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Een�surprise�party�is�meestal�een�verrassing�in�positieve�

zin.�Een�overval�is�altijd�een�verrassing�in�negatieve�zin.�

Wanneer�bedrijfskritische�systemen�storingen�vertonen�

of�zelfs�uitvallen,�heeft�de�verrassing�die�dat�veroorzaakt�

zonder�uitzondering�het�karakter�van�een�overval.�In�

sommige�gevallen�is�dat�zelfs�een�overval�met�desastreuze�

afloop.�In�steeds�meer�bedrijfssectoren�is�IT�als�zuurstof,�

waarbij�de�bedrijfskritische�systemen�gezamenlijk�het�

hart�vormen,�die�de�zuurstof�rond�pompt.�De�financiële�

dienstverlening�en�de�luchtvaart�kunnen�niet�bestaan�

zonder�IT.�Besteed�je�iets�dat�zo�belangrijk�is�uit�of�niet?

Een inleiding

De vier pijlers 
onder succesvolle 
outsourcing

visie
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De�overname�van�(delen�van)�stafdiensten�als�HR,�Finance�&�Accounting�of�

IT�is�een�vak�apart.�Hoewel�het�proces�van�groeien�naar�volwassenheid�nim-

mer�is�voltooid,�zijn�de�meest�levensbedreigende�kinderziektes�van�outsour-

cing�nu�onder�controle.�Dat�is�mede�te�danken�aan�de�frontrunners�die�flink�

wat�leergeld�hebben�betaald.�Een�van�de�lessons�learned�is�dat�de�verant-

woordelijkheid�voor�succes�niet�alleen�bij�de�provider�ligt.�Ook�van�de�klant�

wordt�in�toenemende�mate�een�actieve�en�professionele�bijdrage�verwacht.�

Een�andere�verbetering� is�de�toegenomen�aandacht�voor�de�regiecompo-

nent.�In�de�beginjaren�van�outsourcing�kwam�het�nog�wel�eens�voor�dat�de�

retained�organisatie�als�aangeschoten�wild�achter�de�feiten�aan�hobbelde.�

Dat�komt�gelukkig�steeds�minder�voor.�Aan�beide�kanten�krijgt�de�lange�ter-

mijnvisie�meer�ruimte.�Dit�leidt�aan�de�klantkant�tot�minder�‘squeezing�the�

supplier’-gedrag;�het�sec�sturen�op�kosten�krijgt�goed�gezelschap�van�ratio’s�

als�kwaliteit,�innovatie�en�flexibiliteit.�Providers�doen�minder�snel�dan�in�het�

verleden�onhaalbare�beloftes�om�maar�aan�de�target�voor�de�kwartaalomzet�

te�kunnen�voldoen.�Dit�algemene�beeld�van�professionalisering�van�outsour-

cing�is�bemoedigend,�zeker�wanneer�we�bedenken�dat�steeds�meer�bedrijfs-

kritische�systemen�worden�uitbesteed.�Na�de�eerste�schoorvoetende�uitbe-

stedingstrajecten� als� salarisadministratie� volgden�werkplekondersteuning�

en�applicatiebeheer�tot�zelfs�de�architectuur�uit�handen�werd�gegeven.�In-

middels�komen�meer�en�meer�organisaties� tot�de�conclusie�dat� zelfs�be-

drijfskritische�systemen�geen�deel�uitmaken�van�hun�kerncompetentie.�Ge-

zien�het�belang�van�deze�IT-component�is�het�niet�verwonderlijk�dat�veel�or-

ganisaties�nog�huiverig�zijn�om�dit�aan�anderen�over�te�laten.�Je�moet�er�wel�

absoluut�zeker�van�zijn�dat�de�vitale�onderdelen�van�je�bedrijf�in�goede�han-

den�zijn.

Outsourcing is organisch
Iedere�outsourcingdeal�maakt�een�ontwikkeling�door.�Gedurende�de�sco-

ping,�het�samenstellen�van�het�contract,�de�transitie�tot�aan�de�transfor-
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matie�staat�de�wereld�die�de�provider�en�klant�omringen�niet�stil.�Daarom�

is�het�vrijwel�onhaalbaar�om�op�voorhand�succesgaranties�af�te�geven.�Nie-

mand�beschikt�namelijk�over�een�kristallen�bol�die�de�toekomst�glashelder�

weergeeft.�Het� spreekt� voor� zich� dat� de� provider� en� de� klant� afspraken�

moeten�maken�over�hun�samenwerking�en�de�verwachtingen�daaromtrent.�

Tegelijkertijd�moet�helder�zijn�dat�die�afspraken�niet�in�beton�zijn�gegoten,�

maar�dat�ze�met�een�zekere�flexibiliteit�worden�nageleefd.�De�snel�toege-

nomen�globalisatie�en�transparantie�maken�markten�beweeglijker.�Het�is�

dan�ook�raadzaam�om�de�afspraken�die�in�het�uitbestedingscontract�wor-

den�opgenomen,�regelmatig�te�toetsen�aan�de�werkelijkheid.�In�de�tijd�dat�

het�voortbestaan�van�KPN�werd�bedreigd,� is� in�grote�haast�besloten�alle�

activiteiten�die�niet�tot�de�kern�behoorden�uit�te�besteden.�Toen�het�cash-

probleem�mede�door�deze�rigoureuze�actie�was�opgelost�en�KPN�weer�aan�

bouwen�kon�gaan�denken,�bleek�dat�de�uitbestedingscontracten�drastisch�

aan�herziening�toe�waren.�Met�de�IT-leve-

rancier�waren�bijvoorbeeld�geen�afspra-

ken� gemaakt� over� innovatie,� iets� waar�

KPN� in�de�nieuwe�situatie�dringend�be-

hoefte�aan�had.�Maak�een�herijking�van�

afspraken�mogelijk,�zodat�beter�kan�wor-

den� gereageerd� op� sterk� veranderende�

marktomstandigheden.� Outsourcing� is�

organisch�en�vraagt�om�een�benadering�die�daarmee�kan�omgaan.�Zeker�

nu�ook�bedrijfskritische�systemen�worden�uitbesteed.

De pijlers
Er�is�niet�één�beste�manier�van�uitbesteden,�zoals�er�ook�niet�één�ideale�

dienstverlening�bestaat.�Iedere�samenwerking�kent�haar�unieke�kenmer-

ken,�afhankelijkheden�en�heeft�een�geheel�eigen�impact�op�de�cultuur.�Aan�

de�hand�van�een�serie�gesprekken�met�specialisten�van�Logica,�probeer-

IT is als zuurstof. 
Besteed je dat uit  
of niet?

Een�inleiding
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den�wij�inzicht�te�verkrijgen�in�de�diverse�spanningsvelden�die�van�belang�

zijn�bij�een�volledig�uitbestedingstraject.�Sterk�vereenvoudigd�kun�je�stel-

len�dat�een�leverancier�zorgvuldig�moet�omgaan�met�de�vier�volgende�pij-

lers:

1.	 Risicobeheer
� �Voordat� er� überhaupt� sprake� is� van� een� samenwerking,� wordt�

heel�goed�gekeken�naar�de�wederzijdse�risico’s.�In�hoeverre�past�
uitbesteding�in�de�strategie�van�de�klant�en�van�de�leverancier?�
Kan�de�leverancier�een�bepaalde�wens�of�eis�van�de�klant�waar-
maken?�Hoe�worden�lasten�en�lusten�verdeeld?

2.	 Relatie-	en	contractmanagement
� �Bij�het�opstellen�van�het�contract� is�het�belangrijk�om�het�oor-

spronkelijke� doel� van� de� samenwerking� voor� ogen� te� houden.�
In� wezen� begint� een� contract�
met�een�goed�verhaal,�waar�de�
klant� en� de� sales-� en� delivery�
organisaties� bij� de� provider�
volledig� achter� staan.�Dit� pro-
ces� bestaat� voornamelijk� uit�
voortdurende� afstemming�
tussen�de�diverse�partijen.�Hiervoor�zijn� relatiemanagement�en�
cultural�alignment�onmisbare�vaardigheden.

3.	 Global	Delivery
� �Om�de�business�van�een�klant�daadwerkelijk�naar�een�hoger�ni-

veau�te�tillen�zijn�niet�alleen�wereldwijde�levering�van�diensten�en�
een�betrouwbare�supply�chain�van� IT-services�een�vereiste.�Het�
gaat�met�name�om�de�juiste�mix�van�betrokkenheid,�productiebe-
trouwbaarheid�en�betrouwbaarheid�op�leveren�van�toegevoegde�
waarde.�De�transitie�en�transformatie�in�IT�en�de�business�varen�
hier�wel�bij.

Giet de afspraken 
niet in beton.



