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Het nieuwe uitbesteden past in de snel 
veranderende sourcingsmarkt 

Best value procurement: 

geen heilige 
graal, wel 
verfrissend
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Filosoof Blaise Pascal schreef aan 
het eind van de zeventiende eeuw 
een prachtige zin: “Ik schrijf je een 
lange brief, want ik heb geen tijd 
voor een korte.” Goethe had een 
mooie variant: “In der Beschrän-
kung zeigt sich erst der Meister.” 
Ofwel: kort is krachtig. Zo is het ook 
met dé sourcingshype: best value 
procurement (BVP). Maar vergeet 
de checks and balances niet. Dit 
artikel gaat in op de sourcingsstra-
tegieën die organisaties momenteel 
realiseren en de rol van BVP daarin.

 De ict-uitbestedingsvraag wordt 
steeds meer bepaald door de 
middenmarkt. De tijd van de 
echte megadeals is, op een en-

kele uitzondering na, voorbij. Ook grote 
deals worden opgedeeld in kleinere, be-
hapbare stukken. Voorbeelden genoeg 
waaruit blijkt dat zowel de klant als de 
leverancier grotere en te complexe deals 
niet meer succesvol gerealiseerd krijgt. 
Er zit juist in de uitbestedingsmarkt voor 
middelgrote bedrijven behoorlijk wat be-
weging en de verwachting is dat er in dit 
segment een krachtige groei zal zijn de 
komende jaren. Binnen vijf jaar, zo luidt 
de prognose, hebben vrijwel alle middel-
grote bedrijven in ieder geval hun basis-
infrastructurele IT uitbesteed. De verkla-
ring is simpel: de kennis en ervaring die 
nodig is om alle (technologische) ontwik-
kelingen op de markt te volgen, kunnen 
vaak niet meer met de eigen mensen en 
middelen worden gegarandeerd. 
De toegankelijkheid en de bereikbaarheid 
van nieuwe technologieën zorgt ervoor dat 
sourcingsoplossingen transparanter, flexi-
beler en vaak tegen lagere kosten mogelijk 
zijn. Andersoortige contracten en andere 
manieren van aansturen en samenwerken 
gaan daarbij een belangrijke rol spelen. 
Binnen vijf jaar betrekken alle middelgrote 
bedrijven meer dan 50 procent van hun IT 
met SaaS-, PaaS- en IaaS-oplossingen uit 
de cloud (Public, Hybride).

rotte appel
Het ongeduld is nu al voelbaar bij veel 
bedrijven. Ze hebben relatief weinig erva-
ring met uitbesteding, maar toch moet die 

zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Bij 
wijze van spreken het liefst aan de hand 
van een prijslijst. Vaak wordt een korte 
stap terug naar de strategie achteraf als 
nuttig ervaren, juist om eens verticaal het 
sourcingshuis voor ict in te vullen: welke 
sourcingsvorm past bijvoorbeeld het beste 
bij de kernapplicaties en welke bij de on-
dersteunende applicaties? Maar vooraf 
wordt een sourcingsstrategie vaak als een 
overbodig moetje ervaren. 
De grotere bedrijven hebben ondertussen 
al meerdere generaties van uitbestedings-
contracten zien passeren. De keuze valt 
bij deze organisaties momenteel op best 
of breed sourcing: de beste leverancier 
per cluster van services. Uitgangspunt is 
dat de leveranciers met elkaar moeten sa-
menwerken; met de huidige steeds schaal-
baarder contracten is een rotte appel in de 
fruitschaal snel verwijderd. Het beheer 
maar ook de ontwikkeling van de IT-
kernprocessen die het bedrijf ondersteu-
nen, worden ook uitbesteed. Ontwrichten-
de ontwikkelingen (Uber, Airbnb, Knab) 
zetten hele businessketens onder extreme 
druk en eisen maximale flexibiliteit en 
schaalbaarheid. Zeer snelle en flexibele 
aanpassing van het IT-landschap leidt dan 
tot de gewenste businesstransformatie of 
het opstarten van een business. 

