Level Agreements (specifieke afspraken over de
dienstverleningsniveaus)
-   Is hierin het serviceniveau van de volgende

deelgebieden opgenomen?
o           Omvang van de gegevensopslagcapaciteit
o           Beschikbaarheid van systemen en applicaties,

uitgedrukt in diensttijden, incidenten, duur
van de onderbrekingen, enz.

o            De aanwezigheid en het niveau van
ondersteunende diensten

o        Het gedrag van systemen en applicaties voor
wat betreft responstijden en tumaroundtijden
van opdrachten voor batchverwerking

o  De maatregelen voor beveiliging en
continuiteitshandhaving

o  Het wijzigingsbeheer van hardware en
software, alsmede de procedures en
verantwoordelijkheden die daarbij in acht
worden genomen

- Transfer overeenkornst
- Hoeveel medewerkers zijn er overgenomen?
- Welke hardware systemen ziin overgenomen?
- Welke andere zaken zijn overgenomen?

-            Voor welke contractvorm is gekozen?
-        Resultaatverplichting?

-              Duur contract
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Zorg voor sluitend systeem voor kwaliteitszorg.
- Welke maatregelen ziin in het contract opgenomen voor de

bewaking van de kwaliteit?
o Opleverprocedure
o Opdrachtprotocol
o           ISO
o      ITIL

Zorg voor een goed vangnet.
- Welke afspraken zijn over de communicatie gemaakt om

misverstanden, irritaties te voorkomen?
- Well<e mogelijkheden zijn er om het contract aan te passen?
-            Is er een geschillenprocedure?

*            Vertrouwen

Zoek een partner die bij u past.
-             Wat sprak klant in Origin aan?
-             Wat sprak Origin in klant aan?

Controleer periodiek de geldigheid van afspraken.
-     Zijn er afspraken met de klant over de controle van de

volgende afspraken:
o commerciele relatie
o           werkterrein
o           uitvoering van opdrachten
o        kwaliteitsbewaking
o           communicatie op tactisch en operationeel niveau

-             In hoeverre kunnen afspraken aangepast worden bij
veranderende omstandigheden?

Baseer partnership op wederzijdsvertrouwen.
- Vinden beide partners dit belangrijk?
-             Wat is hiervoor gedaan?
-            Hoe ver gaat dit vertrouwen?

INRICHTTNG VAN DE IT-ORGANISATIE
Demand organisatie

*         Informatiemanagement
-          Wie heeft de inrichting van de demand organisatie voor ziin rekening

genomen? (klant of leverancier)

-              Is er bij de klant een informatiemanagement ingericht?
-             Door wie wordt het informatiemanagement aangestuurd?

Welke functies worden onderscheiden binnen het
informatiemanagement?
-            Per functie de taken aangeven

-             Is het informatiemanagement verantwoordelijk voor de IT-
strategie en het IT-beleid?

-             Op welke wijze wordt de informatiebehoefte bij de klant geanalyseerd?
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-             Hoe verloopt de opdrachtverstrekking vanuit de klant naar Origin?

-       Hoe verloopt het proces voor de prioriteitsstelling en fiattering van
opdrachten?

-         Intern IT-bedrijfsfunctie
-              Voert de klant zelf nog IT-taken uit?

- Welke diensten worden binnen het intern IT-bedriifsfunctie
uitgevoerd?

- Wordt het intern IT-bedriifsfunctie door het

informatiemanagement aangestuurd?

-     Wie bepaalt, of op basis waarvan wordt bepaald, welke
opdrachten intern en welke opdrachten extem uitgevoerd
worden?

-            Hoe verloopt de operationele communicatie tussen het

primaire proces en het intern IT-bedrijfsfunctie?
Supply organisatie

*            IT contract- en accountmanagement
-        Wordt het IT<ontract- en accountmanagement aangestuurd door het

informatiemanagement?

Welke functies kunnen worden onderscheiden binnen het IT-contract-
en accountmanagement?
-            Per functie de taken aangeven

-            Vindt er rapportage plaats van IT-contract en relationship management
naar het informatiemanagement?
-               Zo ja, waarover?

-      Wijst het IT contract- en accountmanagement de klant op nieuwe
technologische ontwikkelingen?

* Extem IT-bedrijfsfunctie
-   Hoe verloopt de opdrachtverstrekking van het IT-contract en

accountmanagement naar de serviceteams (BAM)?

Welke diensten worden door de serviceteams aan de klant
geleverd?

-              Bij wie ligt de eindverantwoordelijkheid voor de te leveren diensten?

-            Hoe verloopt de operationele communicatie tussen het primaire proces
van de klant en de IT-bedrijfsfunctie bil Origin?

*            Subcontractors
-             Zijn er subcontractors bij dit contract betrokken?

Welke diensten worden door de subcontractors geleverd?
Hoe verloopt de afstemming en de opdrachtverstrekking
met deze subcontractor?
Wie is verantwoordelijk voor de diensten die de subcontractor
rrioet leveren?
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Appendix D - Beschrijvingen onderzochte cases t.b.v. samenwerkingsmodel
voor IT-outsourcingsrelaties

Om snel een indruk te krijgen van deze cases wordt iedere integrale case beschrijving
vooraf gegaan door een korte omschrijving, in tabel vorm, aan de hand van de
karakteristieken van de aandachtsgebieden van IT-outsourcingsrelaties zoals deze bij de
karakterisering van IT-outsourcingsrelaties in paragraaf 3.4 beschreven zijn.

case A
aandachtsgebied (hoofd)karakteristiek Omschrijving
IT-outsourcing vorm van IT-outsourcing Information Systems Outsourcing (80mio) & processing

outsourcing (20 mio)/5 jaar contract
belang voor het uitbestedende 231

bedriif
IT-leveranciers classificatie van IT- externe IT-leverancier: 2e tier &

leveranciers decentrale interne automatiseringsafdeling
omgeving "Stable envirorunent"

Uitbestedende bedri f sourcing selective single sourcing
branche process manufacturing -chernisch bedrijf-
organisatie uitbestedend centrale georganiseerde multinational
bedrijf
orngeving "stable environment"

Aanvullende informatie:
contract tot stand gekomen door formeel aanbestedingstraject
externe IT-leverancier geen bestaande relatie met uitbestedend bedrijf
overname van 75 medewerkers
uitgaven van IT-dienstverlening van totale omzet 2%

CONTRACT A232
De eerste case heeft betrekking op een outsourcingscontract met een groot intemationaal
chemie concern, dat een jaar geleden afgesloten is. De case beschrijving richt zich op dat
deel van het contract dat in Nederland wordt uitgevoerd. Het primaire proces van dit
chemieconcern is het produceren van halffabrikaten, die de basis vormen voor allerlei
kunststofproducten. Er is hier sprake van massaproductie voor de externe markt. De
chemie is een traditionele branche, deze kenmerkt zich door een redelijk statische
omgeving en daardoor relatief veel zekerheid voor zowel de klant als de IT-leverancier.
Het is echter wel een complexe omgeving, er is dan ook veel business kennis nodig om
inzicht te krijgen in de bedrijfsfuncties. De producten kennen een ingewikkeld
productieproces, gebonden aan veel wetten en regels. Het chemieconcern besteedt jaarlijks
2 % van de uitgaven aan IT en Origin behaalt met dit contract een omzet van ongeveer 20
miljoen.

De relatie tussen Origin en het chemieconcern is ontstaan vanuit een aanbestedingstraject.
Het chemieconcern had bij een aantal leveranciers, waaronder EDS, IBM en Origin, een
offerte aangevraagd. Zij hebben uiteindelijk het contract getekend met Origin. Het
chemieconcern heeft de overstap naar outsourcing gemaakt vanuit een kostenmotief, de
kosten van IT moesten namelijk ook omlaag. Zij hebben voor Origin gekozen aangezien
Origin qua cultuur het beste bij het concern paste. Gedurende het acquisitietraject was
vanuit Origin een acquisitie projectteam bij de realisatie van het contract betrokken. In dit
projectteam zaten een vertegenwoordiger van het accountmanagement, een
personeelsfunctionaris, en juridische en technische specialisten. Val· uit de klant waren
tijdens dit traject de budgetverantwoordelijken voor IT en het algemeen management
betrokken. Zij werden gedurende het aanbestedingstraject ondersteund door 6dn van de

m   Het  belang van  het  uitbestedende bedrijf iseen vandekarakteristieken uithoofdstuk  3.  Deze  is echter niet
meegenomen in het onderzoek van Pietersen [Pie'97].  Hierouer kunnen derhalve gen uitspraken gedaan worden.
232 Deze case beschrijuing is integraal ooergenomen uit [Pie'971, blz. 52 t/m 54

313



Les giote adviesbureaus. De bervicematiaget van Origin werd aan het eind van het
acquisitietraject aangesteld voor de inrichting van de supply organisatie.

Voor de outsourcingssituatie bestond de interne IT-afdeling uit 75 medewerkers, waarvan
een deel in drie ploegendiensten werkte. Zij voorzagen volledig in de informatiebehoeften
van de organisatie. Er waren geen medewerkers van Origin op detacheringsbasis in dienst.
De hardware systemen die de klant in eigendom had, waren voomamelijk IBM
mainframes.

• Ran71ership
Origin en het chemieconcem zijn een partnership aangegaan, waarin de relatie op
strategisch, tactisch en operationeel niveau contractueel is beschreven. Het contract is
afgesloten op basis van een resultaatverplichting en heeft een looptijd van vijf jaar. Op
strategisch niveau zijn de afspraken vastgelegd in de mantelovereenkomst. Hierin zijn de
doelstellingen, de gedragsafspraken, het werkingsgebied, de overlegstructuur, de
kwaliteitswaarborging en prestatiemeting, en duur en beeindiging van het contract
opgenomen.

Op tactisch niveau zijn afspraken, over de diensten die Origin levert, vastgelegd in het
service agreement. De dienstverlening van Origin bestaat op dit moment uit top-down
business analyse, systeem analyse, programmering en netwerkbeheer. Zij leveren deze
diensten voor het primaire proces, de ondersteunende processen en het management
proces van het chemieconcem. De 1<lant heeft zijn IT bijna volledig uitbesteed aan Origin.
Het chemieconcern heeft nog een aantal programmeurs van een andere IT-leverancier op
detacheringsbasis in dienst. De mantelovereenkomst is dusdanig opgesteld dat continue
nieuwe diensten kunnen worden toegevoegd aan de service agreements. T.a.v. de diensten
zijn serviceniveaus bepaald op operationeel niveau in de service level agreements.

Origin heeft personeel en hardware systemen overgenomen, waarvoor een
transferovereenkomst is opgesteld. Origin heeft 75 medewerkers en IBM mainframes
overgenomen. De servicemanager geeft aan dat bij de overname meer aandacht besteed
had moeten worden aan omscholing en overplaatsingsmogelijkheden van personeel. De
mainframes, die overgenomen zijn, worden vervangen door mainframes die bij Origin in
Eindhoven staan. Origin heeft verder geen andere zaken, zoals gebouwen, overgenomen.
Origin huurt nu een deel van het kantoorgebouw van de klant.

De maatregelen die in het contract opgenomen zijn voor de bewaking van de kwaliteit,
hebben betrekking op ISO-certifisering voor het mainframe gedeelte. Hier is echter niet een
bepaalde termijn voor gesteld, wanneer deze certificering bereikt moet zijn. Er zijn geen
formele opleverprocedure en opdrachtprotocol in het contract opgenomen. Hiervan wordt
aangegeven dat dit wel een verbetering zou opleveren voor de huidige situatie.

Om escalaties van misverstanden of irritaties te voorkomen, vindt er regelmatig
rapportage op de verschillende niveaus plaats. Hierbij worden problemen op een hoger
riveau opgelost en vindt er bijsturing plaats. Indien het noodzakelijk is om, voor het
oplossen van problemen, het contract aan te passen, is dit in ruime mate mogelijk.

Binnen een jaar is er tussen Origin en het chemieconcem een goede vertrouwensrelatie
ontstaan, beide partners vinden dit ook zeer belangrijk. De afspraken t.a.v. de commerciale
relatie, het werkterrein, de uitvoering van opdrachten, de kwaliteitsbewaking en de
communicatie op tactisch en operationeel niveau worden periodiek gecontroleerd en
kunnen in voldoende mate worden aangepast aan de veranderde omstandigheden.

•           Demand /supply organisatie
Aan het einde van het outsourcing transitietraject is de inrichting van de IT-organisatie op
gang gekomen. Klant en leverancier hebben in deze situatie de demand organisatie
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gezamenlijk ingericht. Het chemieconcern heeft in Nederland geen groot en adequaat
informatiemanagement. De informatiebehoeften van de klant worden door Origin
geanalyseerd en gezamenlijk met het informatiemanagement wordt de IT-strategie en het
IT-beleid uitgezet. Hiervoor zijn bij de klant de budgetverantwoordelijken voor IT
gesprekspartner voor de accountmanager van Origin.

De accountmanager probeert de opdrachten voor Origin te genereren. Er is nog geen
standaard opdrachtverstrekking vanuit de klant naar Origin. Volgens de servicemanager
zou het beter zijn als dit consequent schriftelijk zou gebeuren. T.a.v. de prioritering en
fiattering van opdrachten zijn afspraken opgenomen in de service level agreements en
deze worden door zowel het chemieconcern als Origin streng bewaakt.

De functies van het supply management zijn een servicemanager en een aantal
serviceleiders. Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten worden zij ondersteund door
een accountmanager. De serviceleiders zijn deels overgenomen medewerkers, die net als
de andere overgenomen medewerkers, over het algemeen nog dezelfde werkzaamheden
verrichten als vroeger. Verder rapporteren de serviceleiders maandelijks de
bezettingsgraad aan de klant. Edn van de taken van de accountmanager is de klant op de
hoogte te houden van nieuwe technologische ontwikkelingen. De servicemanager doet dit
ook, maar dan meer in informele gesprekken.

De servicemanager vult momenteel de human resource functie in. Om de personele
bezettingsproblemen gedeeltelijk op te lossen, heeft hij een uitzendbureau als
subcontractor aangetrokken om tijdelijk professionele medewerkers te leveren.

case B
aandachtsgebied (hoofd)karakteristiek omschriiving
IT'-outsourcing vorm van IT-outsourcing Information Systems Outsourcing (45 mio)/3 jaar contract

belang voor het uitbestedende 233

bedri f

IT-leveranciers classificatie van IT- externe IT-leveranciers: 2e tier & centrale interne

leveranciers automatiseringsafdeling
omgeving "changing environment"

uitbestedende bedrilf sourcing selective multiple sourcing
branche "discrete manufacturing" -automobiel fabrikant-

organisatie uitbestedend centraal geleide nationale ondememing met slechts #in
bedrijf vestigingsplaats
omgeving "changing environment"

Aanvullende informatie:
scope dienstverlening blijft beperkt tot applicatie ontwikkeling
3-jarig contract is al voor 1 periode verlengd
overname van 45 medewerkers
uitgave aan IT-dienstverlening van totale omzet 1,6 %

CONTRACT B231
De tweede case heeft betrekking op een outsourcingscontract met een grote
automobielfabrikant. Zij produceren ca. 130.000 auto's op jaarbasis met 4500 medewerkers
en hebben een omzet van ca. 4,5 miljard gulden. Hiervan wordt ca. 1,6% besteed aan IT.
Eind '98 willen zij op een productie van ongeveer 280.000 auto's zitten. De fabrikant
produceert op basis van stukproductie voor een externe markt in een massavorm, dit is
belangrijk voor de infrastructuur van de automatisering Iedere auto wordt apart
geassembleerd en elke auto die van de band rolt, is in principe anders.

m Het belang van het uitbestedende bedrijf is een van de karakteristieken uit hoofdstuk 3. Deze is echter niet
meegenomen in het onderzoek van Pietersen IPie'971. Hierouer kunnen derhalve geen uitspraken gedaan ruorden.
234 Deze case beschrijuing is integraal overgenomen uit IPie'971, blz. 54 t/m 58
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Aangezien niet iedere maand een deuw model in productie wordt genomen, is de
omgeving vrij statisch. Alleen bij de in productie name van een nieuw model wordt de
omgeving behoorlijk dynamisch. Bij in productie name van een auto worden fouten tot een
bepaalde hoogte toegestaan. Deze zogenaamde kinderziektes komen meestal in het eerste

jaar naar boven door klachten van de klant bij de dealer. De dealer meldt deze problemen
bij de automobielfabrikant en deze gaat dan op zoek naar oplossingen. Bij het oplossen van
de problemen is het soms noodzakelijk om aanpassingen te doen in het productieproces.
Dit betekent dat de automatisering hier flexibel op in moet kunnen spelen. Verder is het
een relatief complex productieproces, aangezien veel processen op elkaar ingrijpen.
Hiervoor zijn dan ook herstelpunten en noodprocedures opgezet.

De relatie tussen Origin en de automobielfabrikant is op directieniveau ontstaan. Origin
heeft de automobielfabrikant een voorstel gedaan om over te gaan tot outsourcing van hurt
IT-dienstverlening. Dit voorstel is door meerdere IT-leveranciers gedaan. Zij hebben
uiteindelijk voor Origin gekozen, aangezien zij Origin een IT-bedrijf vonden waar
medewerkers een belangrijke rol spelen en waar kosten een belangrijk aspect zijn. Origin
deed het voorstel vanuit hun strategie om outsourcingscontracten buiten Philips binnen te
halen. Verder ziet Origin de autobranche als een profijtelijke business, aangezien er steeds
meer gebruik gemaakt wordt van procesautomatisering binnen deze branche.

De autofabrikant had vooral een kostenmotief om te gaan outsourcen. Zij wilden hun IT-
kosten beheersen door professionaliteit en state of the art IT-kennis in huis te halen, door
flexibiliteit in de IT-omgeving in te kopen en door discipline en kwaliteit in de IT-
beheersing te krijgen. Origin is een IT-leverancier die dit kan aanbieden en dat heeft er ook
voor gezorgd dat Origin het contract heeft verworven.

Gedurende het acquisitie- en outsourcing transitietraject was vanuit Origin een acquisitie
projectteam bij de realisatie van het contract betrokken. In dit projectteam zaten een
vertegenwoordiger van het accountmanagement, een personeelsfunctionaris, en juridische
en technische specialisten. De servicemanager werd aan het eind van het transitietraject
toegevoegd aan het projectteam. Vanuit de klant waren bij dit traject de financieel
directeur, de IT-manager, een IT-strateeg, het hoofd personeelszaken en de
ondernemingsraad betrokken.

Voor de outsourcingssituatie bestond de IT-organisatie uit 240 medewerkers evenredig
verdeeld over drie afdelingen; Business Solutions, Software Development en Computer
Solutions. Origin heeft in de outsourcingssituatie de verantwoordelijkheid voor Software
Development op zich genomen. Hierbij zijn 27 medewerkers overgenomen, in het contract
zijn echter werkmamheden voor 32 FIT:'s opgenomen. De 5 extra FIE's zijn door Origin
zelf ingevuld. Verder bleek tildens het acquisitietraject dat 37 medewerkers van 10 andere
IT-leveranciers binnen de afdeling werkzaam waren. Deze medewerkers zijn aan het
contract toegevoegd. Origin treedt nu op als maincontractor en de andere leveranciers zijn
subcontractors geworden van Origin. Origin heeft echter wel het aantal subcontractors
teruggebracht tot vier. Bij het aangaan van het outsourcingscontract zijn geen hardware
systemen overgenomen Origin maakt gebruik van de infrastructuur en huisvesting van de
klant. De hardware systemen die gebruikt worden, zijn: IBM en Hitachi mainframes en
Digital VAX-machines.

Origin levert op dit moment vooral maatwerk software. Zij ontwikkelen, bouwen en
implementeren de software op locatie bij de klant Verder verzorgt Origin opleidingen en
bieden zij gebruikersondersteuning voor Microsoft-produkten. Zij doen dit voor het
primaire proces, de ondersteunende processen en het management proces. Tevens biedt
Origin ondersteuning aan dn van de toeleveranciers van de automobielfabrikant. De
werkzaamheden van zowel Business Solutions (BS) en Computer Solutions (CS) als
Software Development (SD) zijn na het afsluiten van het contract niet wezenlijk veranderd.
De afdelingen leveren diensten aan de 4 area's in de organisatie; produktie, logistiek,
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financier·  economie en proces design engineeringll . De afdelingen BS, CS en SD zijn ook
op deze wijze ingedeeld.

• Parillerkip
Origin en de automobielfabrikant zijn een partnership aangegaan. Hierbij is de relatie
echter alleen op strategisch niveau beschreven in een mantelovereenkomst. Hierin zijn de
doelstellingen, de gedragsafspraken, het werkingsgebied, de overlegstructuur, de
kwaliteitswaarborging en prestatiemeting, en duur en beaindiging van het contract
opgenomen. Het contract heeft een looptijd van 3 jaar en is in 1994 afgesloten. In het
contract zijn tevens afspraken opgenomen over het opzetten van service agreements en
service level agreements. Deze zijn momenteel door Origin opgezet, maar dienen door de
klant nog goedgekeurd te worden. Er is echter wel een service agreement tussen de gehele
IT-organisatie en de fabriek. Hierin zijn afspraken opgenomen over de ondersteuning.

De afspraken over de te leveren diensten worden nu opgenomen in het plan van aanpak
dat voor iedere opdracht geschreven wordt. Hierin zijn de uitgangspunten, afspraken over
tijd, medewerkers en resultaat, en een begroting opgenomen. De afrekening vindt plaats
op basis van nacalculatie. In goed overleg worden overschrijdingen van de begroting
besproken en komen de klant en Origin tot een voor beide acceptabele oplossing. In de
service agreements wil Origin echter wel naar een fixed price en fixed date.

De afspraken over de overname van personeel zijn opgenomen in de
transferovereenkomst. Hierbij ontstonden enige complicaties, aangezien de
ondernemingsraad en de vakbonden het niet eens waren met de afspraken over depensioenregeling van de over te nemen werknemers. Zij vonden dat Origin de
opgebouwde pensioenrechten van deze medewerkers moest overnemen. Origin is hier
uiteindelijk mee akkoord gegaan.

De automobielfabrikant is sinds enige tijd ISO-9000 gecertificeerd, Origin heeft de klant
hierbij ondersteund. De klant verwacht van Origin dat de werkzaamheden van Origin hier
1 op 1 in meegaan. Origin heeft dit in de opgezette service agreements dan ook
meegenomen.

Verdere kwaliteitsbewaking vindt plaats middels een opdrachtprotocol en een
opleverprocedure. Op het moment dat er een aanvraag binnenkomt, wordt gekeken of het
een opdracht voor minder dan 100 manuren is. Indien dit zo is wordt de opdracht direct
uitgevoerd. Anders wordt deze in een project uitgevoerd of geclusterd met andere
aanvragen. Een aanvraag dient een opdrachtformulering, een indicatie van de
opleverdatum en een aantal brongegevens te bevatten. Verder dient in de aanvraag
aangegeven te worden of er een autorisatie voor het budget is vanuit de organisatie van de
klant. Vervolgens wordt door een medewerker van Origin een plan van aanpak
geschreven, dat door de servicemanager gefiatteerd moet worden. Daarna wordt de
opdracht uitgevoerd en zoals aangegeven op basis van nacalculatie afgerekend.

Origin heeft samen met de automobielfabrikant voor een goed vangnet gezorgd om
escalaties van misverstanden en irritaties te voorkomen. Eens per 4 weken komen de
informatiemanagers van BS en CS en de serviceleiders en servicemanager van Origin bij
elkaar. Tijdens deze vergadering bespreken zij alle lopende zaken en problemen op
operationeel niveau. Verder komen de servicemanager van Origin en de IT-manager van
de klant 66n keer per week bij elkaar. Zij bespreken zowel operationele zaken als zaken op
tactisch niveau. De problemen die de informatiemanagers en serviceleiders op
operationeel niveau niet hebben kunnen oplossen, prcberen zij tijdens hun bijeenkomsten
ook op te lossen. Op strategisch niveau is er jaarlijks een contracteigenaren overleg. Hier

m Deze case beschrijuing richt zich allem op de eerste drie, aangezien proces design engineering geen deel uitmaakt
van het outsourcingscontract.
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wordt de strategie voor het komende jaar besproken en komen de problemen aan de orde
die op tactisch en operationeel niveau niet opgelost konden worden.

Tijdens de bijeenkomsten van de IT-manager en de servicemanager wordt ook regelmatig
de geldigheid van bestaande afspraken gecontroleerd. Hierbij is het, net als vanuit het
contracteigenaren overleg, mogelijk om veranderingen aan te brengen in de
mantelovereenkomst. Voor het aanbrengen van deze veranderingen is een procedure op
basis van ISO-normen opgezet. Er worden dan over het algemeen geen wijzigingen
aangebracht in de mantelovereenkomst, maar er worden artikelen aan toegevoegd.

• Demandlsupply_organisatie
Tijderts het outsourcing transitietraject is begonnen met het aanpassen van de ]T-
organisatie aan de nieuwe situatie. De klant heeft zelf de demand organisatie ingericht.
Hier behoefde niet veel te veranderen aangezien alleen SD uitbesteedt werd en BS en CS
op dezelfde manier bleven werken. Het informatiemanagement van de klant bestaat uit de
IT-manager, een projectbureau, de IT-strateeg en de informatiemanagers van BS en CS. De
financieel directeur van de automobielfabrikant heeft IT in zijn portefeuille, het
informatiemanagement dient dan ook aan hem verantwoording af te leggen.

De opdrachten die via het opdrachtprotocol binnen komen, worden voor SD gefiatteerd
door de servicemanager en voor BS en CS over het algemeen door de informatiemanagers.
Voor de prioritering is de IT-manager verantwoordelijk, het managementteam van de
klant kan hier echter op ingrijpen.

BS en CS zijn verantwoordelijk voor de inteme IT-dienstverlening. Zij worden
aangestuurd door een informatiemanager. De informatiemanagers zijn vervolgens
verantwoording verschuldigd aan de IT-manager.

Origin is verantwoordelijk voor de diensten van SD, zij hebben hiervoor een supply
organisatie ingericht. De supply organisatie wordt aangestuurd door een accountteam dat
bestaat uit een accountmanager en een servicemanager. De accountmanager probeert
nieuwe opdrachten voor Origin te genereren. De servicemanager moet d.m.v. regelmatige
rapportage verantwoording afleggen over de diensten van Origin aan de IT-manager.
Verder houdt de servicemanager de IT-manager regelmatig op de hoogte van nieuwe
technologische ontwikkelingen en wat deze ontwikkelingen voor de automobielfabrikant
kunnen betekenen. Tevens stelt hij de facturen
op die via de accountmanager worden ingediend bij de klant.