DE ExpERTS van lOGICa

Om�de�visie�van�Logica�in�beeld�te�krijgen,�voerden�we�een�serie��
gesprekken�met�de�volgende�experts:�
•� Jitka�Beukenkamp,�Managing�Director�Outsourcing�Services�NL
•� Adrian�Cole,�Business�Development�Director�Outsourcing�Services
•� Ronald�M.�Evers,�Sales�Director�Financial�Services
•� Bert�Kersten,�Management�Consultant�Financial�Services
•� Gerben�Mak,�Director�Innovation
•� Rahul�Patwardhan,�Managing�Director�Application�Management
•� Willem�Jan�Prins,�Marketing�Manager�Outsourcing�Services
•� �Marcel�Sommeling,�Director�Strategic�Sourcing
•� Wouter�Paul�Trienekens,�Enterprise�Solution�Architect

21Een�inleiding

4.	 Innovatie
� �De� optelsom� van� technologie,� creativiteit� en� organisatie.� Inno-

vatie� is� een� niet� te� onderschatten� onderdeel� in� de� huidige� be-
drijfseconomische�hectiek.�Toch�is�het�een�van�de�minst�tastbare�
onderdelen�binnen�outsourcingdeals.�Het� is� niet� eenvoudig�om�
concrete�afspraken�te�maken�over�de�output�van�innovatie.�Aan�
de�hand�van�zes� innovatiethema’s�werkt�Logica�structureel�aan�
businessinnovatie�en�aan�strategische�innovatie.�

�
Iedere�pijler�wordt�nader�onderzocht�in�een�apart�artikel�verderop�in�dit�
booklet.
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In�de�voorgaande�artikelen�staan�Logica’s�visie�en�

ervaringen�beschreven�op�het�gebied�van�de�vier�

voornaamste�pijlers�onder�business�critical�sourcing.�

Maar�het�echte�succes�zit�in�de�interactie�tussen�de�

expertises.�In�hoeverre�sluiten�de�commerciële�belangen�

aan�bij�het�inschatten�van�de�risico’s?�Lopen�sales�en�

delivery�wel�synchroon?�In�een�groepsgesprek�met�vier�

experts�van�Logica�namen�we�afstand�van�de�theorie�en�

kwamen�iets�dichter�bij�de�praktijk�te�staan.

Experts van Logica over  
de kunst van insourcen

De toets der  
relevantie
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DE ExpERTS

•� Ronald�M.�Evers,�Sales�Director�Financial�Services
•� Wouter�Paul�Trienekens,�Enterprise�Solution�Architect
•� Gerben�Mak,�Director�Innovation
•� �Marcel�Sommeling,�Director�Strategic�Sourcing

Logica�hecht�er�veel�waarde�aan�om�naast�de�dienstverlening�samen�
met� de� klant� na� te� denken� over� de� achtergronden� van� uitbesteding.�
Niet�alleen�over�het�waarom�van�uitbesteding,�maar�in�het�bijzonder�de�
vorm�waarin�een�en�ander�plaatsvindt.�Wanneer�de�klantrelatie�echte�
outsourcing�als�basis�heeft,�probeert�de�dienstverlener�een�soort�inter-
actielaag�op�te�zetten�tussen�het�operationele�deel,�ook�het�common�
development�platform�genoemd,�en�de�strategie.�Dit�streven�naar� in-
dustrialisatie�en�standaardisatie�overstijgt�de�betrouwbaarheid�op�het�
gebied� van�productie.�Dit�work� in� progress� illustreert� de� intentie� van�
Logica�om�voortdurend�toegevoegde�waarde�te�leveren.�
“Het�toevoegen�van�waarde”,�benadrukt�Sommeling�direct,�“begint�bij�
customer� intimacy.�Dankzij�onze�goede�directe� relatie�met�de�men-
sen�die�de�diensten�bij�ons�afnemen,�weten�we�wat�er�bij�onze�klanten�
speelt�en�kunnen�wij�veel�kennis�opbouwen�van�de�klant�en�zijn�omge-
ving.�Die�domain�excellence�stelt�ons�in�staat�datgene�te�leveren�wat�
de�klant�nodig�heeft,�waarbij�we�gebruikmaken�van�onze�wereldwijde�
delivery.”
“De� term�productie� riekt�ook�erg�naar�kostenleiderschap”,�voegt�Mak�
hieraan�toe.�“Vanzelfsprekend�zijn�kosten�belangrijk,�maar�wij�hechten�
juist�veel�waarde�aan�die�extra�stap.�En�die�zit�hem�in�onze�kennis�van�de�
markt,�van�het�domein�van�de�klant�en�het�vermogen�om�te�kunnen�ver-
nieuwen.�Wanneer�je�de�goede�combinatie�vindt�van�die�domeinkennis�
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met�technologie,�kun�je�als�eerste�komen�met�suggesties�voor�nieuwe�
bronnen�van�inkomsten�voor�je�klant.”