expertise
Ondertussen zijn er genoeg leveranciers 
die niet alleen hebben geleerd samen te 
werken met andere leveranciers maar ook 
de business van klantsegmenten steeds 
beter begrijpen. Ze zijn beter in staat 
de businessontwikkelingen naar het IT-
perspectief te vertalen en de business te 
inspireren en te helpen vanuit het IT-per-
spectief. Dan is vertrouwen tussen klant 
en leverancier essentieel. Het Angelsak-
sische leveranciersmodel dat gebaseerd is 
op contracten, wordt vervangen door het 
Rijnlandse leveranciersmodel dat geba-
seerd is op vertrouwen. Daarbij past ook 
een andere methodiek van leverancierse-
lectie. Zowel voor middelgrote als grote 
uitbesteders past in de huidige markt een 
nieuwe vorm van uitbesteden goed: best 
value procurement.
We hebben het over niets minder dan weer 
een ware hype in sourcingsland: BVP. Als 
wij als adviseur een vraag namens een klant 

hebben en deze uitzetten bij leveranciers 
in de markt, dan ligt de bal bij ons. De op-
drachtgever (klant) legt liefst tot in detail uit 
wat ze zoeken. Dat betekent dat wij speci-
ficeren, we maken dikke boekwerken met 
requirements en sturen deze dan naar de 
leverancier. Die komt met een lange en ge-
detailleerde beantwoording, die beoordelen 
wij dan weer via ingewikkelde modellen en 
komen uiteindelijk bij een leverancier uit 
met wie we vervolgens lange contracton-
derhandelingen hebben, voor we werkelijk 
kunnen beginnen met de transitie. We zijn 
zo’n vijf tot acht maanden onderweg.
BVP zegt: op deze manier gebruik je de 
kennis en echte expertise van de leveran-
cier niet voldoende. Als je businesstrans-
formatie of -verbetering wilt, specificeer 
dan op het niveau van de bedrijfsdoelstel-
lingen. Een leverancier zit vol goede idee-
en en heeft invalshoeken waar wij nooit 
aan denken. Gebruik die dan ook.

kracht
De opdrachtnemer (en niet de opdracht-
gever) is volgens het principe van BVP de 
expert en zorgt dat opdrachtgever vooraf 
zo min mogelijk besluiten over de uitvoe-
ring neemt. De opdrachtgever bepaalt 
wat, de leverancier bepaalt hoe. Wat je als 
opdrachtgever wel helder moet krijgen: 
wat wil ik bereiken (de businessdoelstel-
lingen), wat is de scope, wat verwacht je 
van de leverancier en wat mag het kosten? 
De opdrachtgever benadert de leveranciers 
en verwacht niet meer dan een paar A4-tjes 
waarmee de leverancier aangeeft hoe hij de 
doelstellingen bereikt: wat is zijn scope van 
de oplossing? Dat laatste kan ruimer zijn 
dan gevraagd. Kortom: hij denkt mee! En 
wat zijn z’n prestaties in het verleden (past 
performance)? Welke risico’s liggen er bui-
ten zijn macht en welke maatregelen horen 
daarbij? Welke (extra) kansen ziet hij bij deze 
vraag en hoe zit het met planning en prijs? Op 
basis van het antwoord volgt er een beoorde-

Zo zet je de leverancier in 
z’n kracht
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ling, een beperkt aantal leveranciers komt als 
beste uit de bus en mensen die het echt gaan 
doen worden geïnterviewd en beoordeeld 
door een opdrachtgeverscommissie.
Wat is het grote voordeel? Je zet de leve-
rancier, met al z’n expertise, aan het werk. 
Hij krijgt de verantwoording over datgene 
waar hij verantwoordelijk voor hoort te 
zijn. In het gangbare systeem was het: u 
vraagt, wij draaien. Nu geven wij kaders 
aan en de leverancier bepaalt hoe het er 
daarbinnen komt uit te zien. Zo zet je de 
leverancier in z’n kracht. 