Het dienstverleningsproces wordt gedaan door een aantal serviceteams. Aan het hoofd
van deze serviceteams staan serviceleiders. De serviceleiders nemen de opdrachten vanuit
de organisatie aan en schrijven vervolgens een plan van aanpak. Het plan van aanpak
wordt ter fiattering aan de servicemanager voorgelegd, aangezien hij de
eindverantwoordelijkheid voor de te leveren diensten heeft. Vervolgens kan de opdracht
uitgevoerd worden.

De servicemanager wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een
resourcemanager. De resourcemanager is verantwoordelijk voor de aansturing van een
aantal serviceteams en voor het aansturen van de subcontractors. Origin heeft met de 4
overgebleven subcontractors raamovereenkomsten afgesloten. De subcontractors leveren
medewerkers die op detacheringsbasis werkzaam zijn binnen de serviceteams.
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Case C
Aandachtsgebied (hoofd)karakteristiek omschrijving
IT-outsourcing vorm van IT-outsourcing Information Systems Outsourcing (40 rnio)/5 jarig contract

belang voor het uitbestedende    236
bedrilf

IT-leveranciers classificatie van IT- externe IT-leverancier: 2e tier & centrale interne
leveranciers automatiseringsafdeling
omgeving "stable environment"

Uitbestedende bedrijf sourcing selective single sourcing
branche "utilities" -transport en handelsbedrilf voor gas-
organisatie uitbestedend centraal geleid nationaal bedrijf
bedrijf

omgeving -stable environment"

Aanvullende informatie:
liberalisering van markt van uitbestedend bedrijf
overname van 25 medewerkers

CONTRACICE
De derde case heeft betrekking op een outsourcingscontract met een grote
energiemaatschappij. Deze energiemaatschappij verkoopt gas in het binnen- en buitenland
en is verantwoordelijk voor het transport van gas in Nederland. Er is hier sprake van
massaproductie voor een externe markt. De energiemaatschappij kent een vrij statische en
relatief incomplexe omgeving. Hier komt de laatste tijd enigszins verandering in door de
EG maatregelen t.a.v. de liberalisering van de markt. De energiemaatschappij telt 1700
medewerkers en heeft een omzet van ca. 18 miljard gulden per jaar. Origin behaalt met dit
contract een omzet van ongeveer 8 miljoen gulden per jaar.

De relatie tussen de energiemaatschappij en Origin is ontstaan op algemeen strategisch
management niveau. De energiemaatschappij wilde op een ander platform overstappen,
zij wilde van mainframe over naar client/server (C/S). Door deze overstap zou voor een
aantal medewerkers geen plaats meer zijn binnen de organisatie. Ook omscholing naar een
andere functie binnen de organisatie was niet mogelijk. Origin kon deze mensen
overnemen, een toekomstperspectief bieden en de overstap naar een client/server
platform realiseren.

Het acquisitietraject is begonrten met een haalbaarheidsstudie. Hiervoor werd een
stuurgroep gevormd, met het accountmanagement en technische specialisten van Origin
en afgevaardigden van het algemeen strategisch management van de energiemaatschappij.
De afgevaardigden waren een lid van de directie, het hoofd personeelszaken, de financieel
directeur en de IT-manager. Verder werd een projectteam met subgroepen geformeerd.Hierin zaten zowel medewerkers van de energiemaatschappij als van Origin. Er werden 4
subgroepen geformeerd, met ieder hun eigen operationele onderzoeksgebied voor de
samenstelling van het contract (personele zaken, inrichting diensten, huur ruimtes en
overname activa). Er diende een advies aan het algemeen strategisch management gegevente worden over de haalbaarheid van een 'win-win-win situatie', voor zowel de
medewerkers als voor de energiemaatschappij als voor Origin. Hiervoor is een
businessplan geschreven dat aan de directie en aan de ondernemingsraad is voorgelegd.

De achterban van de ondernemingsraad was in het begin geen voorstander van het
outsourcen van de IT-dienstverlening. Door overtuigende argumenten van Origin en het
algemeen strategisch management van de energiemaatschappij, gingen zij uiteindelijk toch
akkoord. Vervolgens is het contract opgezet. De servicemanager werd pas bij de start van
de service delivery bij het project betrokken, maar hij was volledig op de hoogte van de

236  Het belang van het uitbestedende bedrif is een van de karakteristieken uit hoofdstuk 3.  Deze is echter niet
meegenomen in het onderzoek van Pietersen [Pie'971. Hierover ku¥men derhalve geen uitspraken gedaan worden.
237  Deze casebeschrijuingisintegraal overgenomen uit IPie'971, blz. 58 t/m 61.
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invulling   van het contract. Dit kwain   omdat   hij, oorheen   bij   de   ene:gicmaatschappij
werkte en van daaruit zijdelings bij het project betrokken was.

Voor de outsourcingssituatie leverde de interne IT-afdeling IT-services voor de
mainframes, de servers, het netwerk en de gebruikers. Dit deden zij m.b.t. de hardware,
basis software, middelware, applicaties en gebruikersondersteuning. Origin heeft de IT-
services m.b.t. de hardware, basis software en middelware voor de mainframes en de IT-
services m.b.t. de hardware voor de servers en de gebruikers (storingsdienst)
overgenomen. Hiermee ondersteunt Origin de ondersteunende processen van de klant. De
overige IT-services is de interne IT-afdeling zelf blijven doen.

gebruikers-
ondersteuning
applicaties
middle ware
basis software    .
hardware   : .

mainframes servers netwerk client

  = uitbesteed aan Origin

• Eartnership
Origin en de energiemaatschappij zijn een partnership aangegaan, waarbij de relatie in
eerste instantie alleen op strategisch niveau contractueel is beschreven. Hierin zijn de
doelstellingen. de gedragsafspraken, het werkingsgebied. de overlegstructuur, de
kwaliteitswaarborging en prestatiemeting, en duur en beeindiging van het contract
opgenomen. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar en is in april 1996 afgesloten op basis
van een resultaatverplichting. In het contract zijn tevens afspraken opgenomen over het
opzetten van service agreements en service level agreements in het migratiejaar. Origin
heeft deze agreements in grote lijnen opgezet en ze zullen binnenkort ter goedkeuring aan
de klant worden voorgelegd. Het migratiejaar geldt hier als een pilot om medewerkers te
laten wennen aan de core business gedachte en het daarmee gepaard gaande overdragen
van mensen. De bonden en de OR spelen hierbij een belangrijke rol.

Origin heeft 23 medewerkers en een aantal mainframes overgenomen van de klant.
Hiervoor is een transferovereenkomst opgesteld. Daarnaast zijn 2 medewerkers vrijwillig,
ruet van rechtswege, overgegaan var, de klant naar Origin; de servicemanager en zijn
huidige secretaresse. Voor een aantal mainframes is contractueel vastgelegd dat deze
vervangen zouden worden door servers voor een C/S-omgeving en dat Origin deze
servers zou gaan leveren. Dit is ondertussen ook gerealiseerd.

De IT-afdeling had voor de outsourcingssituatie procedures voor het leveren van diensten.
Deze procedures moesten in het migratiejaar ontvlochten worden. Aangezien de IT-
dienstverlening gedeeltelijk over gaat van een inteme naar een externe partij. Op deze
wijze konden de procedures voor de diensten die Origin ging leveren eruit gelicht worden.
Vervolgens heeft Origin de procedures voor de diensten opgezet volgens de standaard
Origin-procedures.

Om escalaties van misverstanden en irritaties te voorkomen is in de mantelovereenkomst
een overlegstructuur op 3 niveaus vastgelegd. Op operationeel niveau vindt, afhankelijk
van de behoefte, gemiddeld eens per 2 weken overleg plaats. Op tactisch niveau vindt er
eens per kwartaal overleg plaats tussen de servicemanager van Origin en het
contractmanagement var, de klant. Het overleg op strategisch niveau vindt twee maal per
jaar plaats.
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Op tactisch riveau wordt ook de geldigheid van bestaande afspraken gecontroleerd.
Hierbij is het vooral de commerciele relatie die regelmatig aan bod komt. De klant probeert
Origin scherp te houden door offertes van opdrachten te vergelijken met andere
leveranciers. Verder mag de vertrouwensrelatie tussen Origin en de energiemaatschappij
volgens de servicemanager goed genoemd worden. Zowel Origin als de klant willen de
doelstelling van de 'win-win-win situatie' realiseren en het outsourcingscontract tot een
succes maken.

•        Demandisupply_erganisatie
De inrichting van de IT-organisatie is door de klant zelf gedaan. Tegelijkertijd is de interne
IT-afdeling klantgerichter opgezet. Vanuit de klant is het contractmanagement
verantwoordelijk voor de aansturing van de IT-leverancier en dragen zij bij aan de IT-
strategie en het IT-beleid. Het contractmanagement bestaat uit drie mensen, een
verantwoordelijke voor de mainframes, 66n voor de storingsdienst en  n voor de C/S-
omgeving.

Het informatiemanagement is onderdeel van de interne IT-afdeling. De interne IT-afdeling
is een professioneel opgezette organisatie. Tussen de inteme IT-afdeling en de
bedrijfsonderdelen zitten accountmanagers. Zij analyseren de informatiebehoeften van de
organisatie voor de inteme IT-afdeling. Contractueel is vastgelegd welke opdrachten
intern dan wel extem uitgevoerd worden. Indien extra capaciteit nodig is, is Origin
prefered supplier.

De klant heeft maar een klein deel van de IT-services uitbesteed aan Origin. Aan de kant
van Origin wordt het contract beheerd door een accountmanager en een servicemanager
In de functie van servicemanager zijn een aantal functies geintegreerd. Hij is
verantwoordelijk voor de technische, financiele en personele zaken. Verder rapporteert de
servicemanager over de geleverde diensten aan het contractmanagement van de
energiemaatschappij en houdt hij de energiemaatschappij op de hoogte van nieuwe
technologische ontwikkelingen op het gebied van mainframes en servers.

Ook is de servicemanager verantwoordelijk voor een aantal serviceteams. Deze teams
werken zelfstandig aan opdrachten onder leiding van een serviceleider. Indien er
problemen zijn met de mainframes of de servers, kunnen gebruikers niet direct contact

opnemen met medewerkers van Origin. Dit wordt afgeschermd door de helpdesk van de
interne IT-afdeling van de energiemaatschappij

case D
aandachtsgebied (hoofd)karakteristiek omschrijving
IT-outsourcing vorm van IT-outsourcing Information Systems Outsourcing (75mio) & processing

outsourcing (25mio)/5 jarig contract
belang voor het uitbestedende   238
bedrijf

IT4everanciers classificatie van IT- externe IT-leverancier: 2e tier

leveranciers
omgeving "innovative  environment"

uitbestedende bedriif sourcing total single sourcing
branche "insurance"

organisatie uitbestedend Centraal geleide internationale ondernerning
bedriif
omgeving "innovative environment"

Aanvullende informatie:
stapsgewijze overdracht van verantwoordelijkheden door uitbestedende bedrijf aan externe IT-leverancier
3% van de omzet wordt aan IT uitgegeven
55 medewerkers van de interne autornatiseringsafdeling zijn over gegaan naar IT-leverancier
relatie ontstaan vanuit bestaande detacheringsrelatie

238 Het belang van het uitbestedende bedrijf is een van de karakteristieken uit hoofdstuk 3. Dev is echter niet

meegenomen in het onderzoek van  Pietersen  IPie'971.  Hierouer kunnen derhalue  Keen uitspraken gedaan wordert.
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CONTRACT D 39
De vierde case heeft betrekking op een outsourcingscontract met een
verzekeringsmaatschappij. Dit is een wereldwijd opererende maatschappij. Het contract
heeft echter alleen betrekking op Nederland. Het primaire proces is het geven van
zekerheid. Hiervoor stellen zij polissen op die tussenpersonen verkopen aan de klant. Over
het algemeen is hier sprake van massaproductie. In sommige gevallen kan er ook sprake
zijn stukproductie. Aangezien grote bedrijven ook totaal verzekeringspakketten kunnen
afsluiten, die op hun specifieke behoeften zijn afgestemd. Verder produceert de
verzekeringsmaatschappij voor een externe markt. De verzekeringsmaatschappij heeft te
maken met een dynamische omgeving. Dit komt enerzijds door het communicatiekanaal
naar de tussenpersonen en het veranderende distributiekanaal van verzekeringen,
anderzijds doordat verzekeringen snel veranderen. Indien een concurrent met iets nieuws
komt moeten andere maatschappijen volgen. Door deze snelle veranderingen en de grote
verscheidenheid aan verzekeringen is het een complexe omgeving, waarvoor een IT-
leverancier relatief veel business kennis nodig heeft.

Er werken op dit moment 550 medewerkers bij de verzekeringsmaatschappij in
Nederland. De verzekeringsmaatschappij ontvangt gemiddeld 850 miljoen gulden aan
premie-inkomsten op jaarbasis. Hiervan wordt 3% per jaar aan IT besteed. Origin behaalt
met dit contract een omzet van ongeveer 20 miljoen gulden per jaar.

De relatie tussen de verzekeringsmaatschappij en Origin is ontstaan vanuit een
detacheringsrelatie. Origin had een aantal medewerkers op detacheringsbasis bij de
verzekeringsmaatschappij aan het werk. Het initiale plan van de verzekeringsmaatschappij
was om Origin in een sterfhuisconstructie hun bestaande IT te laten uitvoeren en met hun
toenmalige personele bezetting nieuwe informatiesystemen te implementeren. In
gesprekken met Origin werd het de klant duidelijk dat zij deze transformatie niet
zelfstandig zouden kunnen realiseren. Uit deze constatering werd outsourcing voor de
klant bespreekbaar. Daarnaast had de klant nog een aantal andere motieven om te gaan
outsourcen. Zij wilde zich richten op hun kemactiviteiten, een betere prijs/prestatie-
verhouding van hun IT-kosten bewerkstelligen en de kwaliteit van hun IT-diensten
verhogen.

Naast Origin probeerden Cap Gemini en DPFinance een outsourcingscontract met de
verzekeringsmaatschappij af te sluiten. Aangezien de verzekeringsmaatschappij dit
outsourcingscontract als test voor de wereldwijde organisatie ziet, wilde zij een IT-
leverancier die international opereert. Uiteindelijk heeft zij voor Origin gekozen, aangezien
Origin de mogelijkheden heeft om in de toekomst de IT-dienstverlening van de gehele
organisatie op zich te nemen. Origin wilde graag het contract met de
verzekeringsmaatschappij afsluiten, omdat de meeste verzekeringsmaatschappijen IT als
onderdeel van hun core business zien en daarom niet willen uitbesteden. Dit is ook het
eerste outsourcingscontract in de verzekeringsbranche in Nederland. Verder is het een
interessant contract omdat Origin de totale verantwoordelijkheid voor IT overneemt.

Origin had voor het acquisitietraject een projectteam geformeerd. Hierin zaten een
outsourcingsspecialist/business developer, een accountmanager, een HR-functionaris en
consultants met verzekeringskennis. Voor de contracten werden interne en later ook
externe juristen geraadpleegd. Vanuit de klant waren de plaatsvervangend directeur, de
IT-manager en leden van het IT-managementteam, een PZ-functionaris en juristen
vertegenwoordigd. De servicemanager van Origin is ruim voor het afsluiten van het
contract toegevoegd aan het projectteam. Hij heeft zich toen vooral beziggehouden met het
opbouwen van een vertrouwensrelatie met de klant en de medewerkers van de klant.

239 Deze case beschrijuing is integraal overgenomen uit IPie'971, biz. 61 t/m 64.
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De interne IT-afdeling bestond voor de outsourcingssituatie uit 55 interne en 10 externe
medewerkers. De externe medewerkers waren ruet allemaal van Origin. De hardware
systemen die zij gebruikten waren een AS/400, mainframes en een PC-LAN. De diensten
die de interne IT-afdeling leverde waren het bouwen en onderhouden van applicaties, het
in stand houden van het PC-LAN, het verlenen van support (helpdesk) en het beheer van
het rekencentrum. Origin neemt deze diensten integraal van de verzekeringsmaatschappij
over en ondersteunt daarmee alle processenvan de klant.

•           Partnership in fasen
Het contract tussen de verzekeringsmaatschappij en Origin is in mei '97 afgesloten en heeft
een looptijd van 5 jaar Hierbij is een mantelovereenkomst gesloten, waarin de
doelstellingen, de gedragsafspraken, het werkingsgebied, de overlegstructuur, de
kwaliteitswaarborging en prestatiemeting, en duur en bedindiging van het contract
opgenomen zijn. Het contract is afgesloten op basis van een resultaatverplichting.

De mantelovereenkomst wijkt echter op een belangrijk punt af van andere
outsourcingscontracten. De outsourcingsrelatie zal namelijk gefaseerd tot stand komen. In
4 fasen zal Origin de IT-dienstverlening van de verzekeringsmaatschappij overnemen. Per
fase zullen er een aantal diensten overgedragen worden, in dit contract wordt dit
aangeduid met chuncks. Hierbij dient Origin zich iedere fase te bewijzen en kan de klant
stapsgewijs aan de nieuwe situatie wennen. Indien Origin in Jdn van de fasen niet de
gemaakte afspraken kan nakomen, zal er geen invulling gegeven worden aan de in de
mantelovereenkomst omschreven te contracteren dienstverlening

Aan het eind van iedere fase wordt een chunck overgenomen door Origin. In de eerste
fase, tevens de belangrijkste fase, is Origin verantwoordelijk voor het management van de
IT-afdeling. Aan het eind van de eerste fase worden de hardware systemen en een aantal
medewerkers overgenomen door Origin (1-10-1997). Aan het eind van de andere fasen
worden alleen nog medewerkers overgedragen (1-1-1998, 1-5-1998 en 1-7-1998). Voor de
overgang van medewerkers is een raamcontract getekend, waarin deze intenties zijn
vastgelegd. Per fase wordt vervolgens een transferovereenkomst getekend, waarbij
medewerkers overgedragen worden. Dit is een volledig nieuwe manier om een
outsourcingscontract aan te gaan. Op deze wijze is het mogelijk om sceptische klanten
stapsgewijs over de streep te halen en het vertrouwen op te bouwen.

De service agreements en de service level agreements worden tijdens de verschillende
fasen ontwikkeld. Na het bepalen van de diensten in de service agreements wordt een 0-
meting gedaan. Hierbij geldt de nieuwe situatie dus als uitgangspunt. Van daaruit wordt
bekeken of Origin bepaalde verbeteringen heeft kunnen bewerkstelligen Origin zal deze
resultaten gebruiken om haar kuncle richting de klant aan te tonen.

In de mantelovereenkonist zijn afspraken opgenomen over de kwaliteitszorg. In het
migratiejaar zal een servicehandboek voor kwaliteitszorg opgesteld worden, gebaseerd op
ISO- en ITIL-methodieken. Hierin worden o.a. de opleverprocedure en het
opdrachtprotocol vastgelegd. Ook over de communicatie zijn afspraken gemaakt in de
mantelovereenkomst. Er zal een overlegstructuur komen met escalatie niveaus om
problemen op te lossen. Verder zal regelmatig overleg plaatsvinden over de geldigheid
van afspraken. Deze zaken dienen echter ook in het migratiejaar verder uitgewerkt te
worden.

• Demand/supply organisatie
De klant heeft de demand organisatie zelf ingericht Hierbij is een informatiemanagement
aangesteld. Het informatiemanagement bestaat uit een demand manager, 2
informatiemanagers en 2 business consultants. Het informatiemanagement wordt
aangestuurd door het algemeen management van de klant en moet verantwoording
afleggen aan de directeur back-office. Het informatiemanagement is verantwoordelijk voor
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dc IT-strategie en het IT-beleid en voor de aansturing van de leverancier. De business
consultants zijn gesprekspartner voor de gebruikers, zij stellen ook de prioriteiten t.a.v. de
opdrachten. De fiattering is in handen van de demand manager.

Het contract- en accountmanagement bestaat uit een servicemanager, een human resource
manager, 4 serviceleiders (chunckmanagers) en in de toekomst wordt hier een
accountmanager aan toegevoegd. De servicemanager overlegt met de demand manager
over offertes, geleverde diensten en eventuele problemen. Vervolgens bespreekt hij dit met
de serviceleiders. De serviceleiders sturen de chuncks aan en zijn verantwoordelijk voor de
dienstverlening naar de klant.

De human resource manager is als staffunctionaris aan het contract- en
accountmanagement toegevoegd. Hij is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaardelijke
zaken en de transferovereenkomsten. De servicemanager onderhoudt op dit moment ook
de commercidle relatie met de klant. In de toekomst zal dit voor een gedeelte overgenomen
worden door een accountmanager. Deze accountmanager moet ook de relatie met de
directie op wereldwijd niveau gaan onderhouden. Voorlopig wordt deze functie nog
ingevuld door de outsourcingsspecialist/business developer die betrokken is geweest bij
de acquisitie van dit contract.

Onder leiding van projectleiders van Origin zijn reeds een aantal projecten parallel aan de
diensten van de chuncks gestart (bv. Euro, Millennium). De projectleiders worden
aangestuurd door de servicemanager. Voor het leveren van bepaalde expertises (bv
AS/400) zal Origin gebruik blijven maken var, de leveranciers, waar de 1<lant reeds
contacten mee had. Daar de medewerkers van deze leveranciers expertise bezitten die
Origin nodig heeft voor de uitvoering van dit contract. Deze leveranciers zullen echter als
subcontractor van Origin gaan optreden en aangestuurd worden door de servicemanager
van Origin.

Case E
Aandachtsgebied (hoofd)karakteristiek omschrijving
IT-outsourcing vorm van IT-outsourcing Information Systems Outsourcing (21 mio)/3 jarig contract

240belang voor het uitbestedende
bedrijf

IT-leveranciers classificatie van IT- externe IT-leverancier. 2e tier & centrale interne

leveranciers automatiseringsafdeling
omgeving "stable environment"

uitbestedende bedrijf sourcing selective single sourcing
branche "communications" -dagbladen uitgeverij-

organisatie uitbestedend centraal geleid nationaal bedrijf
bedrilf
omgeving "stable environment"

Aanvullende informatie:
scope van de uitbesteding betreft applicatieontwikkeling
14 medewerkers zijn van de interne automatiseringsafdeling over gegaan naar de externe IT-leverancier
4% van de ornzet wordt aan IT uitgegeven
contract kent een rolling period en heeft daardoor een opzegtermiin van 3 iaar

CONTRACT E241
De vijfde case heeft betrekking op een outsourcingscontract met een grote uitgeverij. De
uitgeverij produceert kranten in massa voor een externe markt. De omgeving is vrij
statisch en relatief incomplex. Er werken bij de uitgeverij 900 mensen in verschillende
werkmaatschappijen. De uitgeverij heeft een omzet van ongeveer 720 miljoen gulden per

240 Het belang van het uitbestedende bedrijfis een van de karakteristieken uit hooNstuk 3. Deze is echter nia
meegenomen in het onderzoek van Pietersen [Pie'971. Hierover kunnen derhalue geen uitspraken  gedaan worden.
241 Deze case beschrqving is integraal overgenomen uit 'Pie'971, blz. 64 t/m 67.
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jaar, hiervan wordt 4% besteed aan IT. Origin behaalt met dit contact een omzet van 7
miljoen gulden per jaar.

De relatie tussen de uitgeverij en Origin is ontstaan op algemeen management niveau. De
klant heeft bij Origin een aanvraag ingediend om als outsourcingspartner op te treden. De
uitgeverij wilde de automatisering decentraliseren naar de werkmaaschappilen en het
machinepark deconcentreren. Zij wilde de kwaliteit van de automatisering verbeteren en
verwachtte dit niet zelf te kunnen doen.

Daarnaast speelden het tekort aan kennis en het realiseren van een betere prijs/prestatie
verhouding van IT ook een rol in de keuze voor outsourcing. De keuze voor Origin heeft te
mal<en met het innovatieve imago en de mensgerichte benadering van Origin. De reden
van Origin om in te gaan op de aanvraag had te maken met het imago van de uitgever en
de financiele middelen van de uitgever en de branche waarbinnen Origin zich verder wil
profileren.

Tijdens het acquisitietraject waren vanuit Origin een outsourcingsspecialist, de directeur
van de vestiging waar de aanvraag was binnengekomen, consultants voor technische
zaken, calculaties en offertes, een HR-functionaris, een accountmanager, juristen en de
aanstaande servicemanager betrokken. Vanuit de klant waren, de directeur techniek en
automatisering, hoofd rekencentrum, informatiemanagers, hoofd personeelszaken, de
controller en de ondernemingsraad met de bonden betrol<ken. Bovendien is onder de
medewerkers een korte inventarisatie gedaan naar hun mening t.a.v. outsourcing.

Voor de outsourcingssituatie werkten er 40 medewerkers op de centrale interne IT-
afdeling (voor alle werkmaatschappijen van de klant). De hardware systemen die gebruikt
werden, waren een netwerk, mainframes, PC's met randapparatuur en mini computers. De
interne IT-afdeling was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de
applicaties, het beheer van het rekencentrum, het adviseren van medewerkers, de centrale
inkoop van hardware en licentie software, en het netwerkbeheer. Origin heeft hiervan de
ontwikkeling en het beheer van de applicaties overgenomen. Daarnaast geeft Origin nu
trainingen en opleidingen voor de medewerkers van de uitgeverij. Hiermee ondersteunt
Origin het primaire bedrijfsproces, de ondersteunende processen en het management
proces.

• Pattnership
De uitgeverij en Origin zijn een partnership aangegaan, waarin de relatie op strategisch,
tactisch en operationeel niveau is beschreven. Hierbij is echter niet de onderverdeling
gemaakt naar mantelovereenkomst, service agreements en service level agreements. De
mantelovereenkomst die opgesteld is, is vrij gedetailleerd opgesteld. Hierin zijn naast de
doelstellingen, de gedragsafspraken, het werkingsgebied, de overlegstructuur, de
kwaliteitswaarborging en prestatiemeting, en duur en beaindiging, nog andere zaken
opgenomen. Dit zijn de tarieven, afrekenmodellen, ontwikkelmethodieken die gebruikt
moeten worden, soorten service agreements en mogelijke service levels. Voor de door
Origin te leveren diensten zijn of worden service agreements opgezet. Hiervoor wordt
vervolgens in de mantelovereenkomst gekeken welk service levels hierop van toepassing
is. Dit wordt dan in het service agreement opgenomen. De service level agreements zijn
dus niet als apart document opgesteld.