Deal or no deal
Logica�werkt�met�customer�aligned�teams,�die�samen�met�de�klant�tot�
doel�hebben�een�geïntegreerde�eenheid�te�worden.�“Het�is�ons�streven”,�
aldus�Sommeling,�“om�niet�alleen�aan�de�achterkant�de�productie�uit�te�
voeren.�Je�onderscheidt�je�niet�meer�met�alleen�production�control.”
Klanten�krijgen�sowieso�wat�er�is�afgesproken,�vanuit�wereldwijde�ope-
rational�effectiveness,�maar�ook�de�lokale�component,�het�ontwikkelen�
en�onderhouden�van�specifieke�domeinkennis,�blijft�belangrijk.�Dat�Lo-
gica�niet�van�alle�markten�thuis� is,� is�een�bewuste�keuze.�Sommeling:�
“Wij�willen�niet�een�integraal�dienstenpakket�aanbieden,�waarbinnen�wij�

Marcel Sommeling:
“Multisourcing�heeft�de� toekomst.�Wij�willen� juist�dat�de�klant�ons�
kiest�op�die�domeinen�waar�we�goed� in�zijn,�zoals�business�critical�
sourcing.”

Marcel�Sommeling
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alles�doen�voor�één�klant.�Multisourcing�heeft�de�toekomst.�Wij�willen�
juist�dat�de�klant�ons�kiest�op�die�domeinen�waar�we�goed�in�zijn,�zoals�
business�critical�sourcing.�Daarom�staan�we�ook�met�‘slechts’�39.000�
mensen�in�de�markt�en�niet�met�400.000.�De�laatste�jaren�zijn�we�snel�
volwassen�geworden�met�betrekking�tot�het�blijven�bij�onze�eigen�kern-
expertises.�Als�wij�bijvoorbeeld�een�bepaalde�exotische�BPO�willen�gaan�
doen,�die�niet�tot�onze�kern�HR�of�F&A�behoort,�moet�er�echt�wel�een�
waanzinnig�goed�verhaal� achter� zitten.�We�weten� inmiddels�goed�ge-
noeg�dat�als�we�iets�op�ons�nemen�dat�niet�tot�onze�kernexpertise�be-
hoort,�de�kans�bestaat�dat�het�zure�contracten�worden.”�
Wanneer� de� klantorganisatie� grotendeels� draait� op� legacy,� of� onder-
maatse�processen�heeft,�is�dat�geen�reden�om�een�samenwerking�af�te�
wijzen.�Trienekens:�“Er� is�een�bestaande�situatie�en�als�de�klant�daar�
geen�grip� op�heeft,� kun� je� daar� een�migratietraject� in� beginnen.�Dan�
kom�je�bij�transformational�outsourcing�terecht.”
“Veel�hangt�ook�af�van�het�soort�contract�dat�je�aangaat”,�vertelt�Som-
meling.�“Bij�een�fixed�price�contract�met�een�doelstelling�om�de�kosten�
met�20�procent�te�verlagen,�moeten�de�zaakjes�goed�op�orde�zijn.�Heb-
ben�we�het�over�een�contract�voor�co-sourcing�of�smart�sourcing,�waar-
bij�we�op�basis�van�best�effort�de�continuïteit�waarborgen,�dan�zou�een�
wat�lossere�samenwerking�weer�wel�mogelijk�zijn.�Het�een�hangt�samen�
met�het�ander.”

Wouter Paul Trienekens:
“Er�is�nog�altijd�veel�verschil�in�interpretatie�tussen�de�wens�van�de�busi-
ness�en�wat�uiteindelijk�wordt�gemaakt.�Veel�vragen�van�de�business�rich-
ting�IT�zijn�namelijk�niet�expliciet,�omdat�men�elkaars�taal�niet�spreekt,�of�
omdat�de�business�niet�weet�niet�wat�de�mogelijkheden�zijn.”
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“Wanneer�de�klant�niet�ziet�dat�er�iets�moet�gebeuren”,�voegt�Trienekens�
hier�aan�toe,�“op�gebied�van�regie�of�procesoptimalisatie,�dan�is�het�een�
no-go.�Ziet�de�klant�het�wel�maar�ze�weten�niet�hoe�ze�een�turnaround�
moeten�aanpakken,�dan�zijn�er�zeker�mogelijkheden.”

