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“De overdreven hang 
naar perfectie is een 
list van het ego dat zich 
moeilijk kan verzoenen 
met de dingen zoals 
ze zijn. Het ego maakt 
degene die ontevreden 
is graag wijs dat hij pas 
geluk en voldoening 
zal vinden als… Met 
als enig resultaat een 
onvoldaan gevoel. 
Toch kan een gevoel 
van imperfectie ook 
voordelig zijn. Juist in 
imperfectie schuilt de 
belangrijkste bron van 
energie voor mensen. 
Juist omdat er iets nog 
niet af  is, blijft er nog 
wat te dromen. Dus 
willen we dat er iets 
te dromen overblijft, 
accepteer dan de 
imperfectie van elkaar, 
maar toch ook weer 
niet helemaal.”

Bron: Vrij vertaald naar Rina van der Weij en Erik Bär.
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“Ga je de wereld 
verbeteren?”, vroeg 
mijn vrouw terwijl 
ze op de fiets, in de 
stromende regen naar 
haar moestuin ging 
zodat we die avond weer 
biologisch konden eten. 
Over wereldverbeteraars 
gesproken. “Nee”, zei 
ik, “ik ga niet de wereld 
verbeteren.” Maar we 
willen de wereld van 
de IT-leveranciers en 
hun klanten verbeteren. 
Noem mij Don Quichot 
en toch geloof ik in het 
doel. Net als de 21-jarige 
Boyan Slat erin gelooft 
dat hij de oceaan schoon 
kan krijgen. Nelson 
Mandela zei ooit: “Het 
lijkt altijd onmogelijk, 
totdat het gelukt is.”

De IT-klant doet niet 
wat ze belooft. De 
leverancier levert 
verre van optimaal. 
Zo gaat het nou al-

tijd. Oog om oog, tand om tand. In 
deze wereld is sales koning en wan-
trouwen de kruipolie van de bizar-
re communicatie en spijkerharde 
onderhandelingen. Het moet snel, 
het moet goedkoop en voor jou 
tien anderen. De IT als fastfoodke-
ten. We willen een hamburger en 
we willen het nu. Basisvoorzienin-
gen zijn tegen steeds lagere kosten 
te consumeren. Een klant van ons 
zei laatst: “De relatie en mijn eigen 
focus daarop worden vaak inge-
haald door de businessdruk.”
In de sourcingwereld moet het eens 
afgelopen zijn met de verkoop van 
appels en peren, en het korte- 
termijndenken. Alles moet flexibel 
en mag niets kosten en alles moet 
transparant want we vertrouwen 
elkaar niet. De klant zegt tegen de 
leverancier: ik wil geen contract 
van drie jaar. Maar de klant wil wel 
dat de leverancier zich blijft ver-
nieuwen, zodat de klant het nieuw-
ste van het nieuwste geleverd krijgt. 
Maar hoe moet de leverancier 
dat betalen? Hun probleem? De 
akkerbouwer kan ook geen nieuwe 0
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snijmachine aanschaffen die alles 
twee keer zo snel kan doen, als 
Albert Heijn niets meer afneemt. 
Dan gaat deze ondernemer failliet. 
Want de banken schieten niets 
meer voor en de schoonmoeder 
van de akkerbouwer ook niet. We 
hebben elkaar nodig. Of, om Frans 
Timmermans te citeren toen hij de 
Veiligheidsraad van de VN toe-
sprak over de MH17-tragedie: “We 
are in this together.” 