De service agreements die reeds zijn opgesteld, hebben betrekking op fixed price projecten,
onderhoud en detachering. In het service agreement voor fixed price projecten zijrl de prijs
per eenheid, het aantal eenheden, de leveringstermijn, de omvang en samenstelling van
het projectteam opgenomen. Dit is een service agreement dat gebruikt wordt voor
projecten die Origin voor de uitgeverij uitvoert. Indien de vooraf afgesproken kosten
overschreden warden, worden deze kosten gedeeld.
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In de service agreements voor onderhoud zijn het service niveau, afspraken over de
afrekening op basis van nacalculatie, de contactpersonen en uitvoerenden met hun
tarieven, de betreffende applicatie en afspraken over stand-by opgenomen. In de service
agreements voor detachering zijn de aard van de werkzaamheden, de periode en de
betreffende uitvoerende met functie en tarief opgenomen.

Er zijn 14 medewerkers door de uitgeverij overgedragen aan Origin. Hiervoor is een
transferovereenkomst opgesteld. Origin maakt gebruik van hardware systemen en de
gebouwen van de klant. De huur hiervoor wordt gedisconteerd in tarieven voor de
diensten die Origin doorberekend aan de klant.

Bij het service agreement voor fixed price projecten wordt gewerkt op basis van een
resultaatverplichting, teri*ijl bij de service agreements voor onderhoud en voor
detachering wordt gewerkt op basis van een inspanningsverplichting. De
mantelovereenkomst is afgesloten voor onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van 3
jaar en een opzegterinijn van 1 jaar. Het contract is afgesloten in maart 1995.

Voor de bewaking van de kwaliteit zijn in de mantelovereenkomst een opleverprocedure
en een opdrachtprotocol opgenomen. De andere maatregelen ter bewaking van de
kwaliteit hebben betrekking op het verbeteren van de productiviteit. Hiervoor zijn ISO- en
ITIL-achtige methodieken gebruikt. Bij ISO gaat het vooral om 9001; procedures voor de
procesbeheersing.

De uitgeverij en Origin hebben ook voor een vangnet gezorgd om escalaties van
misverstanden en irritaties te voorkomen Hiervoor is in de mantelovereenkomst een
overlegstructuur met escalatieniveaus opgenomen. Op strategisch niveau is er een
contractstuurgroep gevormd, waarin zowel de uitgever als Origin vertegenwoordigd zijn.
Zij kunnen afspraken rectificeren en eventueel de mantelovereenkomst aanpassen.
In twee jaar is een goede vertrouwensrelatie ontstaan tussen de uitgeverij en Origin. Zij
controleren periodiek de geldigheid van afspraken over het werkterrein, de uitvoering van
de opdrachten, kwaliteitsbewaking en communicatie op tactisch en operationeel niveau.
De afspraken over deze controle zijn vastgelegd in de mantelovereenkomst. T.a.v. de
commerciale relatie geeft de servicemanager aan dat dit niet vastgelegd is in de
mantelovereenkomst, maar dat de klant hierbij meer verwacht dan in het contract is
opgenomen.

Verder zijn voor het opbouwen van het vertrouwen workshops gehouden met het
management
van Origin en de door de uitgeverij overgedragen medewerkers. Dit heeft geleid tot een
open communicatie. De servicemanager vindt dit vertrouwen erg belangrijk.

• Demandlsupply_Drganisatie
De inrichting van de demand organisatie heeft de klant zelf gedaan, waarbij zij
geadviseerd is door Origin. Hierbij is een informatiemanagement ingericht dat
verantwoordelijk is voor de aansturing van de interne IT-afdeling en Origin. Het
informatiemanagement wordt aangestuurd door de directeur techniek en automatisering
en de gebruikersorganisatie. Het informatiemanagement bestaat uit een
informatiemanager, business analisten en application controllers.

De informatiemanager is verantwoordelijk voor de jaarplanning, de budgettering, het
projectmanagement en de aansturing van de IT-leverancier. M.b.v. de jaarplannen zorgt hij
ook voor de prioritering en fiattering van opdrachten. Dit geldt voor zowel de opdrachten
die door Origin uitgevoerd moeten worden als voor de opdrachten die de interne IT-
afdeling uitvoert. De business analisten houden zich bezig met het vertalen van business-
vragen naar IT-oplossingen.
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De application controllers zijn functioneel beheerders en aanspreekpunt voor de
gebruikers. Het informatiemanagement is echter niet verantwoordelijk voor de IT-strategie
en het IT-beleid. Dit wordt gedaan op algemeen management niveau, in samenspraak met
de directeur techniek en automatisering. Het informatiemanagement heeft hierin een
adviserende rol richting het algemeen management.

De interne IT-afdeling is na het afsluiten van het outsourcingscontract verantwoordelijk
gebleven voor het beheer van het rekencentrum. het adviseren van medewerkers, de
centrale inkoop van hardware en licentie software, en het netwerkbeheer. De interne IT-
afdeling wordt aangestuurd door de directeur techniek en automatisering

Het contract- en accountmanagement wordt aangestuurd door het informatiemanagement.
Zij is verantwoordelijk voor de aansturing van de externe IT-dienstverlening. Het contract-
en accountmanagement bestaat uit een accountmanager en een servicemanager. De
accountmanager draagt de eindverantwoordelijkheid voor de te leveren diensten. De
servicemanager is verantwoordelijk voor de aansturing van de serviceteams en de
rapportage naar het informatiemanagement. Hij rapporteert over de status van de
projecten en de status van de service agreements. Verder houdt hij het
informatiemanagement op de hoogte van nieuwe technologische ontwikkelingen.

De servicemanager is ook verantwoordelijk voor de coordinatie van de
opdrachtverstrekking naar de ser·viceteams. De serviceteams werken bij de klant aan
diensten of opdrachten. Er bestaat echter formeel geen operationele communicatie tussen
de medewerkers van Origin en de gebruikers bij de klant. De gebruikers geven eventuele
problemen aan in het gebruikersoverleg met de business analisten. De business analisten
nemen vervolgens contact op met de helpdesk van Origin.
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Appendix E - Analyse van mate van succes voor de cases te onderzoeken
samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties

De vijf cases van het te onderzoek samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties
worden in onderstaande tabel op de mate van succes beoordeeld. Hiervoor zijn de
criteria uit paragraaf 3.5 het uitgangspunt. Hierbij moet aan minimaal 75% van de
criteria zijn voldaan, wil een case als succesvol bestempeld kunnen worden.

case A case B case D case E
Harde criteria
Realisatie doelstellingen                               X            X            X            X            X
Realisatie afspraken                                      X            X                          X            X
Uitbreiding scope contracten                        X            X                          X
Contract verlenging                                      X            XXX            X
Escalatie niet nodig                                                     X            X            X
Zachte criteria
Tevreden                                                             X             X             X             X             X
Actieve communicatie                                  X            X            X            X            X
Betrokkenheid                                                                           X            X            X
Cultuur                                                               X             X             X                             X
Vertrouwen                                                        X             X             X             X             X
Succesvolle case (jalnee)                           ia          ia          la          ia          ia

Figuur 86: analyse mate van succes van onderzochte cases voor het te
samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties

Uit bovenstaande analyse blijkt dat alle onderzochte cases voor dit deelonderzoek als
succesvol zijn te karakteriseren.
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Appendix F - Beschrijving van samenwerkingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties.

uitbestedende bedrijf 4*. ».,„.-t externe IT-leverancier
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."Figuur 25: Samenwerkingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties

1. Uitbestedend bedrijf: bedrijf dat delen van of de totale dienstverlening heeft
uitbesteed aan een externe IT-leverancier

2. externe IT-leverancier. bedrijf dat zorgt voor de invulling van informatiebehoeften
var·  de bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf

3. Subcontractor. bedrijf dat zorgt voor invulling van informatiebehoeften van de
bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf maar dat in tegenstelling tot de externe
IT-leverancier geen contractuele band heeft met het uitbestedende bedrijf maar met
een externe IT-leverancier of met de interne automatiseringsafdeling

4. Interne automatiseringsafdeling: bedrijfsfunctie van het uitbestedende bedrijf die
zorgt voor invulling van delen van de informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties
van het uitbestedende bedrijf

5. Opdrachtenpoule: registratie en voortgangsbewaking van alle opdrachten die door
uitbestedend bedrijf zijn verstrekt aan de IT-leveranders, de interne
automatiseringsafdeling en externe IT-leveranciers. De opdrachtenpoule wordt
beheerd door het informatiemanagement

6. Informatiemanagement: een afdeling binnen het uitbestedende bedrijf die
zorgdraagt voor de invulling van de informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties en
die zorgt voor de aansturing van de externe IT-leveranciers en de interne
automatiseringsafdeling

7.   Bedrijfsfuncties: dat deel van het uitbestedend bedrijf dat informatiebehoeften heeft
die worden ingevuld door IT-leveranciers. De bedrijfsfuncties betalen de externe IT-
leveranders en de interne automatiseringsafdeling voor de IT-dienstverlening. Over
deze IT-dienstverlening ontvangen de bedrijfsfuncties een rapportage van de externe
IT-leveranciers en de interne automatiseringsafdeling

8.   Contract- en accountmanagement externe IT-leveranciers: het management van de
externe IT-leverancier dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdrachten
van het informatiemanagement en het onderhouden van de relatie met de
bedrijfsfunctie van het uitbestedende bedrijf en met het informatiemanagement.
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Voor de uitvoering van de opdrachten kan de eigen externe 1 I-bedrijtsfunctie
worden ingeschakeld of kan er gebruik gemaakt worden van subcontractors

9. IT-bedrijfsfuncties externe IT-leverancier. krijgt opdrachten van het contract- en
accountmanagement voor de uitvoering van de opdrachten van het uitbestedend
bedrijf. Levert de IT-dienstverlening aan de bedrijfsfuncties van het uitbestedende
bedrijf

10. Contract- en accountmanagement subcontractor het management van de
subcontractor dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdrachten van de
externe IT-leveranciers en de interne automatiseringsafdeling. Voor de uitvoering
van de opdrachten wordt de eigen externe IT-bedrijfsfunctie ingeschakeld

11. IT-bedrijfsfuncties subcontractor. krijgt opdrachten van het contract- en
accountmanagement van de externe IT-leveranciers en van het management van de
interne automatiseringsafdeling voor de uitvoering van de opdrachten. Levert de IT-
dienstverlening aan het externe IT-bedrijfsfuncties van de externe IT-leveranciers of
aan het interne IT-bedrijfsfunctie van de interne automatiseringsafdeling

12. Management interne automatiseringsafdeling: het management van de interne
automatiseringsafdeling dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
opdrachten van het informatiemanagement en het onderhouden van de relatie met
de bedrijfsfuncties en met het informatiemanagement. Voor de uitvoering van de
opdrachten kan de eigen interne IT-bedrijfsfunctie worden ingeschakeld of kan er
gebruik gemaakt worden van subcontractors

13. IT-bedrijfsfuncties interne automatiseringsafdeling: krijgt opdrachten van het
management van de interne automatiseringsafdeling  voor de uitvoering van de
opdrachten van het informatiemanagement. Levert de IT-dienstverlening aan de
bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf

14. Informatiebehoeften: de informatiebehoeften worden door de bedrijfsfuncties
kenbaar gemaakt aan het informatiemanagement. Door het informatiemanagement
worden deze informatiebehoeften weer omgezet naar opdrachten voor de IT-
leveranciers

15. Taken: de taken van het contract- en accountmanagement van de externe IT-
leveranciers die worden verstrekt aan het externe IT-bedrijfsfunctie van de externe
IT-leveranciers ten behoeve van de uitvoering van IT-dienstverlening voor het
uitbestedende bedrijf

16. Taken: de opdrachten van het contract- en accountmanagement van de
subcontractors die worden verstrekt aan de externe IT-bedrijfsfunctie van de
subcontractors ten behoeve van de uitvoering van IT-dienstverlening voor het
uitbestedende bedrijf en die worden geleverd aan de externe IT-bedrijfsfunctie van
de externe IT-leveranciers en aan de interne IT-bedrijfsfunctie van de interne
automatiseringsafdeling

17. Taken: de opdrachten van het management van de interne automatiseringsafdeling
die worden verstrekt aan de interne IT-bedrijfsfunctie ten behoeve van de uitvoering
van IT-dienstverlening voor het uitbestedende bedrijf

18.  Bedrijfskennis: het uitbestedende bedrijf deelt met het management van de interne
automatiseringsafdeling de bedrijfskennis. Hierdoor kan de IT-dienstverlening van
de IT-leverancier beter aansluiten op de behoeften van het uitbestedende bedrijf en
wordt het beter mogelijk om met de inzet van IT-dienstverlening te anticiperen op
toekomstige ontwikkelingen waarmee het uitbestedende bedrijf te maken krijgt

19. Bedrijfskennis: het uitbestedende bedrijf deelt  met het contract-  en
accountmanagement van de externe IT-leverancier de bedrijfskennis. Hierdoor kan
de IT-dienstverlening van de IT-leverancier beter aansluiten op de behoeften van het
uitbestedende bedrijf en wordt het beter mogelijk om met de inzet van IT-
dienstverlening te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen waarmee het
uitbestedende bedrijf te maken krijgt

20. Rapportage: over de voortgang en status van de in opdracht van de bedrijfsfuncties
en het informatiemanagement uitgevoerde IT-dienstverlening wordt het
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uitbestedende bedrijf geinformeerd door het management van de interne
automatiseringsafdeling

21. Rapportage: over de voortgang en status van de in opdracht van de bedrijfsfuncties
en het informatiemanagement uitgevoerde IT-dienstverlening wordt het
uitbestedende bedrijf geinformeerd door het management van de interne
automatiseringsafdeling

22. Nieuwe technologiein: het management van de interne automatiseringsafdeling
informeert de bedrijfsfuncties over nieuwe technologische ontwikkelingen die
mogelijk interessant kunnen zijn voor het uitbestedende bedrijf

23. Nieuwe technologiein: het contract- en accountmanagement van de externe IT-
leveranciers informeert de bedrijfsfuncties over nieuwe technologische
ontwikkelingen die mogelijk interessant kunnen zijn voor het uitbestedende bedrijf

24. Fiattering/prioritering: in gezamenlijkheid stellen het informatiemanagement en
management van de interne automatiseringsafdeling vast welke opdrachten moeten
worden uitgevoerd en met welke prioriteit deze moeten worden uitgevoerd

25. Fiattering/prioritering: in gezamenlijkheid stellen het informatiemanagement en
contract- en accountmanagement van de externe IT-leveranciers vast welke
opdrachten moeten worden uitgevoerd en met welke prioriteit deze moeten worden
uitgevoerd

26. Opdrachten: de opdrachten van het informatiemanagement die worden verzameld
in de opdrachtenpoule en worden gealloceerd aan de interne
automatiseringsafdeling

27. Opdrachten: de opdrachten van het informatiemanagement die worden verzameld
in de opdrachtenpoule en worden gealloceerd aan de externe IT-leveranciers.

28. Opdrachten: door het informatiemanagement worden er opdrachten voor de
uitvoering van IT-dienstverlening gegeven aan de IT-leveranciers, deze worden
verzameld in de opdrachtenpoule en worden gealloceerd aan de interne
automatiseringsafdeling en de externe IT-leveranciers

29. Opdrachten: de opdrachten  van het management  van de interne
automatiseringsafdeling die worden verstrekt aan het contract- en
accountmanagement van de subcontractor voor de uitvoering van IT-
dienstverlening ten behoeve van het uitbestedende bedrijf

30. Opdrachten: de opdrachten van het contract- en accountmanagement van de externe
IT-leverancier die worden verstrekt aan het contract- en accountmanagement van de
subcontractor voor de uitvoering van IT-dienstverlening ten behoeve van het
uitbestedende bedrijf

31. Afstemming: vindt plaats tussen het management  van  de  interne
automatiseringsafdeling en het contract- en accountmanagement van de
subcontractor over de uitvoering van de opdrachten door de subcontractor ten
behoeve van het uitbestedende bedrijf.

32. Afstemming: vindt plaats tussen het contract- en accountmanagement van de
externe IT-leverancier en het contract- en accountmanagement van de subcontractor
over de uitvoering van de opdrachten door de subcontractor ten behoeve van het
uitbestedende bedrijf.
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Appendix G - Relatie lussen beheersingsfactoren uit de
managementliteratuur en beheersingsfactoren uit de IT-
outsourcingsliteratuur

Beheersingsfactor uit de Beheersingsfactoren gebaseerd op de IT-
managementliteratuur2  outsourcingsliteratuur en praktijkervaring

A                           1
B                                                  2.4

C 2
D                                                        9.2, 10
E                                                    6.3,7.3

F                                                      3.3

G                                                  3.2

H                                                  5.1

I                                                  2.1

J                                                        9.4,10.4
K                                                   2.1,2.3

L                                                  3.2

M                                                     6.4

N                          8
0                                                   6.3,6.4

P                                                      5.1

Q                                                      5.1

R                                                      7.3

S                                          3

T                                                      3.4

U                                                      7.4

V                                                      7.1

W                                                     7.4

X                              7.4
Y                                                  5.4

Figuur 87: Relatie tussen beheersingsfactoren uit de managementliteratuur en
beheersingsfactoren uit de IT-outsourcingsliteratuur

242  De besturingstheorie, agency theorie en de transactiekostentheorie.
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Appendix H - overzicht van taken van het informatiemanagement
In deze tabel zijn de taken van het informatiemanagement opgenomen zoals die door
diverse auteurs zijn benoemd. Deze taken zijn gegroepeerd in de eerste kolom. Hierbij is
een rest categorie opgenomen die geen onderdeel uitmaakt van de taken van het
informatiemanagement zoals die in dit onderzoek worden gehanteerd.

taken informatie- taken informatiemanagement uit de literatuur F   N C P G   B   d G
management a    N o    h i    e    e a

r I r i a u r
I bin         l                    t

a         e io e   L n
n      t   pt   n   oe

t s t o r
ee f
nnf

C
r
a

m
e
r

ontwikkeling en architecture planning                                                                X
implementatie van
IT-strategie

knowledge of emerging technologies                                                       x
strategy & policy                                                                      x
short and long term planning                                                                            x
definition of IT requirements of the business                                                           x
visie ontwikkelen                                                                                                               X
investeringsfocus                                                                                       x
innovatie onderzoeken                                                                                         X
definieren van initieren en de uitvoering van IT-beleid                                                        x
to know the opportunities and limitations of current en future                                                     x
information technologies
retaining control of, or being able to influence, strategic                        x
technology issues and directions

contractmanagement partnership/contractmanagement         x
contractmanagement                                                                 x
contract administration                                                                               x
service monitoring                                                                                       x
project management                                                                                    x
service review                                                                                               X
contracting of IT-services                                                                                           X
acquisition of IT products                                                                                          x
toegevoegde waarde toetsen                                                                                             x
sturingscriteria hanteren                                                                             X
contract afstemming en contract beheer (met IT-         x
partner/leverancier)
to issue tenders and evaluate suppliers responses                                                                           x
to assess what are reasonable cost and lead times                                                                           x
to negotiate conditions and contracts                                                                                                x
to evaluate IS suppliers' progress, intermediate results and                             x
final deliveries
Melting the vendor's personnel into the company's planning                                          x
process

Ensure high levels of end-users and customer satisfaction                              x
with the vendor's service
Maintaining good relationship between retained staff and                            x
staff shifted to the vendor
updating the metrics by which the vendor's performance will                                                    x
be measured
monitoring day-to-day service levels and billings                                                                                 x

aanspreekpunt voor partnership/contractmanagement                  x
IT-leveranciers

accountmanagement                                                                               X
managing supplier relations and performance                                                 x
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taken informatie taken informatiemanagement uit de titeratuur F N C P G B   d G
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to specify technical and functional requirements                                                                             x

to be up date on IS suppliers and their qualities                                                                              x

aanspreekpunt business services management                                                          x

beddifsfuncties
accountmanagement                                                                      x
onderhouden relaties met business management en IT-               x
gebruikers
to conceptualise new applications of IT in the business                    x
processes

to spectfy technical and functional requirements                                                                   x

Restcategorie
Algemene resource management                                                                             X

managementtaken
Cornmuniceren                                                                                                    X
Commitment X

Operationele IT-gebruikersondersteuning                                                                       x
management taken
voor het contract- en
accountmanagement

to be able to perform some IS activities within the                x
organisation, permanently or temporarily
if necessary, to do small or urgent iobs that can not wait for a                                               x
tendering process

Figuur 88: Taken van het informatiemanagement

Binrten de literatuur wordt er door auteurs ook nog een aantal taken voor het
informatiemanagement onderscheiden die eigenlijk geen taken zijn voor het
informatiemanagement. Deze zijn opgenomen in de restcategorie. Hierbij is een
or· derscheid gemaakt naar algemene managementtaken van het uitbestedende bedrijf en
taken van het contract- en accountmanagement van het uitbestedende bedrijf.
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Appendix I - overzicht van taken van Chief Information Officer

In deze tabel zijn de taken van de Chief Information Manager opgenomen zoals die door
diverse auteurs zijn benoemd. In de eerste kolom zijn de taken gegroepeerd zoals die in
dit onderzoek gehanteerd zullen worden.

taken Chief taken Chief Information Officer uit de literatuur E   G O B
Information Officer &aou

Y   rsu
24] t t r

neo
e r n
r h

a
V

e

n

alignment van linken van IT aan de business                                                    x

business en IT
overall strategiebepaling en business development: new      x
business met ICT

ontwikkeling en business technology planning                                                            X
implementatie van
de IT-strategie

strategische planning en controle                                                                      x
bewaking van soliditeit/continuiteit van het concern                                    x
beleidsformulering op kritische functionele gebieden                                x
eindverantwoordelijkheid voor IT-strategie                                               x

management van IT-   technologie-overdracht met name gericht op interactie met         x
outsourcingsrelaties klanten leveranciers

partnerships, met leveranciers en adviseurs                                             x
besturen van IT beoordelen van investeringen en analyseren van potentible   x

IT-investeringen
verbeteren van performance van IT                                           x
applicatieontwikkeling initiatieven op concern niveau,   x
coordinatie van initiatieven van business units
ICT-infrastructuur en architectuur                                                             x
sourcing, zowel insourcing als outsourcing                                              x
Klanttevredenheid, zowel intern als extern                                               x
Synergievoordelen behalen en samenhang binnen het     x
concern bewaken
Verantwoordeli kheid voor realisatie van jaarbudget                                       x
Bijdragen van IT aan jaarwinst is substantieel en objectief              x
aantoonbaar

Figuur 89: Taken van de Chief Information Officer

243 EGY = Ernst & Young
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Appendix j - taken contract- en accountmanagement

In deze tabel zijn de taken van het contract- en accountmanagement opgenomen zoals
die door diverse auteurs zijn benoemd. In de eerste kolom zijn deze taken gegroepeerd
zoals die in dit onderzoek gehanteerd zullen worden.

taken Taken IT- management uit de literatuur Taken- Nolan NGI;
contract- en Pakket Norton directeur

accountmana manager Institute centrale
gement IT- automa-

leveran- tiserings-
cier organisatie

Management van Zorgdragen voor het aansturen van de eigen                              X
IT-resources medewerkers

Stimuleert de planning van de geautomatiseerde                                                                             x
gegevensverwerking op zodanige wijze dat daarmee
een juiste keuze kan worden gemaakt uit de aan de
tijd gebonden activiteiten en de onderwerpen van
strategische voorkeur
Brengt de werving, aan aanwijzing van mensen en                                                                                       x

middelen (financifle en materiele), op gang die nodig
voor een evenwichtige totstandkorning van een
geautomatiseerde gegevens verwerking
geeft in algemene zin ondersteuning aan de                                                                           x
activiteiten ter voorbereiding van beleid, planning,
organisatie, keuze van mensen en middelen, alsmede
van controle op het beleid

verzorgen IT-     zorgdragen voor de uitvoering van de contractueel                    x

dienstverlening overeengekomen IT-dienstverlening
rapporteren over de uitgevoerde IT-dienstverlening                x
demanding en utilising IT-services                                                                         x
resolving day to day operational problems                                                            x
requesting and implementing routine changes                                                      x
zet de organisatie aan tot een gestructureerde controle                                                                    x
op de juiste invumng van het gevoerde beleid en op
de rechtmatigheid en doelmatigheid van de verrichte
werkzaamheden
draagt in algemene zin bij in de totstandkoming van                                                                       x
beleid en planning op het terrein van toepassingen
van de geautomatiseerde gegevensverwerking en de
in gebruik zijnde apparatuur, communicatie middelen
en gegevensopslag

behouden en actief nieuwe technologische mogelijkheden onder de              x

vergroten van aandacht brengen
omzet

de bestaande IT-dienstverlening proberen uit te                          x
breiden
beoordeelt de resultaten van deze voorbereidingen en                                                                     x
legt ze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur

336



optimaliseren van samenwerken met andere IT-leveranciers                                    x
samenwerking
met andere IT-
leveranciers

stimuleert het opzetten van een doorzichtige en                                                                                x
flexibele organisatiestructuur van de
geautomatiseerde gegevensverwerking en in dit
kader iuist en tildig gebmiken van exteme
ondersteuning

Rest categorie
taken     van het ondersteunt de Raad van Bestuur bij het stimuleren                                                                         x
informatiemanage     van de ontwikkeling en vaststelling van een
ment informatie- en automatiseringsbeleid in algemene zin

in de organisatie, voor zover daaraan voor die
organisatie (strategische) voordelen verbonden
kunnen ziin
draagt in algemene zin bij in de ontwikkeling van                                                                           X
beleid, planning en toetsing op het terrein van
organisatie, personeelsbezetting, allocatie van
financiale en materiele middelen en van beveiliging
van de geautomatiseerde gegevensverwerking

Figuur 90: Taken van het contract- en accountmanagement.
Binnen de literatuur wordt er door auteurs ook nog een aantal taken voor het contract-
en accountmanagement onderscheiden die eigenlijk geen taken zijn voor het contract- en
accountmanagement. Deze zijn opgenomen in de restcategorie en zijn taken voor het
informatiemanagement van het uitbestedende bedrijf.
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Appendix K - Profieien van geinterviewde experts

Roger Cox/GartnerGroup
Roger A. Cox, Vice President and Manager of Gartner(Group's Strategic Sourcing
Practice. Roger joined GartnerGroup in December 1998 to focus on outsourcing in the
European IT market. He comes to GartnerGroup from IBM Global Services. Mr. Cox was
part of the team that took IBM UK into the outsourcing market and has worked in
outsourcing since the early 1990s. Mr. Cox has led outsourcing engagement teams and
business development programs interfacing with clients, at a business and CIO level,
from their first thoughts about outsourcing to eventual contract signature. This
experience has been gained across many industry sectors, working in North America,
the U.K., the Netherlands, Belgium, Italy, Germany, France, South Africa and the
Scandinavian countries. Particular areas of interest have been: large-scale distributed
systems/desktop outsourcing developing proactive "consultancy led" sales for IT and
BPM outsourcing risk identification and management the
outsourcing solution design process (client/vendor/third parties) and international
deals. Mr. Cox came into the IT industry following a 16-year career as a consultant and
project manager in the construction industry. He has been responsible for the design and
construction of many complex, civil and commercial projects. Mr. Cox is a chartered
engineer, a member of the Institution of Civil Engineers and a member of the Institute of
Professional Sales.