Innovatie-Dna
Tijdens�het�gesprek�valt�het�onvermijdelijke�containerbegrip�‘innovatie’.�
Volgens�Sommeling� is�‘IT� innovatie’�een�contradictie.�“IT�en� innovatie�
kunnen�tegengesteld�zijn�aan�elkaar.�Innovatie�zit�veel�meer�aan�de�kant�
van�de�business�en�komt�van�buiten.”
Mak� formuleert�zijn�definitie�van� innovatie:�“De�som�van� technologie,�
creativiteit�en�organisatie.�Technologie�is�hierin�niet�per�se�vernieuwend.�
Er�is�nog�steeds�veel�vernieuwing�op�dit�gebied,�maar�dat�is�niet�de�dri-
ver�van�innovatie.�Het�is�nu�de�kunst�om�technologie,�bestaand�of�nieuw,�
te�combineren�tot�iets�nieuws�dat�waarde�toevoegt.�De�creativiteit�die�
hieraan�ten�grondslag�ligt,�vinden�we�bij�onze�klanten�aan�de�business-
kant,�omdat�daar�nu�eenmaal�de�meeste�kennis�van�de�markten�zit.�De�
specifieke�vraag�die�ons�steeds�vaker�bereikt,�betreft�het�organiserend�
vermogen.�Hoe�organiseer�je�nu�innovatie�in�je�organisatie?�Aan�welke�

De�toets�der�relevantie

Wouter�Paul�Trienekens
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voorwaarden�moet�je�organisatie�voldoen,�welk�innovatie-DNA�moet�je�
hebben�om�te�kunnen�innoveren?�Het�komt�dus�inderdaad�steeds�min-
der�aan�op� IT�‘as�such’.�Met�name�de�creativiteit�en�het�organiserend�
vermogen� kunnen� innovatie� succesvol�maken.�Mede�doordat� het�wel�
eens�aan�dit�organiserend�vermogen�ontbreekt,�en�aan�de�regie�om�dat�
van�de�grond�te�krijgen,�nemen�wij�graag�de�rol�van�regisseur�van� in-
novatie�op�ons.”
“In�contracten”,�vervolgt�Mak,�“kun�je�heel�goed�afspraken�maken�om-
trent�de�processen�die�samenhangen�met� technologie,�creativiteit�en�
organisatie.� Je� kunt� bijvoorbeeld� de� verantwoordelijkheid� vastleggen�
voor�de�organisatie�van�innovatie.�Creativiteit�is�een�lastig�aspect,�omdat�
het�praktisch�onmogelijk�is�een�uitkomst�in�een�contract�vast�te�leggen.�
Maar�ook�hier�kun� je� iets�over�het�proces�eromheen�opnemen� in�een�

Gerben�Mak
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contract.�Bestaande�technologie�is�contractueel�redelijk�te�omkaderen.�
Het�spreekt�voor�zich�dat�je�op�nieuwe�technologie�in�een�contract�geen�
voorschot�kunt�nemen.”
Een�veel�voorkomende�discussie�met�klanten�is�het�reserveren�van�bud-
get�voor�innovatie.�“Wanneer�je�een�deel�van�de�operatie�van�een�klant�
overneemt”,�vertelt�Mak,�“neem�je�automatisch�ook�de�verantwoorde-
lijkheid�op�je�voor�het�vernieuwen�daarvan.�Zeker�in�het�verleden�werd�

Gerben Mak: 
“Strategische� innovatie� betreft� lange� termijnprogramma’s� met� �
kennisinstellingen.� Doordat� het� ver� voor� de� business� uitloopt,� valt�
de� relevantie� ervan� moeilijk� te� beargumenteren� bij� managers� die� �
gebonden�zijn�aan�kwartaalcijfers.”