Boodschap
Daarom dit boek. Voor u. Met 
een persoonlijke boodschap aan u. 
Het is niet door METRI geschre-
ven. Het is ook niet gesponsord. 
Het is geschreven door de klant 
en de leverancier. In aanloop naar 
het realiseren van deze publicatie 
hebben we 20 betrokken executi-
ves gesproken, uit beide ‘kampen’. 
We zijn een diepe dialoog aange-
gaan met mensen aan de vraag- 
en aanbodzijde. Om zo echt een 
vinger achter het probleem te 
krijgen voor een duurzame markt. 
We stelden de vraag: “Waarom 
kunnen vendors en klanten niet op-
timaal samenwerken en waarom 
wordt er niet geluisterd en te vaak 
met emotie geschreeuwd?” De 
kennis die dat opleverde, willen 

we graag delen. Ter lering en ui-
teraard ook ter vermaak. Want het 
is niet misselijk, wat de dames en 
heren te vertellen hebben. Maar 
het is vooral uniek en eerlijk wat 
klanten over leveranciers zeggen 
en leveranciers over klanten. 
Het is eigenlijk heel simpel: er 
moeten nieuwe verbindingen 
komen tussen leveranciers van 
IT-diensten en hun klanten. De 
huidige dynamiek is te zeer ge-
baseerd op de ego’s, op eigen 
belangen van individuen en or-
ganisaties. We moeten echt leren 
wederkerige en niet-parasitaire 
ecosystemen te bouwen. Of, in 
de woorden van Mandela: “If  you 
want to make peace with your enemy, 
you have to work with your enemy. Then 
he becomes your partner.” 

Vijandig 
Eerlijk is eerlijk, er zijn al heel 
mooie vormen van samenwerking 
tussen klanten en leveranciers. 
Maar de meerderheid staat vijan-
dig tegenover elkaar. “Ben jij nou 
zo dom of  ben ik nou degene die 
zo slim is?”, is de bekendste quote 
van Louis van Gaal. Dat denk ik 
ook weleens. Laatst mochten we 
een sourcingstraject begeleiden en 
aan de andere kant van de tafel 

Voorwoord • Dromen
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zaten heel slimme mensen. En toch 
ging het niet. Hakken in het zand, 
de mannen zaten vast in een koker. 
En waarom? Wellicht had het 
besturingsmodel ze geketend. Of  
zaten ze gebonden aan hun target.
Als wij ze uit die koker proberen te 
halen en wat ruimer laten denken 
gebeuren er twee dingen: óf  ze vin-
den ons arrogant óf  ze haken aan, 
verlengen de deal en merken dat 
de klant blij wordt. Noem het een 
liaison d’amour: als ik deze dienst van 
jou vraag, vind je dat dan oké? Dat 
is samenwerken. Dat is verbinden. 
Van egosystemen naar nieuwe eco-
systemen. Van korte termijn naar 
lange termijn. Van wantrouwen 
naar vertrouwen. Daar is passie en 
lef  voor nodig, zegt een IT-verant-
woordelijke verderop in dit boek. 
Om eraan toe te voegen: “Het 
heeft bijna een Martin Luther 
King-gehalte.”
Een mooie gedachte. 

Paul Cornelisse 
Bart de Ruijter 

METRI
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Ooit had Frank Rijkaard 
als voetballer een akke-
fietje met de Duitser Rudi 
Völler. De ruzie kreeg grote 
bekendheid als het spuug-
incident. De twee weiger-
den excuses te maken 
maar Echte Boter kreeg ze 
weer aan tafel. Een prach-
tige commercial waarbij 
de gewezen aartsvijanden 
gemoedelijk in badjas 
met elkaar een beschuitje 
aten. Deze geste werkte 
als inspiratie voor dit boek. 
Klanten en IT-leveranciers, 
hoe krijgen we ze harmoni-
eus aan tafel? We hebben 
het hier niet over aarts-
vijanden, maar wel over 
partijen met tegengestelde 
belangen met de nodige 
argwaan. Om de vinger 
op de zere plek te krijgen 
en een aanzet te kunnen 
geven richting een nieuw 
sourcing-ecosysteem, 
nodigden we elf CIO’s van 
grote bedrijven, negen 
toonaangevende IT-leve-
ranciers en andere betrok-
kenen uit om het achterste 
van hun tong te laten zien 
en dat te bespreken.