Francis Hayden/CSC Research Services
Francis Hayden is a Senior Research Consultant for CSC Research Services, the research
arm of Computer Sciences Corporation. He is currently leading their research into
Enhancing IS Value and is also involved in the research into Moving to Componentised
Architectures, Providing IS Capabilities and Applying Digital Business Models. His current
research looks at the changing management agenda facing innovative organisations such
as IS departments.

Prior to joining CSC Research Services, Francis worked as Object Architect for Bae
Airbus where he championed the CORBA-based component strategy adopted by the
business. A former engineer in the Aerodynamics divisions, he was involved in many
different aspects of reengineering with BAe's French, German and Spanish partners,
including work on Product Data Modelling and Configuration Management. In addition
to his work in Bae, Francis also represented CSC in the AIT Advanced Configuration
Management project to develop new perspectives on CM for modern Product Data
Management systems.

Francis studied Physics at Bristol University and has post-graduate qualifications in
Theology and Education. He is qualified as a teacher in Physics and Special Education
and has experience of teaching in schools, colleges, special schools evening classes and

prisons.

Leon de Looff /Ernst & Young Consulting
Leon de Looff is werkzaam bij Ernst & Young Consulting, een organisatieadviesbureau
dat een volledig scala aan adviesdiensten levert "from thought to finish" aan nationale
en internationale organisaties. Hij houdt zich bezig met strategie-advisering, sourcing-
vraagstukken, integratie-trajecten en informatieplanning. Binnen Nederland is hij mede
verantwoordelijk voor het adviesgebied Strategic Advisory Services.

Leon de Looff promoveerde aan de Technische Universiteit Delft op het proefschrift "A
Model for Information Systems Outsourcing Decision Making", publiceerde over dit
onderwerp boeken en artikelen en gaf lezingen op wetenschappelijke en praktijkgerichte
congressen.
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Mirko Lukacs/International Data Corporation
Mirko Lukacs is werkzaam bij International Data Corporation (IDC), een wereldwijd
onderzoeksbureau op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Hij geeft
leiding aan IDC's European Consulting and Management Services Expertise Centre, dat
onder meer onderzoek doet naar de vraagontwikkeling en trends in de markt voor IT
outsourcing.

Mirko Lukacs studeerde Communicatiewetenschap en Informatiekunde aan de
Universiteit van Amsterdam en is sinds 1992 werkzaam bij IDC. In die hoedanigheid
publiceerde hij meerdere studies over de IT outsourcing markt in Nederland en in West-
Europa. Hij treedt ook regelmatig op als spreker tijdens congressen over dit onderwerp.

Han van der Zee/Nolan Norton Institute
De heer Dr. ing. J.T.M. van der Zee is directeur van het Nolan Norton Institute, dat
toegepaste research verricht voor Nolan, Norton & Co., de KPMG adviespraktijk op het
gebied van Business- en IT-strategy, te De Meem in Nederland. Hij houdt zich
voornamelijk bezig met innovatievraagstukken betreffende organisatiestrategie en
informatiemanagement bij grote orgar.isaties in Europa.

Hij studeerde Informatica en Bedrijfskunde en promoveerde in 1996 aan de Faculteit der
Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant met zijn
proefschrift "In Search of the Value of Information Technology"

Tevens is hij kerndocent bij de post-academische opleiding EDP-auditing van de
Katholieke Universiteit Brabant voor de onderdelen Effectiviteit en Efficiency van de
informatievoorziening, en publiceert regelmatig op dit terrein

Hij is eerder organisatie-adviseur geweest bij Nolan, Norton & Co., CSC Index en Arthur
D. Little; daarv66r heeft hij bij een aantal multinationals leidinggevende functies in de
systeemontwikkeling vervuld.
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Appendix L - Scoringstabei beheersingsfactoren

.
e

1Ei , 
EE

case 1 case 2 (;s., ili experts       2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 234 1 2 3 4 5

1 1 111 1111 1111 12  0 0 111 1 1 5  0

1.1 1 111101111111110 1 1 111 5  0

1.2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 7 0 1 0 0 0 1 2  3

1.3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7 0 111 1 1 5  0

1.4000000001 111 4 8 0 1 1 1 0 1 4  1

2 1 111 1 1 1 1 0 0 1 1 10  2 0 111 1 1 5  0

2.1 1 1 1  1 1 0 1 0 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 1   5 0
2.2 1 111 1111 1111 12  0 0 111 1 1 5  0

2.3 1 1 1. 0 0 1 1 0 0 1 1 7 4 1 111 1 1 5  0

2A 1 1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1    11  1 0 1 0 1 1 1 4  1

2.5100100001111660 0 0 0 0 0   0 5
2.6001111110000660 1 0 0 0 0 1   4

3 1 111 1 1 0 0 1 1 1 1 102011111 50
3.1 1 1

1  1 1 1 0 1 1 1  1    10  1 1 0 1 0 0 1   2 3
3.2 1 1

1 
1111 1 1 1   1     11  0 1 111 1 1 5  0

3.3 0 0 1  1 0 1 1 1 1 0 0 6 5 1 0 0 0 0 1 1   4

3.4 0  0  0 000  O l   0  7 5 111 1 1 5  0

4 1 111 1111 1 1 0 0 10  2 0 1 1 1 1 1   5 0
4.1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 390 1 1 1 0 0 3  2

4.2 1 1

1 
1 1 1 0 1 1 1 1 10  1 1 111 1 1 5  0

4.3 1 1
1  0 0 1 1 1 1 0 1 8 3 1 111 1 1 5  0

4.4 1 1

1  1111 1111 11  0 1 111 1 1 5  0

5 1 1

1  1 1 1 0 1 1 1 1 10  1 1 111 1 1 5  0

5.1 0  0  0   0 0 1 0 1  0 0 0    2  9 1 1 1 1 1 1   5 0

5.2 0  0 0-0 0  0  0  0  0  0 0 0  11 1 0 0 0 1 0 1   4

5.3 1  1  0 11  1  0  1  0  0 1 7 4 1 1 1 0 0 0 2  3

5.4000010001000 2  10 0 1 0 1 0 1   3 2
5.5 1 0

1 
1 1 0 1 1 1 1 0 8 3 1 0 1 0 1 1 3  2

5.6 1 01 00000000 2 9 1 0 0 0 0 1 1   4

61 1 1 1 1111111 11  0 1 1 1 1 1 1   5 0
6.1 1 11// 0 1 0 1 0 0 1 0 6 5 1 111 1 1 5  0

6.2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 4 0 111 1 1 5  0

6.3 1 1   1   1   1   1  1   1   1  1   1  0     11  1 0 1 1 1 1 1   5 0
6A 1 1

1 
1111 0 1 1 0 9 2 1 1 1 111 5  0

6.5 0  0  0   0 0 0 0 0 1 1 1 3 8 1 0 0 1 0 0 1   4
7 1 1 1 1 111 111 1 1 12  0 0 1 1 1 1 1   5 0

7.1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10  2 0 111 1 1 5  0

7.2 1 1 1  1 1 0 1 1 0 1 1 9 2 1 111 1 1 5  0

7.3 1 1

1 
1111 1111 11  0 1 1 1 1 1 1   5 0

7.4 0 0 1   0 0 0 1 0 0 0 0 2 9 1 1 0 1 0 1 3  2
7.5000000000000 0  12 0 0 1 0 1 1 3  2
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i

ill      :icase 1 case 2 case 3 &8& experts    & F
1 2 3 4 1 2 3 4 1 234 1 2 3 4 5

8 1 1

1  1111 1111 1101 111 1 1 5  0

8.1 1 1

1  0 1 1 1 0 1 1 1 9 2 1 111 1 1 5  0

8.2 1 1

1  0 1 1 1 0 1 1 0 8 3 1 111 1 1 5  0
8.3 1 0

1 
0 0 0 0... 0 0 273 111 1 0 4  1

8.4 1 1 0  0 0 1 1 1 1 1 1 8 3 1 0 1 1 1 1 4  1

9 1 1 1. 1111 1111 11  0 1 111 1 1 5  0
9.1 1 1

1  1111 1 1 1   1     11  0 1 1 0 0 0 1 2  3
9.2 1 1

0  1 1 0 0 0 1 1 1 750 0 1 0 0 1 2  3

9.3 0 00.. 1 1 1 0 111  642 111 1 0 4  1

9.4 1 1

1  1 1 0 0 1 1 1 1 9 2 1 111 1 1 5  0

10 1

11 11111111 11  0 1 111 1 1 5  0

10.1 1
1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 111 1 1 5  0

10.2 1 1

1  1111011  912 1 1 1 0 1 4  1

10.3 1 1

1  1100 101 732 111 1 1 5  0

10.4 0 1 1// 1 1 0 1 1 1 0 1 8 4 0 0 1 1 1 1 4  1

10.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  11 0 0 0 0 0 0 0  5
10.6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 8 0 1 0 0 1 1 3  2

10.7110001100000480 0 0 0 0 0   0 5
11 1

11 11011111 10  2 0 111 1 1 5  0

11.1 0 11 11011101 8 4 0 111 1 1 5  0

11.2 1 1

1  1 1 0 1 1 1 0 1 930 111 1 1 5  0

11.3  0 1 1/ 0 1 0 1 1 1 0 0 660 111 1 1 5  0

11.4 1 1 1/ 1 1 1 1 0 1 1 1 10  2 0 1 0 1 1 1 4  1
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Appendix M - Omnummeringstabel beheersingsfactoren en

beheersingsindicatoren

Nummering Nummering beheersingsfactoren commentaar
beheersingsfactoren en en beheeringsindicatoren
beheeringsindicatoren hoofdstuk 8
hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7

1                               1.1

1.1                              1.1.1

1.2 1.1.2. aangepast

1.3                                1.1.3.

1.4 1.1.4 aangepast
2                               1.2

2.1 1.2.1.

2.2 1.2.2.

2.3 1.2.3.

2.4 1.2.4. aangepast
2.5 1.2.5. toegevoegd
2.6 1.2.6. toegevoegd
3                                  1.3

3.1 1.3.1.

3.2 1.3.2.

3.3 1.3.3. aangepast
3.4 1.3.4.

4                               1.4

4.1 1.4.1. aangepast
4.2 1.4.2.

4.3 1.4.3.

4.4 1.4.4.

5                               2.1

5.1 2.1.1

5.2                                                                                -/-                                           geschrapt

5.3                                 -/-                  geschrapt
5.4 2.1.2 aangepast
5.5 2.1.3. toegevoegd
6                               2.2

6.1 2.2.1. aangepast
6.2 2.2.2.

6.3244 2.5.1. Aangepast en

gehergroepeerd
6.4 2.2.3

6.5 2.2.4 toegevoegd
7                               2.3.

7.1                             2.3.1.

7.2 2.3.2.

7.3 2.3.3.

7.4 2.3.4.

7.5 2.3.5. toegevoegd
8                               2.4.

8.1 2.4.1.

8.2243 2.5.2. Gehergroepeerd

244

Dev beheersingsindicator wordt hergegroepeerd en komt bij de toegevoegde belzeersings»tor 12 terug als de
eerste beheersingsindicator, 12.1.
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8.3 2.4.2. Aangepast
8.4 2.4.3 Aangepast
9                               3.1.

9.1 3.1.1. Aangepast
9.2 3.2.1. aangepast
9.3 3.1.3 aangepast
9.4 3.1.4

10                                            3.2.
10.1 3.2.1.

10.2 3.2.2.

10.3 3.2.3. aangepast
10.4 3.2.4. aangepast
10.5 3.2.5. toegevoegd
10.6 3.2.6. toegevoegd
10.7 3.2.7. Toegevoegd
11                              3.3.

11.1 3.3.1. Aangepast
11.2 3.3.2.

11.3 3.3.3. Aangepast
11.4 3.3.4. Aangepast
12 3.5 toegevoegd
12.3 3.5.3. toegevoegd

245  Deze beheersingsindicator wordt hergegroepeerd en komt bij de torgevoegde beheersingsfactor 12 terug als de
tweede beheersingsindicator, 12.2.
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Appendix N Vragenlijst interviews verificatic beheersingsmodel IT-
outsourcingsrelaties -Nederlandse versie-

Ouestionnaire en interviewvragen; beheersen van IT·outsourcingsrelaties

Dit promotieonderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant bevat een questionnaire
en interviewvragen.

De resultaten van dit onderzoek wordt anoniem gepubliceerd en de volledige
uitgeschreven tekst van het interview wordt vooraf aan de geinterviewden ter
goedkeuring voorgelegd.

Sommige vragen hebben specifiek betrekking op het uitbestedende bedrijf en andere
hebben specifiek betrekking op de externe IT-leveranciers. Ook bij deze specifieke
vragen is het de bedoeling dat zowel de geinterviewden van het uitbestedende bedrijf
als de geinterviewden van de externe IT-leveranciers deze vragen beantwoorden. Dit
geldt niet voor de vragen waarbij expliciet een onderscheid wordt gemaakt naar het
uitbestedende bedrijf of de externe IT-leveranders.

Korte toelichting bij de questionnaire
Voor het invullen van deze vragenlijst is 15 minuten gereserveerd.
In deze vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

•    Omschrijving van de samenwerking
•    Kwantificering van IT-outsourcingsrelatie
•     Typering van IT-outsourcing
•    Typering van IT-leverancier
•     Typering van uitbestedende bedrijf
•    Profiel van geinterviewde

Mochten begrippen onduidelijk zijn dan kan om toelichting worden gevraagd.
Indien de geYnterviewde het antwoord op een of meer van de gestelde vragen niet weet
moet een "geen mening" worden ingevuld bij deze vraag.
Er kunnen geen foutieve antwoorden gegeven worden, het is belangrijk om uw mening
te geven.

Korte toelichting bij de interviewvragen
Voor het beantwoorden van de interviewvragen is anderhalf uur gereserveerd.
De interviewvragen bestaan uit twee delen.
In het eerste deel wordt, met behulp van open vragen, gevraagd naar factoren die
bijdragen aan het succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties.
In het tweede deel van het interview wordt u geconfronteerd met 11 beheersingsfactoren
voor het beheersen van IT-outsourcingsrelaties uit de literatuur. Voor elke
beheersingsfactor worden er vier beheersingsindicatoren opgesomd. Uw mening over
deze beheersingsfactoren en beheersingsindicatoren wordt gevraagd.
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Omschrilving van samenwerking

Kwantificering van IT-outsourcingrelatie

1.  Contract duur

2. Datum ondertekening van contract
3.  Is het contract al een keer verlengd? ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Indien ja: aantal malen dat het contract verlengd is:
4.  Orrvang van het contract: in miljoenen guldens per jaar
jaar jaar jaar jaar jaar jaar Jaar jaar jaar jaar
1 2 3 4 5 67 8     9     10

5. Voor IT-leveranciers: winst op contract in miljoenen guldens per
jaar;
Voor uitbestedende bedrijven: kostenbesparingen ten opzichte
van budget van interne automatiseringsafdeling in miljoenen
guldens per jaar

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
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Type:ing van IT outsourcing

6. De samenwerking tussen uitbestedend bedrijf en externe IT-
leveranciers, in procenten van de omzet van de totale IT-
dienstverlening die is uitbesteed.

Business Process Processing Information Systems totaal

Outsourcing Outsourcing Outsourcing
.% ....% .% 100%

7. Indien van toepassing: een korte omschrijving van de

samenwerking aangaande:
7.1.Business Process Outsourcing:

7.2.Processing Outsourcing:

7.3.Information Systems Outsourcing:
• hardware maintenance and support services:

• software maintenance and support services:

• consulting services:

•  education and training:

8. Wat is het belang van de samenwerking voor het uitbestedende
bedrijf voor de verschillende typen van IT-outsourcing?
8 1.Indien van toepassing: Business Processing Outsourcing:

strategisch belang/niet strategisch belang
(doorhalen wat niet van toepassing is)

8.2.Indien van toepassing: Processing Outsourcing:
strategisch belang/niet strategisch belang
(doorhalen wat niet van toepassing is)

8.3.Indien van toepassing: Information Systems Outsourcing:
strategisch belang/niet strategisch belang (doorhalen wat niet van
toepassing is)
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Typering van IT·leverancier

9. Welke IT-leveranciers geven invulling van de totale behoeften aan
IT-dienstverlening voor het uitbestedende bedrijf?
9.1.Interne automatiseringsafdeling? (omvang van

IT-dienst in miljoenen guidens)
Indien van toepassing: Is de interne automatiseringsafdeling
decentraal/centraal
(doorhalen wat niet van toepassing is)

9.2.Gespecialiseerde bedrijven? (omvang van
IT-dienst in miljoenen guldens)

9.3.Full service suppliers? (omvang van
IT-dienst in miljoenen guldens)

Indien van toepassing: Is de full service supplier
le tier/2e tier

(doorhalen wat niet van toepassing is)
9.4.Subcontractors? (omvang van

IT-dienst in miljoenen guldens)
10. Hoe kan de omgeving worden gekarakteriseerd voor de externe IT-

leverancier?
stable environment/changing environment/innovative environment
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Typering van uitbestedend bedrijf

11.Hoe worden de informatiebehoeften door het uitbestedende bedrijf
ingevuld:
• Selective single outsourcing
• Selective multiple outsourcing
• Total single outsourcing
• Total multiple outsourcing

(omcirkelen wat van toepassing is)
12.In welke branche is het uitbestedende bedrijf actief:

• Communications
• Discrete manufacturing
• Education
• Financial services
• Government
•  Health care
•  Insurance
• Process manufacturing
• Retail trade
•  Services

• Transportation
•  Utilities and wholesale trade
(omcirketen wat van toepassing is, er kunnen meerdere branches van
toepassing zijn)

13.Hoe kan de organisatie van het uitbestedende bedrijf worden
gekenmerkt:
13.1 centraal/decentraal georganiseerde verantwoordelijkheid

voor IT-dienstverlening
(doorhalen wat niet van toepassing is)

13.2. nationale/internationale onderneming
(doorhalen wat niet van toepassing is)
14.Hoe kan de omgeving worden gekarakteriseerd voor het

uitbestedende bedrijf?
stable environment/changing environment/innovative environment
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Profiel van geinterviewde

1.      L e e f t i j d
2. Functie
3. aantal jaren ervaring
4. aantal jaren ervaring in functie
5. internationale/nationale ervaring

(doorhalen wat niet van toepassing is)
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Vragenlijst interview

Deel 1: Welke factoren dragen bij aan het succesvol beheersen van IT·outsourcingsrelaties?

In dit onderzoek wordt vanuit drie invalshoeken gekeken naar het beheersen
van IT-outsourcingsrelaties:

•  de supply zijde: IT-leverancier
•  de demand zijde: het uitbestedende bedrijf
•  de relatie: IT-outsourcing

  uitbestedend bedrijfi
  IT-out-
   sourcing

TIT-leveranciers

Probeer bij het beantwoorden van de onderstaande vragen naast het opsommen
van de beheersingsfactoren duidelijk aan te geven op welke wijze deze
factoren bijdragen aan het succesvol beheersen van de IT-outsourcingsrelatie.

1. Welke beheersingsfactoren dragen in uw case bij aan het beheersen van de IT·
outsourcingsrelatie vanuit het perspectief van de externe IT·leverancier?

2. Welke beheersingsfactoren dragen in uw case bij aan het beheersen van een IT.
outsourcingsrelatie vanuit het perspectief van het uitbestedende bedrijf?

3, Welke beheersingsfactoren dragen in uw case bij aan het beheersen van een IT-
outsourcingsrelatie vanuit het perspectief van IT.outsourcing?
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Dee! 2· Dragen deze beheersingsfactoren bij aan het beheersen van IT outs:urcings:elaties?

De 11 beheersingsfactoren waarop in het tweede deel van dit interview uw
reactie gevraagd wordt zijn afkomstig uit de literatuur. Waarschijnlijk zijn er
een aantal beheersingsfactoren die reeds door u in het eerste deel van het
interview genoemd zijn. Om de vergelijkbaarheid van dit onderzoek te
vergroten zullen alle beheersingsfactoren worden doorlopen.

1. Beheersingsfactor: aandacht voor IT binnen de bedrijfsfuncties

1. Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol
beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

3. Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

Beheersingsindicator 1.1:    in de management teams   van de bedrijfsfuncties worden
verantwoordelijken voor IT aangesteld.

Beheersingsindicatorl.2.  de IT-dienstverlening wordt door de bedrijlfincties beoordeeld op

toegeuoegde waarde in plants van op kosten.
Beheersingsindicatorl.3: de bedr(i»uncties betrekken pro-actief IT-specialisten van de IT-

leueranciers  bij  de ontwikkeling van  nieuwe  diensten  of producten.
Beheersingsindicatorl.4: binnen de bedri functies is er aandadit voor de besturing van de

IT-outsourcingsrelaties.

4. Zijn er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze
beheersingsfactor?

2.  beheersingsfactor: een eenduidige 2*BIT.strategie

1 Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol
beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

3. Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

Beheersingsindicator 2.1: de IT-strategie van het uitbestedende bedrijf is gekoppeld aan en
interacteert met de algemene strategie van het uitbestedende bedri#
Beheersingsindicator 2.2: de leveranciersstrategie van het uitbestedende bedrilfis expliciet

onderdeel van de IT-strategie en is gericht op continuiteit.
Beheersingsindicator 2.3:er bestaat een IT-strategie die anticipeert op nieuwe ontwikkelingen

in  markten  waar het uitbestedende bedrijf zich op begeeB of gaat
begeven en die mogelijkheden biedt voor het inzetten van nieuwe
technologie#n.

246  De begrippen eenduidig en eenduidige ziin taalkundig onjuist. In dit onderzoek is gekozen voor het un-vangen

van deze begrippen door duidelijk en duidelijke
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Beheersingsindicator 2.4:het uitbestedende bedrijf besteedt de ontwikketing en implementahe
van IT-strategie niet uit aan een of meer IT-leveranciers.

4. Zijn er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze
beheersingsfactor?

3.  beheersingsfactor: het informatiemanagement is de intermediair lussen de bedrijfsfuncties
en de IT·leveranciers

1. Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol
beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

3. Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

Beheersingsindicator 3.1:het  takenpakket  van  het  in®rmatiemanagement  bestant  uit  de
volgende taken: ontwikkeling en implementatie van IT-strategie,
contract management, aanspreekpunt voor IT-leveranciers en
aanspreekpunt voor bedrijBfuncties.

Beheersingsindicator 3.2:het informatiemanagement heeR naast business kennis ook kennis
van IT.

Beheersingsindicator 3.3:het informatiemanagement heeB gezag over de bedriiBfuncties om
de IT-strategic te implementeren.

Beheersingsindicator 3.4:de verantwoordelijkheden voor enerzijds het informatiemanagement
en anderzilds voor het management van de interne
automatiseringsafdeling en de interne IT-bedrijfs®nctie zijn
organisatorisch gescheiden.

4. Zijn er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze
beheersingsfactor?

4.  beheersingsfactor: de Chief Information Officer (CIOI functioneert adequaat

1. Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol
beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
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3. Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

Beheersingsindicator 4.1:de CIO is een volwaardig lid van de Raad van Bestuur.
Beheersingsindicator 4.2:/let takenpakket van de CIO bestmt uit: alignment van business en

IT, ontwikkeling en implementatie van de IT-strategie, management
van IT-outsourcingsrelaties en besturen van IT.

Beheersingsindicator 4.3:de      CIO     hee  de eindverantwoordelijkheid     voor     IT-
outsourcingsretaties.

Beheersingsindicator 4.4:de CIO heej) business kennis en kennis van IT.

4. Zijn er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze
beheersingsfactor?

5. beheersingsfactor: vertrouwen tussen uitbestedend bedrilf en IT·leveranciers

1. Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol
beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

3. Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

Beheersingsindicator 5.1:de algemene strategieen worden uitgewisseld door het uitbestedende
bedrijf en de IT-leveranciers en de doelstellingen van het
uitbestedende bedrijf en de IT-leveranciers worden aan elkaar
gekoppeld.

Beheersingsindicator 5.2:het  uitbestedende bednyf en  de  externe IT-leverancier(s) richten
samenwerkingsverbanden op om de externe markt te bedienen Of
hebben tenminste de intentie om een dergelijk

samenwerkingsverband op te richten.
Beheersingsindicator 5.3:het hebben  van een goede reputatie voor zowel het uitbestedende

bedrijf als  de  ITdeveranciers.
Beheersingsindicator 5.4:het uitbestedende bedrijf  en   de IT-leveranciers hebben   een

vergelijkbare cultuur.
4. Zijn er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze

beheersingsfactor?

6. beheersingsfactor: ervaring in het aangaan en onderhouden van IT·outsourcingsrelaties

1. Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol
beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

352



3, Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

Beheersingsindicator 6.1.de IT-leveranciers hebben een methode en het uitbestedende bedrijf
heeft een beschreven proces voor de vorming van IT-
outsourcingsrelaties.

Beheersingsindicator  6.2:de  strategie  van  het  uitbestedende  bedriif  is  gericht  op  het  aangaan
van allianties met leveranciers en de strategie van IT-leveranciers is
gericht op het aangnan van lange termijn relaties met uitbestedende
bedrijven.

Beheersingsindicator 6.3: de samenwerking en de inhoud van de IT-outsourcingsrelaties
worden periodiek en op vooraf vastgestelde momenten getualueerd
door de eindverantwoordelijke van Zowel het uitbestedend bedrijf als
de IT-leveranciers.

Beheersingsindicator 6.4:de resultaten  van  de IT-outsourcingsrelatie worden  door  het
uitbestedende bedrijf en door de IT-leverancier niet uitsluitend op
korte termijn beoordeeld.

4. Zijn er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze

beheersingsfactor?