De�toets�der�relevantie

vergeten�om�daarvoor�budget� te� reserveren.�Veel� klanten�menen�dat�
het�beter,�goedkoper�of�sneller�maken�van�de�operatie�‘part�of�the�deal’�
is.�Veel�daarbij�hangt�af�van�wat�je�aantreft�bij�de�klant.”

afspraken
“Daarom”,�mengt�Trienekens�zich� in�het�gesprek,�“is�het�zo�belangrijk�
dat� je� eerst� de� situatie� in� kaart� brengt,�met� bijvoorbeeld� het� BASIC-
model,�om�te�kunnen�zien�wat�de�klus�omvat.�Als�je�dat�beeld�niet�hebt,�
houdt�het�sowieso�op.�Met�dat�model�bepalen�we�met�de�klant�waar�we�
het�nu�eigenlijk�over�hebben,�common�understanding.�Vervolgens�ga�je�
naar�de�fase�waarin�beide�partijen�zich�committeren�om�van�het�magere�
vijfje�een�zeven�te�gaan�maken.”�
“Je�moet�inderdaad�op�voorhand�afspreken�welke�transformatie�je�wilt�
bereiken”,�beaamt�Evers.�“Binnen�veel�outsourcingtrajecten�wil�de�klant�
na�verloop�van�enige�tijd�meer�dan�de�vaste�baseline.�Daarom�is�het�be-
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langrijk�om�naast�de�basis�dienstverlening�een�parallel�proces�te�laten�
lopen�van�transformatie�of�alignment�met�de�business.�Op�die�manier�
maak�je�ook�helder�richting�de�klant�dat�het�hier�twee�aparte�groothe-
den�betreft.”�
“Dat�is�meteen�een�valkuil”,�weet�Trienekens.�“Bedrijven�besteden�vaak�
uit�zodat�ze�geen�of�minder�zorgen�hebben�om�wat�ze�zelf�niet�voor�el-
kaar�krijgen.�Nog�altijd�is�er�veel�verschil�in�interpretatie�tussen�de�wens�
van�de�business�en�wat�uiteindelijk�wordt�gemaakt.�Dat�hangt�samen�
met�het�gegeven�dat�veel�vragen�van�de�business�richting�IT�niet�expli-
ciet�zijn,�om�diverse�redenen.�Men�spreekt�elkaars�taal�niet,�of�de�busi-
ness�weet�niet�wat�de�mogelijkheden�zijn.�Een�contract�dwingt�er�als�het�
ware�toe�onduidelijkheden�direct�boven�tafel�te�krijgen�en�om�het�tran-
sitietraject�vast�te� leggen.�Uiteindelijk�moet�de�klant�zelf�het�demand�
management�invullen.�Wil�je�van�IT-outsourcing�een�succes�maken,�dan�
moet�dat�veel�explicieter�en�creatiever�van�aard�zijn�dan�nu�doorgaans�
het�geval�is.�In�plaats�van�wazige�intenties,�maak�je�heldere�afspraken�
die�tot�op�de�letter�worden�opgevolgd.”

verantwoordelijkheden
Wie�bepaalt�of�de�volwassenheid�van�beide�partijen�op�elkaar�aansluit�
en�of�de�uitbestedende�partij�adequate�regiecompetenties�in�huis�heeft�
voor� succesvolle�outsourcing?�Volgens�Trienekens�kan�de� leverancier�
die�rol�aanvaarden�om�de�klant�in�dit�opzicht�verder�te�helpen.�“De�es-
sentie�blijft� dat�de� klant� zelf�moet�weten�wat�hij�wil.� Ik� geloof�dat�de�
impact� van� IT-uitbesteding,� zeker� wanneer� dat� om� bedrijfskritische�
onderdelen�gaat,�veel�groter� is�voor�een�organisatie�dan�BPO-achtige�
uitbesteding�van�HR.�Uiteraard�hangt�het�een�en�ander�samen�met�wat�
je�aantreft�bij�de�klant.�Het�overdragen�van�een�kernproces,�waarbinnen�
je�wilt�blijven�innoveren�en�dat�flexibel�moet�zijn,�vergt�veel�meer�dialoog�
en�overstijgt� de� invulling� van� een� contract.�Daarom�moet� je� hiervoor�
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binnen� dat� contract� letterlijk� ruimte� inplannen� voor� discussie.� Zeker�
met�businesskritische�sourcing�moet�de� leverancier�meer� responsive�
zijn�en�meer�een�partnerrol�vervullen.�Zaken�als�vertrouwen�en�dialoog�
moet�je�zeker�meebudgetteren�en�meeplannen.�Dat�vergt�ook�begrip�en�
transitie�aan�de�kant�van�de�klant.”
Evers�wijst�erop�dat�de�beweeglijkheid�van�de�markt�deze�ontwikkelin-
gen�er�niet�eenvoudiger�op�maakt.�“De�vraag�is�of�de�klant�hier�tijd�voor�
heeft.�Omdat�het�verkopen�van�verzekeringen�via�een� tussenpersoon�
niet� langer� volstaat,� moeten� verzekeraars� andere� kanalen� aanboren�
en�worden�zodoende�gedwongen�om� te�bewegen.�Kiezen�ze�dan�bin-
nen�softwareontwikkeling�voor�procesverbetering,�om�één�CMM-niveau�
hoger�te�komen,�of�kiezen�ze�ervoor�een�internetkanaal�te�openen,�on-
danks�dat�het�backoffice�daar�nog�niet�helemaal�klaar�voor�is?�Eigenlijk�
is�dit�geen�keuze,�omdat�er�ieder�kwartaal�klinkende�resultaten�moeten�
worden�behaald.”
“Daarbij”,� geeft� Sommeling� aan,�“zijn� business� en� IT� bij� de� klant� nog�

De�toets�der�relevantie
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vaak�twee�gescheiden�werelden.�Zelden�wordt� IT�gezien�als�een�hulp-
middel�waarmee�meer�omzet�kan�worden�gegenereerd.�Als�dit� inzicht�
wel�bestaat�bij�een�bedrijf,�dan�zit�je�als�leverancier�al�heel�anders�met�
een� klantorganisatie� om� de� tafel.� Qua� regiecompetenties� komen� we�
soms�erg�grote�regieorganisaties�tegen�die�onvoldoende�mandaat�heb-
ben�om�namens�de�business�te�handelen.”

Brede betrokkenheid
Logica� biedt�wat� zij� zelf� noemen� engagement� reliability.�Outsourcing�
betekent�voor�hen�niet�‘De�klant�vraagt�en�wij�draaien’.�Er�is�een�helder�

Ronald Evers:
“Naast�het�draaiend�houden�van�de�operatie,�moet�je�ook�de�nood-
zaak�tot�verandering�met�elkaar�herkennen�en�erkennen.”

Ronald�Evers
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beeld�van�de�onderlinge�verhoudingen� tussen�de�partijen�met�wie�de�
leverancier�in�gesprek�is.�“Het�kan�natuurlijk�niet�zo�zijn”,�vertelt�Triene-
kens,�“dat�je�voor�de�ene�divisie�iets�prachtigs�maakt,�maar�daarbij�in�de�
voet�schiet�van�een�andere�divisie.�Om�goede�beslissingen�te�kunnen�
nemen,�om�het�volledige�landschap�neer�te�kunnen�zetten,�kom�je�niet�
ver�met�een�single�stakeholder,�single�opdrachtgever�of�single�engage-
ment.�Daarom�streven�wij�naar�een�zo�breed�mogelijke�betrokkenheid.”
Intern�behoort�dat�silodenken�eveneens�tot�het�verleden.�“De�tijden�zijn�
echt�voorbij”,�weet�Sommeling,�“dat�sales�op�eigen�houtje�een�contract�
sluit�en�het�vervolgens�zonder�check�en�grondige�communicatie�over-
draagt� aan�delivery.�Ons�kwaliteitssysteem� is� zodanig�ontwikkeld�dat�
sales,�delivery�en� risicomanagement�al�bij� de�eerste�bespreking�voor�
een� fixed� price� opdracht� allemaal� aan� tafel� zitten.� Pas� wanneer� alle�
drie�de�disciplines�groen� licht� geven,� gaat� een�project�door�naar� een�
volgende�fase.”

Het voortouw
Alle�experts�zijn�het�ermee�eens�dat�de�kosten�van�strategische�inno-
vatie�heel�erg� laag�zijn�als�daar�de�mogelijke�extra� inkomsten�die�het�
vertegenwoordigt� naast� worden� gezet.� “Wie� strategische� innovatie�
substantieel�oppakt”,�begint�Sommeling,�“kan�heel�veel�geld�verdienen.�
Helaas�wordt�een�initiatief�op�dit�gebied�vaak�slecht�of�niet�doorgepakt.�
De�klantkant�is�meestal�minder�overtuigd�van�de�voordelen�dan�de�le-
verancierskant.”
Mak:� “Strategische� innovatie� betreft� lange� termijnprogramma’s� met�
kennisinstellingen.� Doordat� het� ver� voor� de� business� uitloopt,� is� het�
moeilijk�om�binnen�de�organisatie�draagvlak�te�creëren.�De�relevantie�
ervan�valt�moeilijk�te�beargumenteren�bij�managers�die�gebonden�zijn�
aan� kwartaalcijfers.� Bij� businessinnovatie� betrekken� we� de� klant� zo�
vroeg�mogelijk� in�het�project.�Dan�heb� je,�anders�dan�bij�strategische�

De�toets�der�relevantie
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innovatie,�vroegtijdig�die�toets�der�relevantie;�als�een�klant�mee�inves-
teert,�betekent�het�dat�hij�erin�gelooft.�Maar�inderdaad�blijft�executie-
kracht�een�zwak�punt.�Mede�daarom�hebben�wij�het�voortouw�genomen�
in�het�project�voor�mobiel�betalen.�Ondanks�de�duidelijke�behoefte�bij�
de�business�voor�deze�innovatie,�ging�het�heel�lang�over�standaardisa-
tie�en�technologische�zaken.�Wij�hebben�toen�de�regiefunctie�opgepakt,�
een�consortium�opgericht�waarbinnen�open� innovatie�werd�bedreven�
en�we�hebben�mobiel�betalen�in�de�praktijk�gebracht.�In�deze�rol�profile-
ren�wij�ons�steeds�nadrukkelijker.”

Slotronde
Trienekens:�“Wij�zitten�in�de�kern�van�het�veranderingsproces,�in�de�re-
giefunctie,�of�dat�nu�IT�betreft�of�een�BPO-achtige�opdracht.�Je�kunt�wel�
een�idee�hebben�hoe�een�oplossing�eruit�ziet,�maar�het�moet�wel�pas-
sen�bij�het�ambitieniveau�en�de�verandercapaciteit�van�de�klant.”
Evers:�“Communicatie�is�ook�een�van�onze�sterkste�punten.�Wij�dringen�
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erop�aan�dat�te�regelen�in�de�governance,�zodat�er�op�de�verschillende�
niveaus�goed�wordt�gecommuniceerd.�Want�naast�het�draaiend�houden�
van�de�operatie,�moet�je�ook�de�noodzaak�tot�verandering�met�elkaar�
herkennen�en�erkennen.�En�dat�is�echt�een�heel�ander�proces.”
Mak:�“Voor�een�klant�is�het�heel�erg�belangrijk�om�overtuigd�te�zijn�van�
wat�hun�kern� is�en�om�te�weten�dat�echte� inspiratie�en� innovatie�van�
buitenaf�moet�worden�gehaald.�Alle� cases�die�wij� zien� van�geslaagde�
radicale�innovatie�bij�grote�ondernemingen,�die�hebben�altijd�buiten�de�
organisatie�plaatsgevonden.”
Sommeling:�“Je�moet� eigenlijk� als� klant� en� leverancier� een� gemeen-
schappelijk�belang�hebben.�Als�dat�zo�is�heb�je�het�niet�meer�alleen�over�
wat�er�in�het�contract�staat,�maar�weet�je�dat�je�in�feite�niet�zonder�el-
kaar�kunt�om�een�volgende�stap� te�maken.�Om�dit� te�bereiken� is�het�
belangrijk�om�de�relaties�tot�aan�het�hoogste�niveau�te�onderhouden.�
En�dat�begint�met�aandacht�en�laten�merken�hoe�belangrijk�je�bent�voor�
elkaar.”

De�toets�der�relevantie
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Over Logica
Logica� is� een� toonaangevend� bedrijf� op� het� gebied� van� ICT-diensten�
en� zakelijke� dienstverlening.�Wereldwijd� telt� onze� organisatie� 39.000�
medewerkers,�verspreid�over�36�landen.�Logica�levert�diensten�op�het�
gebied�van�business�consultancy,�systeemintegratie�en�IT-�en�business�
process�outsourcing.�In�nauwe�samenwerking�met�onze�klanten�streven�
we�ernaar�het�beste�in�hun�organisatie�naar�boven�te�brengen.�Logica�
maakt�veranderingen�mogelijk�die�leiden�tot�verbeterde�efficiency,�ver-
snelde�groei�en�risicobeheersing.�Door�onze�diepgaande�brancheken-
nis,�technische�kwaliteiten�en�expertise�op�het�gebied�van�wereldwijde�
levering�van�diensten,�helpen�we�onze�klanten�leiderschapsposities� in�
te�nemen.�Logica�is�genoteerd�aan�de�beurzen�van�Londen�en�Amster-
dam�(LSE:�LOG;�Euronext:�LOG).�

www.logica.com/nl
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