 Wat zou u, geachte 
klant van een 
IT-leverancier, 
het liefste met uw 
leverancier willen 

bespreken en waar bent u nieuws-
gierig naar? Als u nu even geen re-
kening houdt met gevoelige karak-
ters, met eventuele consequenties, 
maar uw ongezouten mening zou 
geven, wat zou u dan zeggen? Zou 
u dan het liefste roepen: “Onvoor-
stelbare opportunistische eigenhei-
mer, waarom frustreer je continu 
de processen en wanneer leer je 
eens luisteren zodat we echt een 
keer kunnen gaan samenwerken?”
Met deze vragen kietelden we de 
CIO’s van bedrijven die werken 
met grote IT-uitbestedingen. En 
aan de andere kant gaven we 
leveranciers de gelegenheid hun 
bezwaren uit te storten over de 
klanten, die alles gisteren af  willen 
hebben, tegen lagere kosten en 
zonder duurzame contracten. 
Het leverde prachtige, maar ook 
schokkende uitspraken op. Wat 
dacht u hiervan? “De IT-indus-
trie wordt een fastfoodsector. Het 
gaat alleen nog om de verleiding.” 
Of: “Het lijkt wel of  wij de enige 
basisproducten leveren die gratis 
moeten zijn.” Ook om over na te 1



12

denken: “Leveranciers slaan door 
in proces-fetisjisme.” Nog erger: 
“Ego’s zitten ecosystemen vaak in 
de weg.”

Pijn en onbegrip
Wij mochten de interviews in alle 
rust afnemen en het werkwoord 
‘mogen’ is bewust gekozen. Want 
het was een feest. Iedere gespreks-
partner was opmerkelijk openhar-
tig. Ware gevoelens werden gratis 
prijsgegeven. Dit boek geeft zoveel 
inzichten over de pijn en het onbe-
grip tussen IT-klanten, leveranciers 
en consultants. En waarom waren 
de directieleden van deze toonaan-
gevende bedrijven – we noemen 
nog even geen namen omdat we 
echt niemand te kort willen doen – 
zo openhartig? Omdat het hier een 
onafhankelijke publicatie betreft. 
Dit is geen commercieel project. 
Veel boeken in de IT-sector zijn 
geschreven rondom onderzoeken 
over leveranciers, die krijgen dan 
mooie rapportcijfers voor hun 
performance. Die boeken zijn 
vooral goed voor de ijdelheid van 
de directeuren die een mooi cijfer 
hebben gekregen. 
Wij delen kennis. Wij lieten leve-
ranciers een inkijkje geven in hun 
delivery-modellen en we sloegen 

steil achterover. De oprechtheid 
zorgde wel dat we tot de kern kwa-
men. We lieten ook nog 12 studen-
ten hun ideeën, beelden over hun 
toekomst in de IT-markt geven, de 
generatie die het na ons echt moet 
gaan doen. Het hele ecosysteem 
aan tafel. En dat is wat wij met dit 
boek wilden bereiken: dichterbij tot 
elkaar komen. Traditionele barriè-
res weglaten en open kaart spelen. 

“Ego’s zitten 
ecosystemen 
vaak in de 

weg”

Inleiding • Open kaart
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Inzien dat we elkaar kunnen ver-
sterken in plaats van tegenwerken. 
Focus richten op het grote geheel, 
niet op het eigenbelang. Op kan-
sen en uitdagingen in plaats van 
oordelen en veroordelen. En dat is 
precies wat de klanten en de IT- 
leveranciers bij ons hebben ge-
daan. “Dit project past bij jullie”, 
zei een van de geïnterviewde 
CIO’s. “Jullie zijn niet van het 
ram-model. Naar elkaar luisteren 
en leren, niet altijd de meest voor 
de hand liggende oplossing, daar 
gaat het jullie om.” Dank. Een 
groot compliment.
Na de interviews, die in dit boek 
verwerkt zijn, zagen we elkaar nog 
een aantal keer. We ontmoetten 
elkaar in de Beurs van Berlage, 
waar de deelnemers het fascineren-
de Post Capatalism van Paul Mason 
cadeau kregen met hierin een 
geeltje van METRI. En dat was 
geplakt op een pagina waarvan wij 
de inhoud interessant vonden voor 
de betreffende CIO of  leveran-
cier. Ook troffen we elkaar op de 
CIO-dagen, waar we gezamenlijk 
spraken over innovatie, over de 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid omtrent 50 plussers die door 
de automatisering van de automa-
tisering massaal afvloeien. Maar 