7.  beheersingsfactor: efficiante en effectieve IT·outsourcingscontracten

1. Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol
beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

3. Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

Beheersingsindicator 7.1: de IT-outsourcingscontracten tussen het uitbestedende
bedrijf en de IT-leveranciers zijn flexibel.
Beheersingsindicator 7.2:de beschrijving in IT-outsourcingscontracten   van   de   IT-

dienstverlening en de overige wederzijdse verplichtingen zijn in lijn
met de  geest van   de  relatie  tussen  het  uitbestedende bedrijf en de  IT-

leveranciers en er wordt niet naar volledigheid gestreefd.
Beheersingsindicator 7.3: in de IT-outsourcingscontracten  zijn eenduidigef,6 afspraken   over

rapportagemomenten en over de inhoud van rapportage vastgelegd
Beheersingsindicator 7.4: in de IT-outsourcingscontracten ziln expliciet de consequenties

vastgelegd van het niet of niet volledig nakomen van de contracten
en de consequenties zijn in lijn met de directe schade die door het
uitbestedende bedrijf wordt geleden als gevolg van het niet of niet
volledig nakomen van de contracten.

4. Zijn er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze
beheersingsfactor?
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8.  beheersingsfactor: eenduidige ve,antwoordelijkheden voor IT·leveranciers
246

1. Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol

beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het

succesvol beheersen van lT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

3. Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

Beheersingsindicator 8.1:   in de IT-outsourcingscontracten en de contractstructuur
zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende IT-leveranciers eenduidig246
vastgelegd.
Beheersingsindicator 8.2:in de IT-outsourcingscontracten is eenduidig246   vastgelegd   welk

proces moet warden gevolgd bii het afwijken van de gemaakte
contractaBpraken.

Beheersingsindicator 8.3.in de IT-outsourcingscontracten ziin duidelijke afspraken gemaakt
over de mate waarin subcontractors mogen worden ingeschakeld en
over de verantwoordelijkheden die IT-leveranciers dragen voor de
ingeschakelde subcontractors.

Beheersingsindicator 8.4: in de IT-outsourcingscontracten     met     de     verschillende     IT-
leveranciers worden dezeljile dejinities van begrippen gehanteerd.

4. Zijn er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze
beheersingsfactor?

9. beheersingsfactor: adequaat contract en account management

1 Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol
beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

3. Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsre la ties?

Beheersingsindicator 9.1:het takenpakket van het contract en account management bestaat

uit: management van IT-resources, verzorgen IT-dienstverlening,
behouden en vergroten uan omzet en het optimaliseren van
samenwerking met andere IT-leveranciers.

Beheersingsindicator 9.2:de verantwoordelijkheid voor het contract en account management
en de IT-bedrijfsfunctie is gescheiden.

Beheersingsindicator 9.3. in      de      organisatie      van      de IT-leverancier zijn de IT-
outsourcingscontracten in een separate organisatie eenheid
ondergebracht, deze is teuens verantwoordelijk voor de leuering van
continue IT-services.

Beheersingsindicator 9.4.het contract en account management van de externe IT-leverancier
en het management van de automatiseringsafdeling hebben naast
IT-kennis ook business kennis.
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4. Zijn er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze
beheersingsfactor?

10. beheersingsfactor: adequate IT·bedrijfsfunctie

1. Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol
beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

3. Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outs ourcingsrelaties?

Beheersingsindicator 10.1:inzicht hebben in de kostencomponenten die nodig zijn
om de IT-dienstverlening te leveren.
Beheersingsindicator 10.2:het aantal door te belasten eenheden is hoog.
Beheersingsindicator 10.3:de IT-bedrijfsjunctie heeft weinig overheadkosten voor het besturen

van de IT-bedrijfsfunctie.
Beheersingsindicator 10.4:de IT-medewerkers besteden per jaar een adequant aantal

opleidingsuren om zich te bekwamen in nieuwe technologieen.

4. Zijn er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze
beheersingsfactor?

11. beheersingsfactor: de beschikbaarheid van human resources voor IT·leveranciers

1. Draagt deze beheersingsfactor in het algemeen bij aan het succesvol
beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

2. Draagt deze beheersingsfactor in uw IT-outsourcingsrelatie bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?
Indien ja, op welke wijze draagt deze beheersingsfactor bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

3. Welke van de onderstaande beheersingsindicatoren dragen bij aan het
succesvol beheersen van IT-outsourcingsrelaties?

Beheersingsindicator 11.1:medewerkers kunnen eruaring opdoen met nieuwe technologieen in
kleine projecten.

Beheersingsindicator 11.2:de IT-leverancier is in staat om voWoende nieuwe geschikte
medewerkers op de arbeidsmarkt te werven.

Beheersingsindicator 11.3:de IT-leverancier heeft een hoog opleidingsbudget en de individuele
medewerkers hebben zeggenschap over de besteding van hun
opleidingsbudget

Beheersingsindicator   11.4:de   H-leverancier   heeft   een   laag   verlooppercentage   onder   de
medewerkers.

4.  Ziin er nog andere beheersingsindicatoren die relevant zijn voor deze beheersingsfactor?

355



Appendix 0 - Beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties

Op basis van de inventarisatie van de managementliteratuur en de IT-
outsourcingsliteratuur in hoofdstuk 4 is een beheersingsmodel voor IT-
outsourcingsrelaties gedefinieerd. Dit model  is in hoofdstuk  8  t/m 11 geverifieerd  aan
de hand van expert interviews en case studies. Dit hoofdstuk beschrijft het geverifieerde
beheersingsmodel voor IT-outsourcingsrelaties aan de hand van de drie
aandachtsgebieden die in hoofdstuk 3 zijn onderkend: het uitbestedend bedrijf, IT-
outsourcing en IT-leverancier.247
Er is zowel een Nederlands als een Engelstalig beschrijving van het model opgenomen.

247 De nummering van de beheersings»:toren en beheersingsindicatoren is aangepast. De omnummering is
opgenomen in opgenomen in Appendix M.
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De beheersingsfactoren voor het uitbestedende bedrijf

De beheersingsfactoren van het uitbestedend bedrijf richten zich op de maatregelen en
aandachtspunten voor het uitbestedende bedrijf om een IT-outsourcingsrelaties te
kunnen beheersen. Bij deze beheersingsfactoren ligt de nadruk op de wijze waarop
uitbestedende bedrijven alignment van de business en IT kunnen realiseren en op de
aansturing van de externe IT-leveranciers.
Dit wordt uitgewerkt aan de hand van vier beheersingsfactoren:

1.1 aandacht voor IT binnen de bedrijfsfuncties
1.2 een duidelijke IT-strategie
1.3 het informatiemanagement  is het intermediair tussen de bedrij fsfuncties  en
de IT-leveranciers
1.4 de Chief Information Officer (CIO) fur· ctioneert adequaat

Beheersingsfactor 1.1: aandacht voor IT binnen de bedrijfsfuncties.

Aandacht voor IT van het senior business management van de bedrijfsfuncties van
uitbestedende bedrijven draagt positief bij aan het beheersen van IT-
outsourcingsrelaties. Hierbij moet er aandacht zijn voor het communiceren binnen het
uitbestedende bedrijf over de doelstellingen van de IT-outsourcingsrelaties.
De aandacht van de bedrijfsfuncties wordt ook steeds noodzakelijker door de
toenemende verwevenheid van IT met de bedrijfsprocessen. Daarnaast is IT ook steeds
vaker onderdeel van het product of van de dienst die door de uitbestedende bedrijven
wordt voortgebracht.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.1.1:
IN DE MANAGEMENTTEAMS VAN DE BEDRIJFSFUNCTIES WORDEN
VERANTWOORDELIJKEN VOOR IT AANGESTELD.
IT wordt voor de bedrijfsfuncties steeds belangrijker door toenemende mate van
integratie van IT in de businessprocessen. Dit betekent dat de omvang van de IT-
budgetten van de bedrijfsfuncties moet toenemen. Door de grotere omvang van de IT-
budgetten moet er ook meer aandacht voor IT zijn in de managementteams van de
bedrijfsfuncties.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.1.2.
DE IT-DIENSTVERLENING WORDT DOOR DE BEDRIJFSFUNCTIES BEOORDEELD OP
TOEGEVOEGDE WAARDE EN OP KOSTEN.
Doordat IT in toenemende mate integraal onderdeel is geworden van de
businessprocessen en steeds vaker deel uit maakt van het product of de dienst die door
uitbestedende bedrijven geleverd wordt, moet IT-dienstverlening niet alleen maar op
kosten worden beoordeeld. IT moet in de eerste plaats worden beoordeeld op
toegevoegde waarde voor de bedrijfsfuncties. Uiteraard blijft ook een expliciete
beoordeling op kosten, die ook onderdeel uitmaakt van de toegevoegde waarde,
noodzakelijk omdat de budgetten en de investeringsmogelijkheden van de
bedrijfsfuncties niet onbeperkt zijn

BEHEERSINGSINDICATOR 1.1.3
DE BEDRIJFSFUNCTIES BETREKKEN PRO-ACTIEF IT-SPECIALISTEN VAN DE IT-
LEVERANCIERS BIJ DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE DIENSTEN OF PRODUCTEN.
Door de toenemende dynamiek waar bedrijfsfuncties mee geconfronteerd worden is het
voor uitbestedende bedrijven noodzakelijk dat zij de ontwikkeling van nieuwe diensten
of producten kunnen versnellen. Door de toenemende rol van IT bij de ontwikkeling is
het belangrijk om al in een vroeg stadium pro-actief specialisten van de IT-leverancier bij
deze ontwikkelingen te betrekken.
In de praktijk kan worden geconstateerd dat het pro-actief betrekken van IT-specialisten
voor bedrijfsfuncties moeilijk blijkt te zijn. Maar door het betrekken van de IT-
specialisten is de externe IT-leverancier beter, en vooral ook sneller, in staat om de IT-
dienstverlening te laten aansluiten op de informatiebehoeften.
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BEHEERSiNOEiNDICALOR i.1.4:
BINNEN DE BEDRIJFSFUNCTlES  IS ER AANDACHT VOOR DE STRATEGISCHE
BESTURING VAN DE IT-OUTSOURCINGSRELATIES.
Naast het aanstellen van een verantwoordelijke voor IT in de managementteams van de
bedrijfsfuncties, zoals aangegeven bij beheersingsindicator 1.1.1, is het belangrijk dat er
binnen de bedrijfsfuncties aandacht is voor de strategische besturing van de IT-
outsourcingsrelaties.
De bedrijfsfuncties moeten zich niet bezig houden met de operationele besturing van de
IT-outsourcingsrelaties. Deze heeft betrekking op technische details van de IT-
dienstverlening door de externe IT-leveranciers. Deze besturing wordt ingevuld door
het informatiemanagement. Dit maakt deel uit van de informatiefunctie en ondersteund
de bedrijfsfuncties.
De bedrijfsfuncties moeten zich wel bezig houden met de strategische besturing.
Hierdoor kunnen er onderwerpen worden besproken die de externe IT-leveranciers in
staat stellen om ook op de lange termijn de IT-dienstverlening te laten aansluiten op de
informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties.

Beheersingsfactor 1.2: een duidelijke IT-strategie

De informatiefunctie van het uitbestedend bedrijf is verantwoordelijk voor de
totstandkoming van de IT-strategie. Door het ontwikkelen en implementeren van een
duidelijke IT-strategie zijn uitbestedende bedrijven in staat om ook op de lange termijn
te zorgen voor alignment van IT met de businessprocessen. Hiermee kan richting
gegeven worden aan de IT-outsourcingsrelatie. De externe IT-leveranciers kunnen zich
bij het leveren van de IT-dienstverlening en het aanbieden van IT-dienstverlening
richten op de IT-strategie van het uitbestedende bedrijf. Verder kan de IT-strategie ook
worden gebruikt als een startpunt. De discussies tussen het uitbestedende bedrijf en de
externe IT-leveranciers kan de IT-strategie aanscherpen. De input van externe IT-
leveranciers in deze discussies draagt bij aan de vergroting van de effectiviteit van de IT-
strategie.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.2.1
DE IT-STRATEGIE VAN HET UITBESTEDENDE BEDRIJF IS GEKOPPELD AAN EN
INTERACTEERT MET DE ALGEMENE STRATEGIE VAN HET UITBESTEDENDE BEDRIJF.

De IT-strategie is een afgeleide van de algemene strategie van het uitbestedende bedrijf.
Om de IT-strategie goed te laten aansluiten op de algemene strategie is het noodzakelijk
dat hierover veel overleg en communicatie plaatsvindt.
In de praktijk blijkt het moeilijk om de koppeling tussen de IT-strategie en de algemene

strategie vorm te geven. De bedrijfsfuncties laten vaak de verkeerde mensen

participeren in deze overleggen. Niet de senior managers of junior medewerkers moeten
participeren maar de subject experts.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.2.2
DE LEVERANCIERSSTRATEGIE VAN HET UITBESTEDENDE BEDRIJF IS EXPLICIET
ONDERDEEL VAN DE IT-STRATEGIE EN IS GERICHT OP CON TINUITEIT

Het maken var keuzes voor een leveranciersstrategie is voor uitbestedende bedrijven
essentieel. De keuzes die uitbestedende bedrijven hierin maken is van veel factoren
afhankelijk, bijvoorbeeld: het soort IT-dienstverlening of de mate van volwassenheid
van de informatiefunctie. Het is belangrijk dat uitbestedende bedrijven bij het bepalen
van het toekennen van opdrachten zich niet laten leiden door korte termijn belangen,
zoals een laagste prijs, maar zich laten leiden door de leveranciersstrategie. Een
leveranciersstrategie draagt bij aan het waarborgen van de continuiteit van de  IT-
dienstverlening.
Door de leveranciersstrategie te verankeren in de IT-strategie wordt de
leveranciersstrategie expliciet door het uitbestedende bedrijf geaccordeerd. Dit zorgt
voor draagvlak binnen het uitbestedend bedrijf.
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BEHEERSINGSINDICATOR 1.2.3
ER BESTAAT EEN IT-STRATEGIE DIE ANTICIPEERT OP NIEUWE ONTWIKKELINGEN
IN MARKTEN WAAR HET UITBESTEDENDE BEDRIJF ZICH OP BEGEEFT OF GAAT
BEGEVEN EN DIE MOGELIJKHEDEN BIEDT VOOR HET INZETTEN VAN NIEUWE
TECHNOLOGIEEN.
Om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in markten waar het
uitbestedende bedrijf zich op begeeft of op gaat begeven is het noodzakelijk dat er veel
communicatie en overleg plaatsvindt tussen de bedrijfsfuncties en de informatiefunctie.
Dit sluit aan op beheersingsindicator 1.2.1.
Het specifieke probleem hierbij is dat het voor uitbestedende bedrijven al moeilijk is om
de algemene strategie te formuleren, maar het is voor uitbestedende bedrijven nog veel
moeilijker om uitspraken te doen over dergelijke ontwikkelingen. Bedrijfsfuncties
moeten zich niet richten op het formuleren van dergelijke ontwikkelingen, maar op het
formuleren van karakteristieken van IT-dienstverlening, die voor de bedrijfsfuncties
noodzakelijk zijn om in de toekomst succesvol te kunnen opereren. Voorbeelden van
dergelijke karakteristieken zijn: flexibiliteit, communicatie of integratie. Dit concretiseert
voor de informatiefuncties de richting, die de bedrijfsfuncties opgaan. Hier kan de
toekomstige IT-dienstverlening op worden afgestemd. Deze input van bedrijfsfuncties
kan door de informatiefunctie ook worden gebruikt bij de aansturing van de IT-
leveranciers.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.2.4:
DE ROL VAN EXTERNE IT-LEVERANCIERS EN CONSULTANTCY BUREAUS BIJ DE
ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN DE IT-STRATEGIE BLIJFT BEPERKT TOT
EEN FACILITERENDE OF ONDERSTEUNENDE ROL. HET UITBESTEDEND BEDRIJF IS
EINDVERANTWOORDELIJK VOOR DE ONTWIKKELING EN DE IMPLEMENTATIE VAN
DE IT-STRATEGIE.
Uitbestedende bedrijven blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
implementatie van de IT-strategie. Deze verantwoordelijkheid kan niet worden ingevuld
door externe IT-leveranciers of consultancy bureaus, anders verliest het uitbestedend
bedrijf de controle over IT. Wel kunnen externe IT-leveranciers en consultancy bureaus
een faciliterende rol spelen. Hierbij ondersteunen zij de informatiefunctie bij het
ontwikkelen en implementeren van de IT-strategie.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.2.5:
ALIGNMENT VAN DE IT-STRATEGIE MET DE IT-STRATEGIE VAN HET
MOEDERBEDRIJF.
Naast het zorgen voor alignment van de IT-strategie met de algemene strategie moet de
IT-strategie ook warden afgestemd op de IT-strategie van het moederbedrijf. indien een
bedrijfsonderdeel uitmaakt van een concern.
De IT-strategie van het moederbedrijf zorgt voor de integratie van IT binnen het
concern. Hierbij worden keuzes gemaakt voor standaarden, deze richten zich met name
op de administratieve processen. Dit vergemakkelijkt de communicatie tussen
bedrijfsfuncties. Daarnaast zullen de keuzes zich richten op het realiseren van
kostenbesparingen door het centraal inkopen van software licenties. Ook kunnen deze
keuzes zich richten op hardware standaarden, hetgeen de connectivity binnen het
concern vergroot.
De IT-strategie van het uitbestedende bedrijf zal moeten aansluiten op de keuzes die
door het moederbedrijf zijn gemaakt.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.2.6
EEN ADEQUATE IT-BOARD.
Om te komen tot een duidelijke IT-strategie is het belangrijk dat er binnen het
uitbestedende bedrijf een draagvlak is voor de IT-strategie. Dit draagvlak kan worden
gecreaerd door het inrichten van een IT-board. Hierin hebben vertegenwoordigers van
de bedrijfsfuncties en de informatiefunctie zitting.
Door regelmatig met dit gremium bij elkaar te komen kan er draagvlak worden
gecrederd binnen het uitbestedende bedrijf. Dit gremium kan dit gebruiken om van
gedachten te wisselen en te komen tot de vorming van een IT-strategie.
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Beheersingsfactor 1.3: het informatiemanagement is het intermediair tussen de
bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers

Om te zorgen dat de informatiebehoeften van de bedrijfsprocessen en de IT-
dienstverlening, die wordt verzorgd door de IT-leveranciers goed op elkaar aansluiten
moet het uitbestedend bedrijf de informatiefunctie, door middel van het
informatiemanagement, inrichten.
Deze organisatorische eenheid is de schakel tussen de bedrijfsfuncties en de IT-
leveranciers.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.3.1:
HET TAKENPAKKET VAN HET INFORMATIEMANAGEMENT BESTAAT UIT DE
VOLGENDE TAKEN: ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN IT-STRATEGiE,
CONTRACTMANAGEMENT, AANSPREEKPUNT VOOR IT-LEVERANCIERS EN
AANSPREEKPUNT VOOR BEDRIJFSFUNCTIES
Om het intermediair te kunnen zijn tussen de bedrijfsfuncties en de IT-leveranciers is het
informatiemanagement verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van
de IT-strategie. Hiervoor zal er veel overleg en communicatie nodig zijn met de
bedrijfsfuncties en zal er communicatie nodig zijn met de IT-leveranciers.
Naast communicatie met de IT-leveranciers over de IT-strategie stuurt het
informatiemanagement de IT-leveranciers ook aan. Het informatiemanagement is
verantwoordelijk namens de bedrijfsfuncties voor het contractmanagement. Gezien de
resultaatsverantwoordelijkheid van de bedrijfsfunctie ligt de eindverantwoordelijkheid
voor het contractmanagement bij de bedrijfsfuncties. Hieraan kan in de divisie
organisatiestructuur een leveranciersmanager worden toegevoegd. Deze onafhankelijke
rol is faciliterend in de aansturing van de externe IT-leveranciers.
Om de door de IT-leverancier geleverde IT-dienstverlening te laten aansluiten op de
informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties is het informatiemanagement zowel het
aanspreekpunt voor de IT-leveranciers als voor de bedrijfsfuncties.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.3.2
HET INFORMATIEMANAGEMENT HEEFT NAAST BUSINESS KENNIS OOK KENNIS VAN
IT.

Om de functie van intermediair goed te kunnen vervullen is het voor het
informatiemanagement belangrijk om zowel diepgaande kennis van de business te
hebben als globaal inzicht in IT en in de ontwikkelingen in IT.
Het is voor uitbestedende bedrijven moeilijk om medewerkers met een dergelijk profiel
te vinden. Bovendien dreigt het gevaar van het verouderen van kennis van de
medewerkers van het informatiemanagement door het ontbreken van een interne
automatiseringsafdeling. Hierdoor blijft het informatiemanagement verstoken van input
over nieuwe technologische ontwikkelingen.
Bij het mal<en van loopbaanplanningen moeten uitbestedende bedrijven hier terdege
rekening mee houden.
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BEHEERSINGSINDICATOR 1 3.3:
HET INFORMATIEMANAGEMENT HEEFT,  IN EEN FACILITERENDE ROL, EEN
GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID NAMENS DE BEDRIJFSFUNCTIES OM DE IT-
STRATEGIE TE IMPLEMENTEREN.
Voor de ontwikkeling en de implementatie draagt het informatiemanagement de
eindverantwoordelijkheid. Dit is een gedelegeerde bevoegdheid om namens de
bedrijfsfuncties de IT-strategie te ontwikkelen en te implementeren. Door het
informatiemanagement een faciliterende rol en niet het gezag te geven om de IT-
strategie te ontwikkelen en te implementeren kan worden voorkomen dat de IT-strategie
niet flexibel genoeg is en de IT-dienstverlening onvoldoende aansluit op de
informatiebehoeften van de bedrijfsfuncties. Indien het informatiemanagement de
bedrijfsfuncties rigide standaarden oplegt kunnen deze standaarden de bedrijfsvoering
van de bedrijfsfuncties hinderen.
Op korte termijn kunnen dergelijke standaarden wel tot kostenbesparingen leiden
doordat er efficiency bereikt kan worden maar op de lange termijn wordt dit voordeel
door het ontbreken van flexibiliteit tenietgedaan.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.3.4:
DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR ENERZIJDS HET INFORMATIEMANAGEMENT
EN ANDERZIJDS VOOR HET MANAGEMENT VAN DE INTERNE
AUTOMATISERINGSAFDELING EN DE INTERNE IT-BEDRIJFSFUNCTIE ZIJN
ORGANISATORISCH GESCHEIDEN.
Voor uitbestedende bedrijven die niet hun totale IT-dienstverlening hebben
overgedragen aan externe IT-leveranciers is het noodzakelijk om het
informatiemanagement te scheiden van de interne IT-bedrijfsfunctie. Het
informatiemanagement is verantwoordelijk voor de aansturing van de IT-leveranciers.
De interne IT-bedrijfsfunctie is un van die IT-leveranciers, die naast de externe IT-
leveranciers invulling geven aan de levering van IT-dienstverlening aan het
uitbestedende bedrijf. Door het organisatorisch scheiden van deze twee functies kan
worden voorkomen dat er belangenconflicten ontstaan en dat er geen objectieve
beslissingen door het informatiemanagement genomen worden.
Het is belangrijk dat uitbestedende bedrijven hieraan expliciet aandacht besteden omdat
bij de meeste uitbestedende bedrijven deze twee functies van oudsher in 66n
organisatorische eenheid zijn ondergebracht.

Beheersingsfactor 1.4: de Chief Information Officer (CIO) functioneert adequaat

De Chief Information Officer (CIO) draagt als hoogste in rang de
eindverantwoordelijkheid voor IT binnen uitbestedende bedrijven. In veel bedrijven
heeft de CIO de onmogelijke taak om te zorgen voor de beheersing van IT in zijn
algemeenheid en voor IT-outsourcingsrelaties in het bijzonder. Hiervoor heeft de CIO in
veel gevallen onvoldoende middelen en krijgt de CIO te weinig tijd om dit te realiseren.
De belangrijkste taak van een CIO is echter om een bijdrage te leveren aan het
benadrukken van het belang van IT voor de bedrijfvoering van het uitbestedende
bedrijf. De CIO zal dit belang moeten benadrukken bij het senior management en bij de
Raad van Bestuur van het uitbestedend bedrijf.

BEHEERSINGSINDICATOR 1.4.1.
BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET UITBESTEDEND BEDRIJF IS ER
AANDACHT VOOR IT.
Er is een duidelijke trend waameembaar dat de functie van Chief Information Officer
(CIO), als vertegenwoordiger van IT in de Raad van Bestuur, op zijn retour is. Belangrijk
voor uitbestedende bedrijven is echter dat er op het niveau van de Raad van Bestuur
aandacht blijft voor IT en voor IT-outsourcingsrelaties. Veel bedrijven kiezen ervoor om
deze verantwoordelijkheid in de Raad van Bestuur te beleggen bij Chief Operating
Officers of bij Chief Resource Officers.
De functie van CIO wordt dan een directiefunctie. Maar de CIO blijft de hoogste
functionaris in rang die fulltime aandacht heeft voor IT en IT-outsourcingsrelaties.

361



RFHFFRSING€INDICATOR 1. 4 3
HET TAKENPAKKET VAN DE CIO BESTAAT UIT: ALIGNMt:N'1' VAN BUSINESS EN IT,
ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN DE IT-STRATEGIE, MANAGEMENT VAN IT-
OUTSOURCINGSRELATIES EN BESTUREN VAN IT.
De positie van de Chief Information Officer (CIO) in het organisatieschema heeft geen
invloed op de inhoud van het takenpakket van CI0248. Om het alignment van business
en IT goed te kunnen vormgeven zal de CIO veelvuldig overleg hebben met het senior
management van de bedrijfsfuncties en met de Raad van Bestuur. Op basis van dit
alignment zal de CIO zorgdragen voor de ontwikkeling en implementatie van de IT-
strategie. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden is een belangrijke rol weggelegd
voor informatiemanagers.
Ook bij het management van IT-outsourcingsrelaties is de CIO het escalatieniveau. Ook
hieraan wordt door informatiemanagers invulling gegeven. Dit wordt uitgewerkt in
beheersingsindicator  1.4.3.
Tot slot draagt de CIO, in het geval dat er nog een interne automatiseringsafdeling is, de
eindverantwoordelijkheid voor deze afdeling. Ook hier betreft het een escalatiertiveau.
De operationele verantwoordelijkheid ligt bij het management van deze afdeling

BEHEERS1NGSINDICATOR 1.4.3
DE Clo HEEFT DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID VOOR IT-
OUTSOURCINGSRELATIES.
De Chief Information Officer (CIO) heeft zijn informatiemanagers om invulling te geven
aan de aansturing van IT-leveranciers en om contacten te onderhouden met de
bedrijfsfuncties. Het informatiemanagement lost de operationele problemen op die zich
in de IT-outsourcingsrelatie voordoen. De CIO zal optreden als escalatieniveau.
Uiteraard zal de CIO zich wel intensief bezig houden met de vorming van nieuwe IT-
outsourcingsrelaties of met het aanpassen van de bestaande IT-outsourcingscontracten.
Hiermee kan de CIO de verplichtingen die er door het uitbestedend bedrijf worden
aangegaan beheersen en zorgen voor een goede aansluiting van de informatiebehoeften
van de bedrijfsfuncties op de gecontracteerde IT-dienstverlening

BEHEERSINGSINDICATOR 1.4.4
DE CIO HEEFT BUSINESS KENNIS EN KENNIS VAN IT.
Om invulling te kunnen geven aan de rol van Chief Information Officer (CIO) is zowel
business kennis als IT kennis noodzakelijk. Analoog aan het informatiemanagement is
een diepgaande kennis van de business belangrijk naast globaal inzicht in IT en in de
ontwikkelingen in IT. Deze kennis is noodzakelijk om voor de bedrijfsfunctie een stuk
toegevoegde waarde te kunnen leveren en om de informatiebehoeften te kunnen
vertalen in IT-dienstverlening.