lanDingszone
Voorafgaand aan de gunning volgt voor de 
leverancier nadere uitwerking waarbij hij-
zelf het voortouw neemt. Hij is straks im-
mers verantwoordelijk. Heel belangrijk, we 
schrikken nog geregeld van ict-uitbestedin-
gen die na gunning niet goed zijn gegaan. 
Om dit te voorkomen is het van belang 
een aantal ‘checks and balances’ toe te 
passen. Zowel klanten als ict-leveranciers 
moeten wennen aan de ruimte die BVP 
met zich meebrengt. Ze zijn vaak nog niet 
volwassen en ervaren genoeg voor de aan-
pak zoals BVP voorschrijft; ook niet doen 
dan! Voorkom dat de opdrachtgever het 
verkeerde drempelbudget aangeeft. In het 
verleden is dit budget te vaak op een laat 
moment naar beneden bijgesteld met tan-
denknarsende last minute aanpassingen 
en navenant minder doordachte oplossin-
gen van de leveranciers tot gevolg. 
Voorkom ook dat de prijzen die de leveran-
ciers afgeven onrealistisch zijn. Bepaal voor 
de door de leveranciers afgegeven oplossin-
gen en prijzen de realistische minimum- en 
maximumbandbreedte. Als bijvoorbeeld 
onder het prijsminimum wordt gescoord is 
er veel aanleiding om hier tijdens de inter-
views en in de uitwerkingsfase extra aan-
dacht aan te besteden. Waarschijnlijk is een 
commerciële roze bril de oorzaak. Zorg er 
als opdrachtgever voor dat je de financiële 

landingszone van je vraag aan de markt van 
tevoren goed bepaalt, los van de vraag of het 
BVP is of niet. Een landingszone is meer 
dan je huidige budget. Het is een realistische 
financiële weergave van de mogelijke oplos-
sing uit de markt. 

superscherp
Maar het allerbelangrijkste is dat het al-
lemaal gaat om de dagelijkse uitvoering 
gedurende de jarenlange looptijd van het 
contract. Je leert elkaar pas echt kennen 
na de aanbodfase in de zogenaamde pre-
awardperiode. Hoe neemt de leverancier het 
voortouw? Is hij concreet en to the point? 
Houdt hij zich aan de kaders van zijn afge-
geven oplossingen? Passen de oplossingen 
ook echt? Is de transitieaanpak volwassen?
Sinds jaar en dag kiest METRI ervoor (fast 
track) om in de laatste fase van de selec-
tie met twee leveranciers interactief deze 
vragen te beantwoorden. Het houdt de 
leveranciers superscherp en bij de les; ze 
zijn er nog niet, ze moeten zich nog bewij-
zen. Bij BVP wordt met één leverancier de 
pre-awardfase ingegaan. Het kost iets meer 
moeite om dit met twee leveranciers te 
doen, maar in de zin van risicobeheersing 
is dit ook bij BVP zeer aan te raden…   

Vertrouwen
Wat de boventoon voert: de markt wil af 
van het uitgebreide verhaal. Geen boek-
werken meer, maar snelheid en interactie. 
We merken al een tijd dat klanten en leve-
ranciers behoefte hebben aan vernieuwing 
op dit vlak. En BVP is daarvan een vernieu-
wend én verfrissend voorbeeld. Op sommi-
ge aspecten naar onze mening te rigide en 
relatief nieuw: 200 gerealiseerde trajecten, 
waarvan zo’n 15 procent in de ict. 
Zowel klanten als leveranciers moeten 
groeien in nieuwe manieren van selecte-
ren. Het is geen sinecure om als leverancier 
geheel anders te acteren, van reactief naar 
proactief. En om vanuit de klant op doelstel-
lingenniveau te blijven, het ‘wat’ centraal 
te blijven stellen. In de kern merken wij dat 
het juist om vertrouwen gaat en vertrouwen 
ontstaat op basis van aangetoonde ervaring. 
Waar veel verandert zijn extra checks and 
balances op hun plaats. Vergeet ze dus niet.

Raymond Linkers is Director Sourcing METRI.

Het is van belang een 
aantal checks and 
balances toe te passen
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