248 De CIO kan zitting hebben in de Raad van Bestuur Ofde CIO is een directiefunctie.
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Analyse van de beheersingsfactoren voor IT-outsourcing

De beheersingsfactoren voor IT-outsourcing richten zich op de maatregelen en
aandachtspunten voor het uitbestedende bedrijf en IT-leveranciers om een IT-
outsourcingsrelatie te kunnen beheersen. Bij deze beheersingsfactoren ligt de nadruk op
de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de samenwerking. Hierbij spelen vooral
gemaakte afspraken en contracten een rol.
Dit wordt uitgewerkt aan de hand van vijf beheersingsfactoren:

2.1 vertrouwen tussen uitbestedend bedrijf en IT-leveranciers
2.2 ervaring in het aangaan en onderhouden van IT-outsourcingsrelaties
2.3 efficiente en effectieve IT-outsourcingscontracten
2.4 duidelijke verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers.
2.5 het ingericht hebben van het audit proces

Beheersingsfactor 2.1: vertrouwen tussen uitbestedend bedrij f en IT-leveranciers

Vertrouwen tussen het uitbestedend bedrijf en de IT-leveranciers is belangrijk tijdens het
selectieproces, maar is ook belangrijk gedurende de contractperiode, tijdens de
uitvoering van de IT-dienstverlening. Om het vertrouwen te behouden is het belangrijk
dat er open wordt gecommuniceerd en dat in het geval dat zich problemen voordoen
deze direct worden besproken en er gezocht wordt naar oplossingen.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.1.1.
DE ALGEMENE STRATEGIEEN WORDEN UITGEWiSSELD DOOR HET UITBESTEDENDE
BEDRIJF EN DE lT-LEVERANCIERS EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET
UITBESTEDENDE BEDRIJF EN DE IT-LEVERANCIERS WORDEN AAN ELKAAR
GEKOPPELD.
Om te zorgen dat de IT-dienstverlening van de externe IT-leveranciers zo goed mogelijk
aansluit op de informatiebehoeften van het uitbestedend bedrijf is het uitwisselen van
strategieen en het koppelen van doelstellingen noodzakelijk.
Dit wordt nog belangrijker in het geval dat de IT-outsourcingsrelaties die aangegaan
worden, kunnen worden gekarakteriseerd als Processing Outsourcing of Business
Processing Outsourcing. Deze vormen van IT-outsourcing resulteren in een nog grotere
verwevenheid  van IT-dienstverlening bij de bedrijfsprocessen van de bedrijfsfuncties
van het uitbestedende bedrijf.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.1.2:
HET UITBESTEDENDE BEDRIJF EN DE IT-LEVERANCIERS HEBBEN CULTUREN DIE
NIETCONFLICTEREND ZIJN.
Bij het selecteren van een externe IT-leverancier is het belangrijk dat het uitbestedende
bedrijf een externe IT-leverancier kiest met een cultuur die niet conflicterend is met zijn
eigen cultuur. Hiermee kan worden voorkomen dat er gedurende de contractperiode
conflicten ontstaan en dat het oplossen van deze conflicten, als gevolg van deze cultuur
verschillen, wordt bemoeilijkt.
Van de andere kant is het belangrijk dat het uitbestedende bedrijf bij het selecteren van
een externe IT-leverancier niet een externe IT-leverancier selecteert met een identieke
cultuur. Hierdoor wordt creativiteit binnen de IT-outsourcingsrelatie niet gestimuleerd.
Deze creativiteit is noodzakelijk om te zorgen dat de bedrijfsfuncties van het
uitbestedende bedrijf optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van IT.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.1.3
PERSOONLIJK VERTROUWEN TUSSEN DE MEDEWERKERS VAN HET UITBESTEDEND
BEDRIJF EN DE EXTERNE IT-LEVERANCIERS
Naast vertrouwen tussen het uitbestedend bedrijf en de externe IT-leveranciers is het
belangrijk dat de direct betrokkenen bij een IT-outsourcingsrelatie persoonlijk
vertrouwen in elkaar hebben.
Indien dit vertrouwen ontbreekt of geschaad is, zullen het uitbestedend bedrijf en de
externe IT-leverancier hier aandacht aan moeten besteden. De uiterste consequentie is
dat bij IT-outsourcingsrelaties betrokken personen worden vervangen. Indien
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persoortlijk vertrouwan ontbrcekt, moet door de betrokken partijen het nemen van
maatregelen niet te lang worden uitgesteld. Naast vertrouwen tussen het uitbestedend
bedrijf en de externe IT-leveranciers is persoonlijk vertrouwen tussen de direct
betrokkenen de basis voor een IT-outsourcingsrelatie.

Beheersingsfactor 2.2: ervaring in het aangaan en onderhouden van IT-
outsourcingsrelaties

Voor zowel het uitbestedend bedrijf als voor de externe IT-leveranciers is het belangrijk
dat zij ervaring hebben in het aangaan en onderhouden van IT-outsourcingsrelaties.
Deze ervaringen leiden tot het doorlopen van de leercurve. Hiermee kunnen het
uitbestedend bedrijf en de externe IT-leveranciers leren van hun fouten uit het verleden.
Deze ervaringen komen de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie ten goede.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.2.1:
DE IT-LEVERANCIERS HEBBEN EEN OP ERVARING GEBASEERDE METHODE VOOR DE
VORMING VAN IT-OUTSOURCINGSRELATIES EN HET UITBESTEDENDE BEDR1JF
HEEFT EEN OP ERVARING GEBASEERD EN BESCHREVEN PROCES VOOR DE VORMING
VAN IT-OUTSOURCINGSRELATIES.

De ervaringen van de IT-leveranciers moeten zijn vastgelegd in een methode. Ook de
ervaringen van het uitbestedende bedrijf moeten worden vastgelegd in een beschreven
proces. Hiermee kan worden gezorgd voor de borging van de opgedane kennis.
Door het vastleggen van de methode en het beschrijven van het proces wordt de
opgedane kennis ook beter overdraagbaar. Verder is het belangrijk voor de beheersing
van de IT-outsourcingsrelatie dat de methode van de externe IT-leverancier aansluit op
het proces van het uitbestedend bedrijf. Dit vergemakkelijkt de communicatie tussen het
uitbestedende bedrijf en de IT-leverancier.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.2.2
DE STRATEGIE VAN HET UITBESTEDENDE BEDRIJF IS GERICHT OP HET AANGAAN
VAN ALLIANTIES MET LEVERANCIERS EN DE STRATEGIE VAN IT-LEVERANCIERS IS
GERICHT OP HET AANGAAN VAN LANGE TERMIJN RELATIES MET UITBESTEDENDE
BEDRIJVEN.
Het aangaan van lange termijn relaties vraagt veel commitment van zowel het
uitbestedend bedrijf als van de externe IT-leveranciers. Het is belangrijk dat beide
partijen gericht zijn op het aangaan van dergelijke lange termijn relaties.
De doelstellingen die partijen hebben met de lange termijn relatie zijn ook beter aan
elkaar te koppelen dan in relaties waarbij een van de partijen slechts een korte termijn
relatie voor ogen staat.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.2.3:
DE RESULTATEN VAN DE IT-OUTSOURCINGSRELATIE WORDEN DOOR HET
UITBESTEDENDE BEDRIJF EN DOOR DE IT-LEVERANCIER NIET UITSLUITEND OP
KORTE TERMIJN BEOORDEELD
Een IT-outsourcingsrelatie kan gekarakteriseerd worden als een lange termijn relatie. De
beoordeling van deze relatie moet dan ook niet uitsluitend plaatsvinden op de korte
termijn. De beoordeling moet ook gericht zijn de lange termijn.
De actuele operationele problemen zijn vaak de aanleiding om de beoordeling op de
lange termijn te vergeten. Dit gevaar moet door het uitbestedend bedrijf en door de
externe IT-leverancier worden onderkend. Voor de beoordeling van de IT-
outsourcingsrelatie op de lange termijn moet separaat een overlegorgaan worden
ingericht. Hiermee kan worden voorkomen dat actuele operationele problemen de lange
termijn beoordeling verstoren.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.2.4:
NA DE ONDERTEKENING VAN HET IT-OUTSOURCINGSCONTRACT HEEFT EEN
VOORAF GEPLANDE EN GESLAAGDE TRANSITIE PLAATSGEVONDEN.
Voor de ondertekening van het IT-outsourcingscontract moet er door de externe IT-
leverancier zijn nagedacht over de transitie van de IT-dienstverlening van het
uitbestedend bedrijf naar zijn organisatie en het verankeren van de IT-dienstverlening in
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de eigen organisatie. Hierbij gaat het vooral over de overgedragen medewerkers en de
overgenomen assets van het uitbestedende bedrijf. Maar ook het inrichten van een
samenwerkingsrelatie met de bedrijfsfuncties van het uitbestedende bedrijf is belangrijk
Hiervoor moet, voor de contractondertekening, een transitieplan worden opgesteld dat,
als bijlage, onderdeel uitmaakt van het IT-outsourcingscontract. Dit zorgt voor een
duidelijk beeld van de activiteiten die na de contractondertekening moeten worden
uitgevoerd, een gedetailleerd projectplan. Dit transitieplan helpt het uitbestedend bedrijf
ook om, in de meestal dynamische beginperiode van een IT-outsourcingsrelatie, grip te
houden op de externe IT-leveranciers.

Beheersingsfactor 2.3: efficiinte en effectieve IT-outsourcingscontracten

Efficiante en effectieve IT-outsourcingscontracten dragen in grote mate bij aan het
inzichtelijk maken van de gemaakte afspraken en van de meetbaarheid van de gemaakte
afspraken. Hierbij is het belangrijk dat de meetbaarheid wordt gedefinieerd in termen
die aansluiten op de belevingswereld van de bedrijfsfuncties van het uitbestedend
bedrijf. Hierbij kan worden gedacht aan een balanced score card.
Ook moeten de IT-outsourcingscontracten nog mogelijkheden bieden om de gemaakte
contractafspraken aan te passen aan de veranderende omstandigheden, waardoor de IT-
dienstverlening blijft aansluiten op de informatiebehoeften.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.3.1:
DE IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN TUSSEN HET UITBESTEDENDE BEDRIJF EN DE
IT-LEVERANCIERS ZIJN FLEXIBEL.
De IT-outsourcingscontracten moeten de mogelijkheden bieden om de gemaakte
contractafspraken aan te passen aan veranderende informatiebehoeften van de
bedrijfsfunctie als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen of als gevolg van
veranderingen in de business processen van de bedrijfsfuncties.
Door deze dynamiek is het niet mogelijk om alle afspraken in detail vast te leggen voor
de gehele contractperiode. Wel moet er een duidelijk kader zijn vastgelegd in de
contracten. Dit voorkomt frictie tussen het uitbestedende bedrijf en de externe IT-
leveranciers over de gemaakte contractafspraken.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.3.2:
DE BESCHRIJVING IN IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN VAN DE l T-
DIENSTVERLENING EN DE OVERIGE WEDERZIJDS E VERPLICHTINGEN ZIJN IN LIJN
MET DE GEEST VAN DE RELATIE TUSSEN HET UITBESTEDENDE BEDRIJF EN DE IT-
LEVERANCIERS EN ER WORDT NIET NAAR VOLLEDiGHEIDGESTREEFD.
Door een balans in de wederzijdse verplichtingen die in het contract zijn vastgelegd
ontstaat er geen frictie tussen het uitbestedend bedrijf en de exteme IT-leveranciers. Dit
vraagt om een gelijkwaardigheid van beide partijen binnen de relatie.
Voor IT-outsourcingscontracten is het belangrijk dat de grenzen van de samenwerking
tussen het uitbestedend bedrijf en de externe IT-leveranciers duidelijk zijn. Door een
gelaagde contractstructuur met een mantelcontract voor de overkoepelende afspraken
en Service Level Agreements voor de IT-dienstverlening en het serviceniveau zijn deze
grenzen duidelijk en kan de inhoud van de IT-dienstverlening in onderling overleg
nader worden gedefinieerd.
Tot slot is het belangrijk dat zowel het uitbestedend bedrijf als de externe IT-leveranciers
de intentie hebben om geschillen over de contractuele verplichtingen in onderling
overleg op te lossen en deze conflicten niet voor de rechter te willen uitvechten. Dit
voorkomt dat de IT-outsourcingsrelatie wordt verstoord en de continuiteit van de
overige IT-dienstverlening gevaar loopt.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.3.3
IN DE IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN ZIJN DUIDELIJKE AFSPRAKEN OVER
RAPPORTAGEMOMENTEN EN OVER DE INHOUD VAN RAPPORTAGE VASTGELEGD.
Door in de contracten duidelijke afspraken te maken over de rapportagemomenten en
over de inhoud van de rapportage is er consensus over de input voor de evaluatie van
de IT-outsourcingsrelatie.
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De rapportage stelt het uitbestedendc bedrijf verder in staat om de geleverde IT-
dienstverlening te vergelijken met rapportage en de in de contracten vastgelegde
afspraken.
Om de rapportage optimaal te kunnen gebruiken kunnen de externe IT-leveranciers hun
rapportage afstemmen op de verschillende niveaus waarop gerapporteerd wordt. Dit
zorgt voor een efficientere evaluatie van de geleverde IT-dienstverlening. Op het
operationele niveau zal er erg gedetailleerd gerapporteerd worden, terwijl in de
rapportage aan de bedrijfsfuncties een heel hoog abstractieniveau gekozen zal worden.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.3.4.
IN DE IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN ZlJN EXPLICIET DE CONSEQUENTIES
VASTGELEGD VAN HET NIET OF NIET VOLLEDiG NAKOMEN VAN DE CONTRACTEN
EN HET MAXIMALE SCHADEBEDRAG ALS GEVOLG VAN HET NIET OF NIET
VOLLEDIG NAKOMEN VAN DE CONTRACTEN IS OPGENOMEN IN HET IT-
OUTSOURCINGSCONTRACT

In IT-outsourcingsrelaties is het vervelend indien de externe IT-leveranciers hun
contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen. Belangrijk is het dat in dat geval wel
helder is welk proces moet worden doorlopen om de ontstane situatie op te lossen.
Hiervoor is veel overleg en open communicatie belangrijk. Dit voorkomt dat het geschil
voor de rechter wordt oplost.
Om te voorkomen dat partijen moeten gaan aantonen welke schade er als gevolg van het
niet nakomen geleden is, is het verstandig om hierover ook vooraf afspraken te maken.
In de IT-branche is het gebruikelijk om een maximaal schadebedrag vast te stellen. In
veel gevallen is dit gekoppeld aan de omvang van de contractwaarde.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.3.5
IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN HEBBEN EEN VOLDOENDE HOGE WINSTMARGE
IT-outsourcingsrelaties zijn gericht op de lange termijn. Derhalve hebben zowel het
uitbestedend bedrijf als de exteme IT-leverancier er belang bij dat het contract voor de
externe IT-leverancier winstgevend is. Alleen dan kan een externe IT-leverancier
adequaat invulling geven aan het IT-outsourcingscontract, omdat de IT-leverancier de
ruimte heeft om activiteiten te ontplooien ten behoeve van de IT-outsourcingsrelatie.
Deze noodzaak neemt toe ir clien de IT-outsourcingsrelatie geen betrekking heeft op het
leveren van commodity IT-dienstverlening maar als de IT-outsourcingsrelatie te
karakteriseren is als Processing Outsourcing of Business Processing Outsourcing.

Beheersingsfactor 2.4: duidelijke verantwoordelijkheden voor IT-leveranciers

Te allen tijde is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden van de IT-leveranciers
duidelijk zijn. In het geval dat er meerdere IT-leveranciers zijn, moeten de
verantwoordelijkheden van IT-leveranciers ten opzichte van elkaar duidelijk zijn
Daarnaast moeten ook de verantwoordelijkheden van de IT-leveranciers ten opzichte
van het uitbestedend bedrijf duidelijk zijn. Bij het uitbestedend bedrijf kan onderscheid
gemaakt warden naar verantwoordelijkheden naar de bedrijfsfuncties en
verantwoordelijkheden naar de informatiefunctie.
Duidelijke verantwoordelijkheden voorkomen dat IT-leveranciers elkaar of het
uitbestedend bedrijf de zwarte piet toeschuiven.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.4.1
IN DE IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN EN DE CONTRACTSTRUCTUUR ZIJN DE
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE VERSCHILLENDE IT-LEVERANCIERS
DUlDELIJK VASTGELEGD.

IT-outsourcingscontracten zijn 66n van de middelen om de verantwoordelijkheden van
IT-leveranciers duidelijk vast te leggen. Hierbij is het niet alleen belangrijk om aandacht
voor de service omschrijvingen en de serviceniveaus te hebben maar er moet ook
aandacht zijn voor de randvoorwaarden waarbinnen de IT-dienstverlening tot stand
moet komen.
Bij meerdere IT-leveranciers verdient het aanbeveling om de structuur van de
verschillende IT-outsourcingscontracten te standaardiseren.
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BEHEERSINGSINDICATOR 2.4.2
IN DE IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN ZiJN DUIDELIJKE AFSPRAKEN GEMAAKT
OVER DE MATE WAARIN SUBCONTRACTORS MOGEN WORDEN INGESCHAKELD EN
OVER DE VERANTWOORDELIJKHEDEN DIE IT-LEVERANCIERS DRAGEN VOOR DE
INGESCHAKELDE SUBCONTRACTORS EN DE IT-DIENSTVERLENING VAN DE
SUBCONTRACTORS ZAL PERIODIEK WORDEN GEEVALUEERD DOOR DE EXTERNE IT-
LEVERANCIERS EN HET UiTBESTEDEND BEDRIJF
Door de grote schaarste aan medewerkers op specifieke technische kennis op de
arbeidsmarkt zijn er steeds meer IT-leveranciers die voor de uitvoering van de IT-
dienstverlening gebruik maken van subcontractors. Daarmee worden subcontractors
essentieel voor de uitvoering van de IT-dienstverlening en daarmee voor de beheersing
van de IT-outsourcingsrelatie. Derhalve zullen de subcontractors, net als de IT-
leverancier, ook periodiek moeten worden beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats
door zowel het uitbestedend bedrijf als door de IT-leverancier die de subcontractors
heeft ingehuurd. Op basis van deze evaluatie zal worden besloten over de
samenwerking met de subcontractors.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.4.3
IN DE IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN MET DE VERSCHILLENDE IT-LEVERANCIERS
WORDEN DUIDELIJKE EN UNIFORME DEFINITIES VAN BEGRIPPEN GEHANTEERD.

Bij meerdere IT-leveranciers is het, om de verantwoordelijkheden te kunnen vaststellen,
belangrijk om duidelijke en uniforme definities te hanteren in de IT-
outsourcingscontracten. Het uitbestedend bedrijf moet de gekozen definities opleggen
aan de externe IT-leveranciers. Hierbij is het wel belangrijk dat de externe IT-leverancier
de afgesproken definities in zijn eigen organisatie communiceert.
Het verdient aanbeveling om bij het kiezen van de definities aan te sluiten bij
internationaal binnen de IT-branche gehanteerde definities.

Beheersingsfactor 2.5: het ingericht hebben van het audit proces

Bij de inrichting van een auditproces wordt door zowel het uitbestedend bedrijf als door
de externe IT-leverancier een externe partij ingeschakeld om een objectieve verklaring te
geven over de kwaliteit van de IT-dienstverleningsprocessen. Hierbij ligt de nadruk op
het proces en niet op het niveau van de IT-dienstverlening
Door de inschakeling van een externe partij wordt de objectiviteit van dit oordeel
gewaarborgd en wordt voorkomen dat er door medewerkers van zowel het
uitbestedende bedrijf als van de externe IT-leverancier met een operationele
verantwoordelijkheid veel tijd en energie aan besteed moet worden. Dit laatste zou dan
immers tot een verstoring van de levering van de IT-dienstverlening kunnen leiden.
Verder geeft het inrichten van een auditproces een stimulans voor zowel de externe IT-
leverancier als voor het uitbestedende bedrijf om te werken aan de verbetering van de
kwaliteit van de IT-dienstverleningsprocessen.
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BEHEERSINGSINDICATOR 2.5.1:
DE SAMENWERKING EN DE INHOUD VAN DE IT-OUTSOURCINGSRELATIES WORDEN
PERIODIEK EN OP VOORAF VASTGESTELDE MOMENTEN EN ZONODIG TUSSENTIJDS
GEEVALUEERD DOOR DE EINDVERANTWOORDELIJKE VAN ZOWEL HET
UITBESTEDEND BEDRIJF ALS DE IT-LEVERANCIERS.

Om te zorgen dat de IT-dienstverlening blijft aansluiten op de informatiebehoeften is het
belangrijk om de samenwerking periodiek te evalueren. De evaluatie geeft mogelijk
aanleiding tot aanpassingen die noodzakelijk zijn om de aansluiting tussen de IT-
dienstverlening en de informatiebehoeften te verbeteren.
Belangrijk is ook dat er tijdens de evaluatie aandacht is voor de risico's die zowel door
het uitbestedend bedrijf als door de exteme IT-leveranciers onderkend worden. Het
delen van deze risico's stelt de partijen in staat om zo optimaal mogelijk maatregelen te
nemen om het optreden van deze risico's te voorkomen.
Verder moet er voor de betrokken partijen de mogelijkheid zijn om op momenten dat
dat gewenst is, naast de periodieke evaluaties, van gedachten te wisselen over de IT-
outsourcingsrelatie en de performance ervan. Hierdoor kan er veel sneller worden
gestuurd om de aansluiting van de IT-dienstverlening op de informatiebehoeften te
behouden.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.5.2:
IN DE IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN IS DUIDELIJK VASTGELEGD WELK PROCES
MOET WORDEN GEVOLGD BIJ MET AFWIJKEN VAN DE GEMAAKTE
CONTRACTAFSPRAKEN.
Om een snelle aanpassing van IT-outsourcingscontracten mogelijk te maken moet er een
duidelijk proces in de contracten zijn vastgelegd dat moet worden gevolgd wanneer er
van contractafspraken afgeweken wordt. Dit vergemakkelijkt, indien dit noodzakelijk is,
het mobiliseren van de benodigde functionarissen in de organisaties van de IT-
leverancier en van het uitbestedend bedrijf. Dit verhoogt de reactiesnelheid.
In dit proces is het noodzakelijk dat er verschillende niveaus van overleg worden
onderkend. Hierdoor kunnen aanpassingen op het juiste niveau worden besproken en
goedgekeurd.

BEHEERSINGSINDICATOR 2.5.3:
HET AUDIT PROCES MOET STEUNEN OP EEN ALGEMEEN AANVAARD
TOETSINGSKADER.
Door afspraken te maken over een algemeen aanvaard toetsingskader wordt de waarde
van het inrichten van een audit proces vergroot. De verklaringen die door de auditors
van de externe IT-leverancier worden afgegeven bieden veel meer waarborgen voor het
uitbestedende bedrijf bij een algemeen aanvaard toetsingskader.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ITIL-processen of CMM-levels.

Analyse van de beheersingsfactoren voor de IT-leverancier

De beheersingsfactoren voor de IT-leverancier richten zich op de maatregelen en
aandachtspunten voor de IT-leveranciers om een IT-outsourcingsrelatie te kunnen
beheersen. Bij deze beheersingsfactoren ligt de nadruk op de wijze waarop de IT-
leverancier zo goed mogelijk invulling kan geven aan de informatiebehoeften van het
uitbestedende bedrijf.
Dit wordt uitgewerkt aan de hand van drie beheersingsfactoren:

3.1 adequaat contract- en accountmanagement
3.2 adequate IT-bedrijfsfunctie
3.3 de beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers
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Beheersingsfactor 3.1: adequaat contract- en accountmanagement

Het contract- en accountmanagement is als interface naar de uitbestedend bedrijf erg
belangrijk voor de beheersing van de IT-outsourcingsrelatie. Het is voor zowel de
informatiefunctie als voor de bedrijfsfuncties het aanspreekpunt.
Het contract- en accountmanagement moet zorgen dat de gemaakte contractafspraken
worden gerealiseerd. Dit vraagt van het contract- en accountmanagement ook veel
interne afstemming om te zorgen voor de beschikbaarheid van geschikte resources.

BEHEERSINGSINDICATOR 3 1.1
HET TAKENPAKKET VAN HET CONTRACT- EN ACCOUNTMANAGEMENT BESTAAT
UIT: MANAGEMENT VAN IT-RESOURCES, VERZORGEN IT-DIENSTVERLEN1NG,
BEHOUDEN EN VERGROTEN VAN OMZET, BUSINESS DEVELOPMENT, HET
OPTIMALISEREN VAN SAMENWERKING MET ANDERE IT-LEVERANCIERS EN HET
ZORGDRAGEN VOOR INTERNE PRIORITEIT VOOR HET BETREFFFENDE IT-
OUTSOURCINGSCONTRACT
Om adequaat te kunnen functioneren geeft het contract- en accountmanagement
invulling aan een breed takenpakket. Het contract- en accountmanagement is
verantwoordelijk voor het management van IT-resources en voor het verzorgen van de
IT-dienstverlening
Uiteraard is het accountmanagement ook verantwoordelijk voor het behouden en
vergroten van omzet. De bestaande IT-outsourcingsrelatie moet worden bestendigd.
Daarnaast ligt er een business development taak. Aan het bestaande IT-
outsourcingscontract moeten nieuwe samenwerkingsvormen met het uitbestedend
bedrijf worden toegevoegd. Deze uitbreiding kan door het contract- en
accountmanagement worden gerealiseerd in nauwe samenwerking met business
consultants.
In het geval dat er meerdere IT-leveranciers zijn moet het contractmanagement zorgen
voor het optimaliseren van samenwerking met andere IT-leveranciers. Hierover moet de
contractmanager veel overleg hebben met zijn counterparts van andere IT-leveranciers.
Tot slot zal er nog aandacht moeten zijn voor het verkrijgen van interne prioriteit voor
de IT-outsourcingsrelatie. Niet alleen voor het zorgen voor resources voor de uitvoering
van de IT-dienstverlening, er moet ook investeringscapaciteit zijn om samen met het
uitbestedend bedrijf initiatieven te ontplooien.

BEHEERSINGSINDICATOR 3.1.2:
DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE IT-OUTSOURCINGSRELATIE VOOR HET
CONTRACT- EN ACCOUNTMANAGEMENT EN DE OPERATIONELE
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET LEVEREN VAN DE IT-DIENSTVERLENING DE
IT-BEDRIJFSFUNCTIE IS GESCHEIDEN.
Het is de verantwoordelijkheid van het contract- en accountmanagement om invulling te
geven aan de gemaakte contractafspraken. Het is de verantwoordelijkheid van het
management van de IT-bedrijfsfunctie om de IT-dienstverlening te leveren.
Door deze twee functies te scheiden ontstaat er een belangentegenstelling. Het contract-
en accountmanagement verdedigt de belangen van het uitbestedend bedrijf en is gericht
op klanttevredenheid.
Het management van de IT-bedrijfsfunctie verdedigt de belangen van de individuele IT-
medewerker en is gericht op het optimaliseren van de bezettingsgraad en op ontplooiing
van de medewerkers.
Door deze belangentegenstelling worden de belangen van het uitbestedend bedrijf dn
van de externe IT-leverancier zo optimaal mogelijk behartigd.
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BEHEERSINGSINDICATOR 3.1.3.
IN DE ORGANISATIE VAN DE IT-LEVERANCIER IS ER EXPLICIETE AANDACHT VOOR
IT-OUTSOURCINGSRELATIES EN ZIJN DE IT-OUTSOURCINGSCONTRACTEN IN EEN
SEPARATE ORGANISATiE EENHEID ONDERGEBRACHT, DEZE  IS  TEVENS
VERANTWOORDELiJK VOOR DE LEVERING VAN CONTINUE IT-SERVICES.
Indien er bij een externe IT-leverancier expliciet aandacht is voor IT-outsourcingsrelaties
is het contract- en accountmanagement beter in staat om de belangen van het
uitbestedend bedrijf en de IT-outsourcingsrelatie binnen haar organisatie te verdedigen.
Door de IT-outsourcingscontracten onder te brengen in een separate organisatorische
eenheid worden de lange termijn doelstellingen, van IT-outsourcingscontracten niet
ondermijnd door korte termijn doelstellingen, zoals een maximale bezettingsgraad. Deze
doelstellingen spelen veelal bij detacheringsrelaties een rol. Hierdoor wordt het mogelijk
om in een IT-outsourcingsrelatie en in de ontwikkeling van kennis te investeren. Dit
komt IT-outsourcingsrelaties ten goede.

BEHEERSINGSINDICATOR 3.1.4
HET CONTRACT- EN ACCOUNTMANAGEMENT VAN DE EXTERNE IT-LEVERANCIER EN
HET MANAGEMENT VAN DE AUTOMATISERINGSAFDELING HEBBEN NAAST IT-

KENNIS OOK BUSINESS KENNIS.
Voor het contract- en accountmanagement is het belangrijk om het interface naar het
uitbestedend bedrijf te zijn Hiervoor heeft het contract- en accountmanagement en het
management van de automatiseringsafdeling naast kennis van IT ook kennis van de
business.
Hierdoor kan door een pro-actieve opstelling beter worden ingespeeld op de
informatiebehoeften van het uitbestedend bedrijf.

Beheersingsfactor 3.2: adequate IT-bedrijfsfunctie

De IT-bedrijfsfunctie moet zorgen voor de uitvoering van de IT-dienstverlening. Om
hier invulling aan te geven moet het management van de IT-bedrijfsfunctie zich richten
op het optimaliseren van de bezettingsgraad en op de ontwikkeling van nieuwe
diensten en producten die kunnen worden aangeboden aan het uitbestedend bedrijf. Dit
laatste richt zich vooral op het onderzoeken van de mogelijkheden voor de inzet van
nieuwe technologiean.

BEHEERSINGSINDICATOR 3.2.1
ER IS INZICHT IN DE KOSTENCOMPONENTEN DIE NODIG ZIJN OM DE IT-

DIENSTVERLENiNG TE LEVEREN.
De IT-dienstverlening wordt tegen marktconforme prijzen geleverd aan het
uitbestedend bedrijf. Om de winst te kunnen bepalen is het noodzakelijk dat de IT-
bedrijfsfunctie inzicht heeft in de kostencomponenten voor de levering van de IT-
dienstverlening. Deze kostprijscomponenten bevatten ook de indirecte kosten als de
kosten van het management en de kosten die gemaakt worden door het doen van
onderzoeken naar de toepasbaarheid van nieuwe technologieen.
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BEHEERSINGSINDICATOR 3.2.2
DE BESCHIKBARE CAPACITEIT BINNEN EEN IT-BEDRIJFSFUNCTIE WORDT
OPTIMAAL BENUT.
Het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit van de IT-bedrijfsfunctie betekent
dat er zowel aandacht moet zijn voor de inzet van de beschikbare capaciteit voor de
uitvoering van de IT-dienstverlening als voor het onderzoeken van de mogelijkheden
voor de inzet van nieuwe technologieen.
Bij de inzet van de beschikbare capaciteit voor de uitvoering van de IT-dienstverlening
is ondercapaciteit een ernstige bedreiging voor IT-outsourcingscontracten en de
portefeuille van IT-outsourcingscontracten van de externe IT-leverancier. Indien er bij
6#n specifiek IT-outsourcingscontract onvoldoende capaciteit beschikbaar is voor de
uitvoering van de IT-dienstverlening en de capaciteit zou worden aangevuld met de
capaciteit van een ander IT-outsourcingscontract loopt de externe IT-leverancier het
risico dat ook bij dit IT-outsourcingscontract onvoldoende capaciteit beschikbaar is.

BEHEERSINGSINDICATOR 3.2.3
DE IT-BEDRIJFSFUNCTIE HEEFT ADEQUATE OVERHEADKOSTEN VOOR HET
BESTUREN VAN DE IT-BEDRIJFSFUNCTIE.
Voor de besturing van de IT-bedrijfsfunctie is management noodzakelijk. Dit
management moet invulling geven aan het realiseren van de doelstellingen van de IT-
bedrijfsfunctie. Indien deze managementlaag te dik is zal dit het financidle resultaat van
de externe IT-leverancier drukken. Indien deze managementlaag orwoldoende dik is kan
deze onvoldoende invulling geven aan de doelstellingen van de IT-bedrijfsfunctie.
Derhalve zal dit de continuiteit op de lange termijn ondermijnen.

BEHEERSINOSINDiCATOR 3 2.4.
DE IT-MEDEWERKERS BESTEDEN PER JAAR EEN ADEQUAAT AANTAL
OPLEIDINGSUREN IN HET KADER VAN EEN OP VERBETERING GERICHT, CONCREET
OVERALL OPLEIDiNGSPLAN OM ZICH TE BEKWAMEN IN NIEUWE TECHNOLOGIEEN
EN SOCIALE EN COMMERCIELE VAARDIGHEDEN.
Om op de lange termijn invulling te kunnen blijven geven aan de informatiebehoeften
van de uitbestedende bedrijven is het noodzakelijk om de IT-medewerkers van IT-
bedrijfsfunctie op te leiden in nieuwe technologische ontwikkelingen
De opleiding van alle IT-medewerkers moet worden uitgewerkt in een concrete
opleidingsstrategie. Deze strategie is gericht op het over de gehele lijn verhogen van het
opleidingsniveau van de IT-medewerkers. Hierbij kan voor programmeurs bijvoorbeeld
worden gedacht aan de certificeringsprogramma's van Microsoft.

BEHEERSINGSINDICATOR 3.2.5:
DE SERVICE-DELIVERY GESCHIEDT PROCESMATIG.

Om de uitvoering van de IT-dienstverlening gestructureerd te laten verlopen is het
noodzakelijk dat de service-delivery procesmatig geschiedt. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan het inrichten van ITIL processen. Dit vraagt naast de betrokkenheid
van de IT-bedrijfsfunctie van de externe IT-leverancier ook om een grote betrokkenheid
van de eindgebruikers van het uitbestedende bedrijf.
Door de service-delivery procesmatig in te richten kan de effectiviteit en de efficiency
van de IT-dienstverlening worden verhoogd. Tevens worden informele contacten, die
als gevolg van het feit dat de IT-medewerkers vaak nog steeds verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van de IT-dienstverlening aan hun oud-collega's, verbroken. Dit leidt
tot een professionalisering van de IT-dienstverlening.

BEHEERSINGSINDICATOR 3.2.6:
HET WERKEN MET EEN BEPERKTEGROEP VAN DEDICATED RESOURCES VOOR DE
UITVOERING VAN DE IT-DIENSTVERLENING
Naast het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit is het noodzakelijk dat de IT-
bedrijfsfunctie dedicated resources inzet voor de IT-dienstverlening ten behoeve van IT-
outsourcingscontracten. Hierdoor wordt de kennis van de IT-outsourcingsrelatie
geborgd en treedt er geen inefficiency op als gevolg van het inwerken van nieuwe IT-
medewerkers. Met name in IT-outsourcingscontracten die gericht zijn op beheer-
activiteiten is het belangrijk om dedicated resources te hebben.

371



De omvang van de dedicated rebourLe moet iwoit 100"to van de totale benodigde
capaciteit bedragen. Dan kan er binnen het IT-outsourcingscontract geen flexibiliteit
worden gerealiseerd.

BEHEERSINGSINDICATOR 3 2 7.
DE EXTERNE IT-LEVERANCIER HEEFT ALLIANTIES MET GESPECIALISEERDE
BEDRIJVEN
Door het aangaan van allianties zijn externe IT-leveranciers nog beter in staat om
uitbestedende bedrijven te bedienen en invulling te geven aan de uitvoering van de IT-
outsourcingsrelaties. De gespecialiseerde bedrijven zijn in staat om specifieke kennis in
de IT-outsourcingsrelatie in te brengen en/of om kostenbesparingen te realiseren door
schaalgrootte. Voorbeelden van dergelijke gespecialiseerde bedrijven zijn call centres en
netwerk providers. Deze allianties kunnen binnen IT-outsourcingsrelaties als
subcontractors worden aangeduid.

Beheersingsfactor 3.3: de beschikbaarheid van human resources voor IT-leveranciers

Voor de uitvoering van de IT-dienstverlening zijn IT-medewerkers nodig Gezien de
schaarste op de arbeidsmarkt moet er dus aan de beschikbaarheid van human resources
aandacht worden besteed door de IT-leveranciers. Er moeten zowel in kwantitatieve zin
als in kwalitatieve zin voldoende IT-medewerkers beschikbaar zijn.

BEHEERSINGSINDICATOR 3.3.1
IT-MEDEWERKERS KUNNEN ERVARING OPDOEN MET NIEUWE TECHNOLOGIEEN.
Om IT-medewerkers te kunnen inzetten voor de invoering van nieuwe technologiean
moeten de IT-medewerkers niet alleen cursussen volgen maar moeten zij ook
praktijkervaring opdoen. Deze ervaring is belangrijk voor de individuele IT-
medewerkers, zij kunnen deze ervaring op hun CV zetten. Hiermee vergroten zij hun
marktwaarde. Deze ervaring is ook belangrijk voor de IT-leveranciers. Hiermee bouwen
zij een track-record op van projecten en kunnen zij deze kennis en ervaring gebruiken bij
het verwerven van nieuwe contracten

BEHEERSINGSINDICATOR 3.3.2
DE IT-LEVERANCIER IS IN STAAT OM VOLDOENDE NIEUWE GESCHIKTE
MEDEWERKERS OP DE ARBEIDSMARKT TE WERVEN
Het verloop onder IT-medewerkers bij de meeste IT-leveranciers is redelijk hoog. Om
invulling te kunnen blijven geven aan de uitvoering van de IT-dienstverlening moeten
er dus ook nieuwe medewerkers geworven worden. Dit vraagt van de IT-leverancier
management aandacht. De IT-leverancier moet, gezien de schaarste op de arbeidsmarkt,
interessante werkzaamheden, een aansprekende klantenportefeuille, een goed imago en
uitstekende arbeidsvoorwaarden kunnen bieden.

BEHEERSINGSINDICATOR 3 3 3
DE IT-LEVERANCIER HEEFT EEN HOOG OPLEIDINGSBUDGET EN DE INDIVIDUELE
MEDEWERKERS HEBBEN ZEGGENSCHAP OVER DE BESTEDING VAN HUN
OPLEIDINGSBUDGET WAARBIJ DE BESTEDING MOET PASSEN BINNEN HET OP
VERBETERING GERICHT, CONCREET OVERALL OPLEIDINGSPLAN.

Opleiding is 66n van de belangrijke beloningscomponenten voor IT-medewerkers.
Hierdoor zijn IT-medewerkers tevens in staat om richting te geven aan hun loopbaan.
Dit maakt zeggenschap van de individuele IT-medewerkers in de besteding van het
opleidingsbudget noodzakelijk
Deze individuele wensen moeten passen in het totale opleidingsplan van de IT-
leverancier dat gericht is op het structureel verhogen van de kwaliteit van de IT-
medewerkers.
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BEHEERSINGSINDICATOR 3.3.4
DE IT-LEVERANCIER HEEFT EEN LAAG VERLOOPPERCENTAGE ONDER DE
MEDEWERKERS DIE WERKZAAM ZIJN VOOR EEN SPECIFIEK IT-
OUTSOURCINGSCONTRACT
Door te zorgen voor een constante poule van IT-medewerkers, dedicated resources, die
werkzaam zijn voor een specifiek IT-outsourcingscontract kan de effectiviteit van de
inzet van deze resources vergroot worden.
Indien er veel roulatie tussen de verschillende IT-outsourcingscontracten plaatsvindt of
als veel IT-medewerkers de IT-leverancier verlaten zal deze effectiviteit verloren gaan.Om dit verloop gepland te laten gebeuren zal de IT-leverancier een staff disposition plan
moeten opstellen. Met het staff disposition plan kan ook rekening worden gehouden metde veranderende informatiebehoeften van het uitbestedende bedrijf en de gevolgen diedit heeft voor de kwantiteit en de kwaliteit van de in te zetten IT-medewerkers.
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Control Aspects for an Outsourcing Company

The control aspects that are important for an outsourcing company must focus on the
measures and focal points that allow an outsourcing company to control its IT
outsourcing relationships. These control aspects define the manner in which the
outsourcing company can align its business with IT and how to manage external IT
suppliers. Four types of control aspects are described below in further detail:

1.1  Attention to IT within business functions
1.2 A clear IT strategy
1.3 Information management is the link between business functions and IT suppliers
1.4 A properly functioning Chief Information Officer (CIO) function

Control Aspect 1.1: Attention to IT within business functions

The attention devoted to IT by the senior management of the outsourcing company
contributes positively towards controlling IT outsourcing relationships. Communicating
the objectives of the IT outsourcing relationship within the outsourcing company is an
important part of this.
The focus of business functions on IT is increasingly important because IT and business
processes are becoming more and more interdependent. In addition, IT is now more and
more often part of the outsourcing company's products or services.

PERFORMANCE INDICATOR 1.1.1
RESPONSIBILITY FOR IT HAS BEEN ASSIGNED TO THE MANAGEMENT TEAM OF THE
BUSINESS FUNCTION
IT is of increasing importance to business functions because of the growing integration
of IT with business processes. The implication is that IT budgets associated with
business functions are increasing. A larger IT budget requires the management team of
the business function to pay more attention to IT.

PERFORMANCE INDICATOR 1.1.2
IT SERVICE DELIVERY IS EVALUATED IN TERMS OF ITS ADDED VALUE AND ITS
COST
As IT has increasingly become an integral part of business processes and is more and
more often part of the outsourcing company's products and services, IT service delivery
should not only be evaluated in terms of its cost. It should in the first place be evaluated
for the value it adds to the business function. It should obviously also be evaluated for
its cost, which is also part of the value added and necessary because business functions
do not possess unlimited investment funds.

PERFORMANCE INDICATOR 1 1 3
THE BUSINESS FlJNCTIONS PROACTIVELY INVOLVE THE IT SUPPLIER'S IT
SPECIALISTS IN THE DEVELOPMENT OFNEW PRODUCTS OR SERVICES
The ever-increasing dynamics confronting business functions make it imperative that
outsourcing companies increase the speed with which new products or services are
developed. IT's growing role in the development of products and services require that
the IT supplier's specialists are proactively involved at an early stage.
Practice shows that proactively involving IT specialists in business functions is rather
difficult. However, by involving IT specialists, the external IT supplier will be able to
align the IT service provision not only better but also faster.
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PERFORMANCE INDICATOR 1 1 4
BUSINESS FUNCTIONS PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE STRATEGIC
MANAGEMENT OF THE IT OUTSOURCING RELATIONS HIP
In addition to making someone on the management team of a business function
responsible for IT as indicated in Performance Indicator  1.1.1,  it is vital  that the business
functions devote attention to strategically managing the IT outsourcing relationship.
The business functions should not involve themselves with the operational management
of the IT outsourcing relationship. This concerns the technical details of the IT service
delivery by the external IT supplier, which are being managed by the Information
Management function. Information Management is part of the information function and
supports the business functions.
The business functions should, however, involve themselves with the strategic
management of IT. This will lead to the discussion of subjects that will enable the
external IT supplier to align its IT services with the information needs of the business
functions over the long term as well.

Control Aspect 1.2: A clear IT strategy

The information function of the outsourcing company is responsible for formulating the
IT strategy. By developing and implementing a clear IT strategy, the outsourcing
company will be able to align IT with the business processes over the long term as well.
This will help focus the outsourcing relationship. The external IT suppliers will be able
to focus on the IT strategy in delivering as well as offering their IT services. In addition,
the IT strategy may also serve as a starting point. Discussions between the outsourcing
company and the external IT supplier may sharpen the IT strategy. The external IT
supplier's input into these discussions contributes towards expanding the effectiveness
of the IT strategy.

PERFORMANCE INDICATOR 1.2.1
THE OUTSOURCING COMPANY'S IT STRATEGY IS LINKED TO AND INTERACTS WITH
THE OUTSOURCING COMPANY'S OVERALL STRATEGY
The IT strategy is a derivative of the outsourcing company's overall business strategy.
To ensure that the IT strategy aligns with the overall strategy, it is imperative that much
discussion and communication take place.
Practice shows that it is difficult to actually link the IT strategy and the overall strategy.
The business functions often have the wrong representatives take part in these
discussions. It is not the senior managers or junior staff members who should participate
in these discussions, but the subject matter specialists.

PERFORMANCE INDICATOR 1 2 2
THEOUTSOURCING COMPANY'S SUPPLIER STRATEGY IS AN EXPLICIT PART OF THE
IT STRATEGY AND FOCUSEDON CONTINUITY
Make choices is essential for an outsourcing company in defining its supplier strategy.
The choices made depend on many factors, e.g. the type of IT services required or the
maturity of the information function. It is vital that an outsourcing company is
motivated by its IT supplier strategy, rather than by such short-term interests as the
lowest price, when awarding contracts. The IT supplier strategy contributes towards the
continuity of the IT service provision.
By making the IT supplier strategy an integral part of the IT strategy, the IT supplier
strategy becomes explicit within the outsourcing company. This will create acceptance
within the outsourcing company.

375



PrRFORM.. NCE INDIC.fTOR :.2.3
THE IT STRATEGY ANTICIPATES NEW DEVELOPMENTS IN THE MARKETS IN WHIC H
THE OUTSOURCING COMPANY OPERATES OR IS GOING TO OPERATE AND WHICH
OFFERS OPPORTUNITIES FOR DEPLOYING NEW TECHNOLOGY
In order to anticipate new developments in the markets in which the outsourcing
company operates or is going to operate, it is vital that much communication and
consultation take place between the business functions and the information function.
This is linked to Performance Indicator  1.2.1.
A special problem in this regard is that it is already difficult enough for an outsourcing
company to formulate its overall strategy, let alone concern itself with such
developments. Business functions should not preoccupy themselves with such
developments, but limit themselves to formulating the characteristics of the IT services
needed to guarantee successful operation of the business function for the future.
Examples of these characteristics are flexibility, communication and integration. This
makes the directions in which the business functions are headed concrete for the
information function. The definition of future IT services can then be based on this. This
input from the business functions may also be used by the information function to
manage the IT suppliers.

PERFORMANCE INDICATOR 1.2.4
THE ROLEOF EXTERNAL IT SUPPLIERS ANDCONSULTANCY FIRMS IN THE
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE IT STRATEGY IS LIMITED TO A
FACILITATING OR SUPPORTING ROLE. THEOUTSOURCING COMPANY IS
ACCOUNTABLE FOR DEVELOPING AND IMPLEMENTING THE IT STRATEGY
An outsourcing company always remains accountable for developing and implementing
the IT strategy. This accountability may not be passed on to an external IT supplier or
consultancy firm as the outsourcing company will then loose control over its IT function.
External IT suppliers and consultancy firms may however play a facilitating role. In this
role, they support the information function in developing and implementing the IT
strategy.

PERFORMANCE INDICATOR 1.2.5
ALIGNMENT OF THE IT STRATEGY WITH THE PARENT COMPANY'S IT STRATEGY
In addition to aligning the IT strategy with the overall strategy, the IT strategy should
also be aligned with the parent company's IT strategy in case the business unit is part of
a larger company.
The IT strategy of the parent company integrates IT within the company as a whole. A
part of the parent company's IT strategy involves the selection of standards that are
largely focused on administrative processes that facilitate communication between
business functions. These standards may also be motivated by cost savings, e.g. the
centralized purchase of software licenses, and may also involve hardware standards to
promote connectivity within the company.
The outsourcing company's IT strategy will have to take into account the choices made
by the parent company.

PERFORMANCE INDICATOR 1.2.6
AN ADEQUATE IT BOARD
A clear IT strategy includes acceptance of the IT strategy within the outsourcing
company. This acceptance may be ensured by instituting an IT Board with
representatives of the business functions, as well as the information function.
Acceptance within the outsourcing company can be achieved through regular meetings
of this body. Acceptance is also important for brainstorming and formulating an IT
strategy.
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Control Aspect 1.3: Information Management is the link between business functions
and IT suppliers.

To ensure that the information needs of the business processes are met by the IT services
provided by the IT suppliers, the outsourcing company will have to set up its
information function using Information Management function. This organizational unit
is the link between the business functions and the IT suppliers.

PERFORMANCE INDICATOR 1.3.1
INFORMATION MANAGEMENT COMPRISES THE FOLLOWING TASKS: DEVELOPMENT
& IMPLEMENTATION OF IT STRATEGY, CONTRACT MANAGEMENT, POINT OF
CONTACT FOR IT SUPPLIERS ANDPOINT OFCONTACT FOR THE BUSINESS
FUNCTIONS
To serve as the link between the business functions and the IT suppliers, Information
Management must develop and implement the IT strategy. This will entail much
consultation and communication with the business functions, as well as the IT suppliers.
In addition to communicating with the IT suppliers about the IT strategy, Information
Management also manages the IT suppliers. Information Management takes care of
contract management for the business functions. Since the business functions are
accountable for their results, they are also accountable for contract management. A
supplier manager may be appointed for this purpose within a business division. This
independent role facilitates the management of the external IT suppliers.
To align the IT services provided by the IT suppliers with the information needs of the
business functions, Information Management is the point of contact for both the IT
suppliers and the business functions.

PERFORMANCE INDICATOR 1.3.2
INFORMATION MANAGEMENT POSSESSES BOTH BUSINESS KNOWLEDGE AND IT
KNOWLEDGE
To serve as a proper link between the business functions and the IT suppliers,
Information Management must have in-depth business knowledge, as well as basic IT
insights and understanding of the IT developments.
Outsourcing companies have great difficulty in finding competent staff. There is also the
danger that information management knowledge may become obsolete because an
internal automation department is missing. Information Management is then no longerprovided with information about new technological developments.
Outsourcing companies should deal with this properly as part of the development of
career plans.

PERFORMANCE INDICATOR 1.3.3
INFORMATION MANAGEMENT HAS A FACILITATING ROLE IN IMPLEMENTING THE IT
STRATEGY ON BEHALF OF THE BUSINESS FUNCTIONS
Information Management is accountable for the development and implementation of the
IT strategy. This is a delegated responsibility on behalf of the business functions. Giving
Information Management a facilitating role rather than the authority to develop and
implement the IT strategy, ensures that the IT strategy is sufficiently flexible and that the
IT service provision fully meets the information needs of the business functions. If
Information Management were to impose standards on the business processes of the
business functions, they might hinder the execution of the business functions. Such
standards may lead to cost savings on the short term because of efficiency
improvements, but these advantages would be canceled out over the long term due to
the lack of flexibility.
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PERFORMANCE INDICATOR ;.4.3
THE CIO IS ACCOUNTABLE FOR THE IT OUTSOURCING RELATIONSHIPS
The Chief Information Officer (CIO) is assisted by information managers in managing
the IT suppliers and to maintain contact with the business functions. Information
Management resolves any operational problems that may occur in the IT outsourcing
relationship. The CIO is the level of escalation.
The CIO will obviously be intensively involved in establishing new IT outsourcing
relationships or with the adjustment of existing IT outsourcing contracts. This allows the
CIO to control the commitments made by the outsourcing company and ensure that the
information needs of the business functions remain aligned with the contracted IT
services.

Analysis of the control aspects of IT outsourcing

The control aspects of IT outsourcing focus on the measures and issues that are relevant
to outsourcing companies and IT suppliers for controlling the IT outsourcing
relationship. The emphasis of these control aspects is on the manner in which
cooperation is defined. Agreements and contracts play an important role here. The
following five types of control aspects are described below in further detail:

2.1 Mutual trust between the outsourcing company and the IT supplier
2.2 Experience in establishing and maintaining IT outsourcing relationships
2.3 Efficient and effective IT outsourcing contracts
2.4 Clear IT supplier responsibilities
2.5 An audit process is in place

Control Aspect 2.1: Mutual trust between the outsourcing company and the IT
supplier

Mutual trust between the outsourcing company and the IT suppliers is not only
important during the selection process but also during the contract period, the period
during which the IT services are provided. To maintain trust, open communication is
required. Should problems arise they are immediately discussed with a focus on finding
solutions.

PERFORMANCE INDICATOR 2.1.1
OVERALL STRATEGIES ARE EXCHANGED BETWEEN THE OUTSOURCING COMPANY
AND THE IT SUPPLIERS AND THE OBJECTIVES OF THEOUTSOURCING COMPANY
AND THE IT SUPPLIERS ARE ALIGNED.
To ensure that the IT services provided by the external IT suppliers are aligned with the
information needs of the outsourcing company, the exchange of strategies and the
alignment of objectives are imperative.
This is even more important when the IT outsourcing relationships consist of Processing
outsourcing or business processing outsourcing type of relationships. In the case of these
type of relationships, the IT service provision and the business processes within the
outsourcing company will become even more closely integrated.

PERFORMANCE INDICATOR 212
THE CULTURES OF THE OUTSOURCING COMPANY AND THE IT SUPPLIERS DO NOT
CLASH
The outsourcing company should ensure that it selects an external IT supplier with a
culture that does not clash with its own culture. This helps prevent conflicts from arising
during the contract period and ensures that the resolution of conflicts is not impeded
due to culture differences.
On the other hand, the outsourcing company should not select an IT supplier with an
identical culture either. This does not promote creativity in the IT outsourcing
relationship. Such creativity is required to ensure that the business functions within the
outsourcing company make optimal use of the IT capabilities.
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PERFORMANCE INDICATOR 2! .3
M U T U A L T R U S T B E T W E E N S T A F F  M E M B E R S   OF-Ill E O U T S O U R C I N G C O M P A N Y   A N D
THE EXTERNAL IT SUPPLIERS
In addition to mutual trust between the outsourcing company and the external IT
supplier, the staff directly involved in the IT outsourcing relationship should also have
mutual trust.
Should this trust be lacking or damaged, the outsourcing company and the external IT
supplier must deal with this. This may ultimately lead to replacement of the staff
members involved. When mutual trust is lacking, the parties involved should not
hesitate to take action. In addition to mutual trust between the outsourcing company
and the external IT supplier, mutual trust between individual staff members forms the
basis for a successful IT outsourcing relationship.

Control Aspect 2.2: Experience in establishing and maintaining IT outsourcing
relationships

It is a benefit when both the outsourcing company and the external IT suppliers have
experience establishing and maintaining IT outsourcing relationships. Such experience
accelerates the learning curve. It allows both the outsourcing company and the external
IT suppliers to learn from their past mistakes and helps in controlling the IT outsourcing
relationship.

PERFORMANCE INDICATOR 2.2.1
THE IT SUPPLIERS HAVE AN EXPERIENCE-BASED METHODOLOGY FOR DEFINING IT
OUTSOURCING RELATIONSHIPS AND THE OUTSOURCING COMPANY HAS AN
EXPERIENCE-BASED PROCESS DESCRIPTION FOR DEFINING IT OUTSOURCING
RELATIONSHIPS
The IT suppliers should have a methodology based on experience. The experience of the
outsourcing company should be documented in a process description. Knowledge
gained is thus safeguarded.
By documenting the methodology and describing the process, the knowledge gained
becomes easier to share. Furthermore, better control of the IT outsourcing relationship is
ensured when the methodology used by the IT supplier is in line with the process
descriptions of the outsourcing company. It aIso facilitates communication between the
outsourcing company and the external IT supplier.

PERFORMANCE INDICATOR 2.2.2
THE OUTSOURCING COMPANY'S STRATEGY FOCUSES ON ESTABLISHING ALLIANCES
WITH SUPPLIERS AND THE STRATEGY OF THE IT SUPPLIERS IS FOCUSED ON
ESTABLISHING LONG-TERM RELATIONSHIPS WITH OUTSOURCING COMPANIES
establishing long-term relationships requires much commitment from the outsourcing
company as well as the external IT suppliers. It is imperative that both parties want to
enter into such long-term relationships.
It is easier to align objectives when both parties are interested in a long-term relationship
than when one of the parties is only interested in a short-term relationship.

PERFORMANCE INDICATOR 2.2.3
THEOUTSOURCING COMPANY AND THE EXTERNAl. IT SUPPLIER DO NOT ONLY
JUDGE THE PERFORMANCEOF THEOUTSOURCING RELATIONSHIPON THE BASIS OF
SHORT-TERM RESULTS
An IT outsourcing relationship may be characterized as a long-term relationship. Its
performance should therefore not only be judged on the short term, but also over the
long term.
Actual operational problems are likely to adversely affect long-term evaluations. The
outsourcing company and the IT suppliers should be aware of this danger. A separate
consultative body should be formed for judging performance on a long-term basis. This
will prevent operational problems from inappropriately affecting long-term evaluations.
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PERFORMANCE INDICATOR 2 2 4
AFTER THE IT OUTSOURCINGCONTRACT HAS BEEN SIGNED, A PLANNED AND
SUCCESSFUL TRANSITION WAS CARRIED OUT
Prior to signing of the IT outsourcing contract, the external IT supplier should have
considered the transition of the IT service provision from the outsourcing company to its
own organization and how to embed it into its organization. This applies especially to
the staff and assets transferred from the outsourcing company. However, defining a
relationship of cooperation with the business functions within the outsourcing company
is also important.
To this end, a transition plan should be prepared prior to contract signing and be
included as an appendix to the IT outsourcing contract. This will result in a project plan
that will clearly identify what activities will be carried out after the contract is signed.
The transition plan will help the outsourcing company to keep a grip on the external IT
suppliers during this generally most dynamic initial phase of the IT outsourcing
relationship.

Control Aspect 2.3: Efficient and effective IT outsourcing contracts

Efficient and effective IT outsourcing contracts greatly enhance the clarity and
measurability of agreements. In this respect, it is important that measurements are
expressed in terms that the business functions of the outsourcing company are able to
recognize. A balanced score card is a good method for this.

The IT outsourcing contract should also provide the opportunity for adjusting the terms
of the contract to fit changing circumstances, so that the IT services provided remain
aligned with information needs.

PERFORMANCE INDICATOR 2.3.1
THE IT OUTSOURCING CONTRACTS BETWEEN THE OUTSOURCING COMPANY AND
THE IT SUPPLIERS AREFLEXiBLE
The IT outsourcing contracts must offer the possibility for adjusting the terms of the
contract to the changing information needs of the business functions because of new
technological developments or because of changes in the business processes of the
business functions.
Due to these dynamics, it will not be possible to specify all agreements in detail for the
duration of the contract. The contracts should specify a clear framework, however. This
will prevent friction from arising between the outsourcing company and the external IT
suppliers about the agreements reached.

PERFORMANCE INDICATOR 2.3.2
THE DESCRIPTIONS IN THE iT OUTSOURCING CONTRACTS AS WELL AS ANY OTHER
MUTUAL OBLIGATIONS ARE IN LINE WITH THE SPIRIT OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN THE OUTSOURCING COMPANY AND THE IT SUPPLIERS; COMPLETENESS IS
NOT AN ISSUE
Because the mutual obligations specified in the contract are balanced, friction will not
arise between the outsourcing company and the external IT suppliers. Equality of the
parties in the relationship is a prerequisite for this.
IT outsourcing contracts require that the limits of cooperation between the outsourcing
company and the external IT suppliers are clearly specified. These limits become clear
when a layered contract structure is applied with a Frame Agreement for the overall
agreements and Service Level Agreements that govern the IT service provision and
service levels. The content of the IT services can then be determined as part of a mutual
consultation process.
Finally, both the outsourcing company and the external IT suppliers must be committed
to settle differences about the contractual obligations through joint consultation, rather
than legal recourse. This will prevent the IT outsourcing relationship from being
disrupted and the continuity of the remaining IT service provision from being
endangered.
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PERFORMANCE INDICATOR 2.3.3
THE IT OUTSOURCING CONTRACTS CLEARLY SPECIFY THE REPORTING FREQUENCY
AND THE CONTENT OF REPORTING

By clearly agreeing on reporting frequency and content, consensus will be reached on
the input for the evaluation of the IT outsourcing relationship. The reports will allow the
outsourcing company to compare reporting with what was agreed upon in the contracts.
In order to ensure optimal use of reports, the external IT supplier should target their
reports to different levels within the outsourcing company to which they are required to
report. This will encourage an efficient evaluation of the IT service provision. Highly
detailed reports should be prepared for the operational level, while reports to the
business functions should be at higher levels of abstraction.

PERFORMANCE INDICATOR 2.3.4
THE IT OUTSOURCING CONTRACTS EXPLICITLY SPECIFY THECONSEQUENCES OF
NOT OR NOT FULLY MEETING THE TERMS OF THE CONTRACT AND THE MAXIMUM
AMOUNT OF DAMAGES TO BE PAID FOR NOT ORNOT FULLY MEETING THE TERMS
OF THECONTRACT
It is rather annoying when external IT suppliers are not able to meet their contractual
obligations. It should be clear in such cases which processes will be used to resolve such
situations. This requires much negotiation and open communication and prevents the
matter from having to be settled through legal means.
In order to avoid parties from having to prove which damages apply as a result of not
meeting contractual obligations, it is wise to come to contractual agreements on this
matter as well. In the IT sector it is customary to settle on a maximum amount of
damages. In many cases there is a direct link with the value of the contract.

PERFORMANCE INDICATOR 2.3.5
IT OUTSOURCING CONTRACTS HAVE A SATISFACTORY PROFIT MARGIN
IT outsourcing relationships are long-term relationships. It is therefore in the interests of
both the outsourcing company and the external IT supplier that the contract is
profitable. Only then will an IT supplier be able to adequately execute the IT outsourcing
contract because the IT supplier then has sufficient leeway to undertake the activities
required in support of the IT outsourcing relationship. This need increases as the IT
outsourcing relationship relates less to commodity IT services and more to Processing
outsourcing or business processing outsourcing.

Control Aspect 2.4: Clear IT supplier responsibilities

The responsibilities of the IT suppliers need to be clear at all times. When there is more
than one IT supplier, the responsibilities of the IT suppliers with respect to each other
must be clear. The responsibilities of each IT supplier with respect to the outsourcing
company need to be clear as well. A distinction can be made with respect to
responsibilities related to the business functions and responsibilities related to the
information function within the outsourcing company.
Clear responsibilities prevent IT suppliers from blaming one another, or the outsourcing
company.

PERFORMANCE INDICATOR 2.4.1
THE RESPONSIBILITIES OF THE VARIOUS IT SUPPLIERS HAVE BEEN CLEARLY
DETAILED IN THE IT OUTSOURCING CONTRACTS AND THE STRUCTURE OF THESE
CONTRACTS
IT outsourcing contracts constitute one method of clearly documenting the
responsibilities of the IT suppliers. The focus should not only be on service descriptions
and service levels, but also on the constraints governing the IT service provision.
It is recommended that, in the case of multiple IT suppliers, a standard contract
structure is used for all IT outsourcing contracts.
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PERFORM.iNCE INDICATOR 2.4.2
THE IT OUTSOURCING CONTRACTS CONTAIN CLEAR AGREEMENTS ON THE DEGREE
TO WHICH SUBCONTRACTORS MAY BE EMPLOYED AND THE RESPONSIBILITIES
THAT THE IT SUPPLIERS HAVE FOR THE SUBCONTRACTORS WHICH THEY EMPLOY.
THE IT SERVICES PROVIDED BY THE SUBCONTRACTORS WILL BE EVALUATED
PERIODICALLY BY THE EXTERNAL IT SUPPLIERS AND THE OUTSOURCING
COMPANY
The market shortages for employees with specific technical knowledge have caused
more and more IT suppliers to make use of subcontractors for delivering IT services.
This makes subcontractors essential to the delivery of IT services and also for controlling
the IT outsourcing relationship. For this reason, subcontractors should also be evaluated
periodically. This evaluation should be carried out jointly by the outsourcing company
and the IT supplier which has hired the subcontractor. Decisions concerning cooperation
with subcontractors will be based on these evaluations.

PERFORMANCE INDICATOR 2.4.3
THE IT OUTSOURCING CONTRACTS WITH THE DIFFERENT IT SUPPLIERS ALL MAKE
USEOF TERMS WITH THE SAME UNIFORM ANDCLEAR DEFINITIONS
When there is more than one IT supplier, clear and uniform definitions should be used
in the IT outsourcing contracts for assigning responsibilities. The outsourcing company
should force these definitions on the external IT suppliers. The external IT supplier
should then see to it that these definitions are communicated within its organization.
It is recommended that internationally standardized definitions within the IT
community be used for this purpose.

Control Aspect 2.5: An audit process is in place

The outsourcing company as well as the external IT supplier will engage an external
party to produce an objective statement about the quality of the IT service provision
processes in order to meet audit requirements. The emphasis should be on the processes
and not on the IT service levels.

Involving an external party will ensure that the evaluation is objective. This will also
prevent operational staff from the outsourcing company, as well as the IT supplier, from
spending too much time and energy on this, which in turn could well lead to disruptions
in the IT service provision.
Setting up an audit process will encourage both the external IT supplier and the
outsourcing company to work on improving the quality of the IT services.

PERFORMANCE INDICATOR 2.5.1
THE ACCOUNTABLE OFFICERS OF THEOUTSOURCING COMPANY AND THE IT
SUPPLIERS PERIODICALLY EVALUATE THE COOPERATION AND CONTENT OF THE IT
OUTSOURCING CONTRACT AT PREDEFINED POINTS IN TIME AND, IF NECESSARY,
AT ANY OTHER POINT IN TIME
To ensure that the IT service provision remains aligned with information needs,
cooperation must be evaluated periodically. The evaluation may lead to adjustments
necessary to ensure the continued alignment of the IT service provision and information
needs.

It is important that the evaluation pays attention to the risks recognized by the
outsourcing company as well as the external IT suppliers. Sharing these risks will allow
parties to take adequate measures to prevent these risks from occurring.
It should also be possible for parties to discuss the IT outsourcing relationship and its
performance at any particular point in time. This will allow measures to be taken much
quicker to ensure the alignment of the IT service provision with information needs.
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PERFORMANCE INDICATOR 2.5.2
THE IT OUTSOURCING CONTRACTS CLEARLY SPECIFY WHKH PROCESS IS TO BE
FOLLOWED SHOULD THERE BE DEVIATION FROM THE AGREEMENTS REACHED
To allow for rapid adjustment of the IT outsourcing contracts, the contracts should
specify a clear process to be followed when there are deviations from the terms of the
contract. This will facilitate the deployment of the required staff in the organization of
the outsourcing company as well as the IT supplier should this be necessary. This will
reduce reaction time.
There must be different levels of consultation in such a process to ensure that
adjustments are discussed and approved at the appropriate level.

PERFORMANCE INDICATOR 2.5.3
THE AUDIT PROCESS SHOULD BE BASED ON A GENERALLY ACCEPTED STANDARD
Agreeing on a generally accepted standard for carrying out evaluations will increase the
value of the audit process. The statements released by auditors from the external IT
supplier offer far greater safeguards for the outsourcing company when the evaluation is
based on generally accepted standards.
Possible examples are ITIL processes or CMM levels.

Analysis of the control aspects for the IT supplier

The control aspects of IT outsourcing for the IT supplier focus on the measures and
issues relevant to IT suppliers for controlling the IT outsourcing relationship. The
emphasis of these control aspects is on the manner in which the IT supplier car·  best
meet the information needs of the outsourcing company. The following three types of
control aspects are described below in further detail:

3.1 Adequate Contract and Account Management
3.2  Adequate IT business functions
3.3 The availability of human resources to the IT suppliers

Control Aspect 3.1: Adequate Contract and Account Management

Contract and Account Management is an important interface for the outsourcing
company for controlling the IT outsourcing relationship. It is the point of contact for the
information function as well as the business functions.
Contract and Account Management must ensure that the contract agreements are met.
This requires much internal alignment by Contract and Account Management to ensure
the availability of suitable resources.

PERFORMANCE INDICATOR 3.1.1
CONTRACT AND ACCOUNT MANAGEMENT TASKS INCLUDE: MANAGEMENT OF IT
RESOURCES, OVERSEEING THE IT SERVICE PROVISION, MAINTAINING AND
INCREASING TURNOVER, BUSINESS DEVELOPMENT, OPTIMIZATION OF
COOPERATION WITH OTHER IT SUPPLIERS AND ENSURING INTERNAL PRIORITY FOR
THE IT OUTSOURCING CONTRACT.
Adequate functioning of Contract and Account Management involves a broad range of
tasks. Contract and Account Management is responsible for managing the IT resources
and ensuring that the IT services are delivered.
Contract and Account Management is, of course, also responsible for maintaining and
increasing turnover. The existing IT outsourcing relationship has to be perpetuated. In
addition, there is a business development task. New forms of cooperation with the
outsourcing company will have to be added to the existing IT outsourcing contract.
Contract and Account Management can realize such extensions in close cooperation with
business consultants.
When more than one IT supplier is involved, Contract Management will have to ensure
that cooperation with the other IT suppliers is optimized. This requires the contract
manager to consult with his/her counterparts of the other IT suppliers.
Finally, there is the matter of ensuring internal priority for the IT outsourcing
relationship. This not only involves the availability of resources for delivering the
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required IT services, but also for providing an investment capacity for deveioping
initiatives together with the outsourcing company.

PERFORMANCE INDICATOR 3.1.2
THE RESPONSIBILITY OF CONTRACT AND ACCOUNT MANAGEMENT FOR THE IT
OUTSOURCING RELATIONSHIP IS SEPARATED FROM THE RESPONSIBILITY FOR THE
IT SERVICE PROVISION AND THE IT BUSINESS FUNCTION
Contract and Account Management must ensure that the terms of the contract are met. It
is the responsibility of management of the IT business function to deliver the required IT
services.

Separating these two functions leads to a separation of interests. Contract and Account
Management will defend the interests of the outsourcing company and will be focused
on customer satisfaction. The management of the IT business function will defend the
interests of the individual IT employee and will be focused on optimization of
manpower capacity and employee development.
Separating these interests will ensure that the interests of both the outsourcing company
and the external IT supplier will be managed optimally.

PERFORMANCE INDICATOR 3.1.3
THE IT SUPPLIER'S ORGANIZATION PAYS SPECIFIC ATTENTION TO IT
OUTSOURCING RELATIONSHIPS AND THE IT OUTSOURCING CONTRACTS ARE
MANAGED BY A SEPARATE ORGANIZATIONAL UNIT, THIS UNIT IS ALSO
RESPONSIBLEFOR THEONGOING DELIVERY OF IT SERVICES
When an external IT Supplier pays specific attention to IT outsourcing relationships,
Contract and Account Management will be able to better defend the interests of the
outsourcing company and the IT outsourcing relationship within its own organization.
By assigning responsibility for the IT outsourcing contracts to a separate organizational
unit, the long-term objectives of the IT outsourcing contracts will not be undermined by
short-term objectives such as optimal manpower capacity utilization. Such short-term
objectives often play a role in secondments.
By assigning the IT outsourcing contracts to a separate organizational unit it becomes
possible to invest in the IT outsourcing relationship and in the development of
knowledge. This will enhance the IT outsourcing relationship.

PERFORMANCE INDICATOR 3.1.4
CONTRACT AND ACCOUNT MANAGEMENT OF THE EXTERNAL IT SUPPLIER AND
MANAGEMENT OF THE IT BUSINESS FUNCTION POSSESS BUSINESS KNOWLEDGE IN
ADDITION TO IT EXPERTISE
Contract and Account Management must be the interface with the outsourcing
company. This requires Contract and Account Management and management of the IT
business function to have business knowledge in addition to IT expertise. A proactive
attitude will then result in a better anticipation of the information needs of the
outsourcing company.

Control Aspect 3.2: Adequate IT business functions

The IT business function is responsible for the delivering the IT services. To ensure this,
management of the IT business function should focus on optimizing manpower capacity
and on developing new services and products to be offered to the outsourcing company.
The latter mainly concerns investigation of the applicability of new technology.

PERFORMANCE INDICATOR 3 21
THE COST COMPONENTS REQUIRED TO DELIVER THE IT SERVICES ARE WELL
UNDERSTOOD
IT services are provided to the outsourcing company at competitive prices. To determine
profit, the IT business function must understand all the cost components involved in
delivering the required IT services. These cost components must include such indirect
costs as management costs and the cost of investigating new technologies.
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PERFORMANCE INDICATOR 3 2.2
THE AVAILABLEMANPOWERCAPACITY OF AN IT BUSINESS FUNCTION IS USED
OPTIMALLY
The optimal use of the IT business function involves a combination of deploying
manpower capacity to execute the tasks related to providing the required IT services
with the manpower capacity required for investigating the applicability of new
technology.
Lack of manpower capacity for executing the IT business function is a serious threat to
IT outsourcing contracts and the portfolio of IT outsourcing contracts of the external IT

- supplier. When insufficient manpower capacity is available for the delivery of IT
, services required for a certain IT outsourcing contract and manpower capacity is taken

from other IT outsourcing contracts, the external IT supplier runs the risk that
insufficient manpower capacity will also be available for that IT outsourcing contract.

PERFORMANCE INDICATOR 3.2.3
THE IT BUSINESS FUNCTION INCLUDES SUFFICIENT OVERHEADCOSTS TO MANAGE
THE IT BUSINESS FUNCTION

                      Sufficient management
is required to control the IT business function. This management

should see to it that the objectives of the IT business function are realized. When there
are too many management layers, the financial results of the external IT supplier are
adversely affected. When there are insufficient management resources, management will
not be able to devote adequate attention to realize the business objectives. Both will
undermine long-term continuity.

PERFORMANCE INDICATOR 3.2.4
IT EMPLOYEES SPEND AN ADEQUATE NUMBEROF TRAINING HOURS EACH YEAR AS
PART OF AN IMPROVEMENT-FOCUSED ANDCONCRETE TRAINING PLAN TO TRAIN
THEMSELVES IN NEW TECHNOLOGIES AND INTERPERSONAL AND BUSINESS SKILLS.
To be able to continue to meet the information needs of outsourcing companies, it is
necessary that the IT staff of the IT business function are trained in the latest
technological developments. The training of all IT staff should be defined as part of a
concrete training strategy. This strategy focuses on improving the level of expertise of
the IT staff. The Microsoft certification programs for programmers are an example of
this.

PERFORMANCE INDICATOR 3.2.5
PROCESSES GOVERN SERVICE DELIVERY
A structured delivery of the IT services requires service delivery processes to be
followed, e.g., through the implementation of ITIL processes. This not only involves the

t IT business function of the external IT supplier, but also requires close involvement of
the end-users in the outsourcing company.
When service delivery is process-based, the effectiveness and efficiency of the IT service
provision is enhanced. This will also break up any informal contacts that IT employees
may still have because they will often still deliver IT services to ex-colleagues. This will
result in an IT service delivery at a higher level of professional quality.

PERFORMANCE INDICATOR 3.2.6
WORKING WITH A LIMITED GROUP OF DEDICATED RESOURCES TO EXECUTE THE iT
SERVICE PROVISION TASKS
In addition to making optimal use of available manpower capacity, it is also essential
that the IT business function assigns dedicated resources to the delivery of IT services in
support of the IT outsourcing contracts. This ensures that continuity of knowledge of the
IT outsourcing relationship is safeguarded and avoids inefficiencies when there is a need
to integrate new employees. It is particularly important to assign dedicated resources in
the case of outsourcing contracts that primarily involve application management
activities.
The number of dedicated resources must never be equal to 100% of the required
manpower capacity. This would not leave any room for a level of flexibility within the IT
outsourcing contract.
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PFRFARMANCF INDMATOR 3 2 7· TuE EXTERNAL IT SUPPLIER Il.\SALLIA LCES
WITH SPECIALIZED BUSINESS ORGANIZATIONS

By entering into an alliance, external IT suppliers are in an even better position to serve

outsourcing companies and to meet the conditions of the IT outsourcing relationships.
These specialized organizations are able to contribute specific knowledge to the IT
outsourcing relationship    and /or realize cost savings    due to economies of scale.

Examples of such specialized organizations include call centers and network providers.
These alliances may be designated as subcontractors within the IT outsourcing
relationship.

Performance Aspect 3.3: The availability of human resources to the IT suppliers

The delivery of the required IT services requires IT employees. In view of the scarcity of
such resources in the labor market, the IT suppliers must devote particular attention to
the availability of human resources. Sufficient resources, both in a quantitative as well as
in a quantitative sense, must be available.

PERFORMANCE INDICATOR 3.3.1 IT EMPLOYEES ARE GIVEN THE OPPORTUNITY
TO GAIN EXPERIENCE WITH NEW TECHNOLOGIES
In order to be able to assign IT employees to work on the implementation of new
technologies, IT employees must not only take courses, but must also have practical
experience. This experience is important to individual IT employees, who can then
include this experience on their CVs. This allows them to increase their market value.
This experience is also important to the IT suppliers. It allows them to build a project
track record and they can use this experience base to acquire new contracts.

PERFORMANCE INDICATOR 3.3.2 THEITSUPPLIERISABLETOATTRACTA
SUFFICIENT NUMBEROFQUALIFIEDNEW EMPLOYEES FROM THE LABOR MARKET
The turnover of IT employees with most IT suppliers is reasonably high. In order to be

able to continue to provide the required IT services, new employees must therefore be
hired. This requires management attention on the part of IT suppliers. In view of the
scarcity in the labor market, the IT supplier must be able to offer interesting activities, an
attractive customer portfolio, a good image and excellent terms and conditions of
employment.

PERFORMANCE INDICATOR 3.3.3 THE IT SUPPLIER HAS A HIGH TRAINING
BUDGET AND INDIVIDUAL EMPLOYEES HAVE A SAY IN HOW THEIR TRAINING
BUDGET IS SPENT WITHIN THE FRAMEWORK OF AN OVERALLCONCRETE AND
DEVELOPMENT-FOCUSED TRAINING PLAN

Training is one of the important compensation elements for IT employees. It allows IT
employees to focus their careers in the proper direction. For this reason, it is essential for
individual IT employees to have a say in how their training budget is spent.
These individual requests must fit into the overall training plan of the IT supplier which
is focused on structurally increasing the quality of IT employees.

PERFORMANCE INDICATOR 3.3.4 THE IT SUPPLIER HAS A LOW TURNOVER
PERCENTAGE AMONG THE EMPLOYEES ASSIGNED TO A SPECIFIC IT OUTSOURCING
CONTRACT
By ensuring that there is a constant pool of IT employees, dedicated resources that are
assigned to a specific IT outsourcing contract, the effectiveness of these assigned
resources can be increased.
If there is a high level of rotation between different IT outsourcing contracts, or if many
IT employees leave the IT supplier, this effectiveness will be lost.
In order to ensure that this turnover happens in a controlled fashion. the IT supplier
must prepare a staff disposition plan. A staff disposition plan can also be used to take

the changing information needs of the outsourcing company, and the impact this has on
the quantity and quality of the IT employees to be assigned, into account.
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