ook over meer inhoudelijke zaken, 
zoals het besturingsmodel van de 
delivery-omgeving. Ook spraken 
we CFO’s en CEO’s van buiten de 
doelgroep die ons onafhankelijke 
feedback gaven op alles wat gezegd 
was. Wij kunnen met overtuiging 
zeggen dat we een representatieve 
doorsnede van de markt hebben 
betrokken bij dit boek. We brach-
ten ze bij elkaar, de partijen, net als 
Echte Boter. Omdat we in delen 
geloven en niet in opbreken.

IT als hamburger
In Oog om oog, hand in hand voeren 
we in vrijwel elk hoofdstruk enkele 
CIO’s en leveranciers ten tonele. De 
aftrap is het hoofdstuk Imperfectie. 
We staan stil bij de historie van de 
IT-markt en de explosieve groei. 
Maar ook hoe imperfectie belang-
rijke deuren kan openen. Dit alles 
wordt gevolgd door het hoofdstuk 
Verleiding, waar we door de steeds 
kortere ‘hype cycli’ niet aan ontko-
men en die we soms zelfs propage-
ren. De IT als hamburger. En we 
praten over Besturing met name 
rond de sterk veranderde rollen in 
de IT-afdeling, over de Houding 
van een leverancier richting de klant 
en andersom. Uiteraard komt de 
rol van Technologie aan de orde, en 
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hoe de Ecosystemen van vandaag 
functioneren. Klanten en leveran-
ciers komen er niet meer mee weg 
om kleine zaken aan te passen in 
hun eigen organisatie. Ze moeten 
proactief  willen ‘kannibaliseren’ 
zo is de breed gedragen visie. Het 
voorlaatste hoofdstuk gaat over 
Nieuwe regels. Wat hebben we ge-
leerd van alles wat aan bod is geko-
men en wat moet de nieuwe koers 
worden? Daarover gaat ook het 
laatste hoofdstuk: De blik vooruit.
Het misschien wel belangrijkste 
thema loopt overigens als een rode 
draad door het hele boek: vertrou-
wen. Uit alle interviews blijkt dat ver-
trouwen op één staat. Niet dat het nu 
nummer één is, maar dat het in veel 
opzichten nummer één moet wor-
den. En dan niet gemeten als cijfer, 
maar een keuze vanuit het hart.

Twee werelden
In de conclusie maken we een uit-
stapje naar de Rotterdamse haven 
om te benadrukken dat het hoog 
tijd is in de sourcingwereld om van 
het kortetermijndenken af  te stap-
pen en een visie neer te zetten voor 
de toekomst. Vakbondsbestuurder 
Niek Stam van FNV Havens stelt 
dat De Maasvlakte 2 met zijn bijna 
volledig geautomatiseerde termi-

nals geen banenmotor is geworden 
zoals het altijd genoemd is, maar 
eerder een banenvernietigings- 
machine. De planners van de Rot-
terdamse haven zijn verblind door 
vooruitgangsdenken en hebben 
te weinig oog voor de gevolgen 
voor de werkgelegenheid. Het 
bezoek aan de Rotterdamse haven 
illustreert de discussie die ook in 
de sourcingwereld op gang moet 
komen over het verdwijnen van 
banen in de operationele IT. Er 
is een nieuwe dialoog nodig over 
de gevolgen van automatisering 
van de automatisering voor de 
werkgelegenheid en de impact op 
de macro-economie en de verzor-
gingsstaat.
Die dialoog zal zeker niet gemak-
kelijk zijn, omdat wat de heren 
en dames ons verteld hebben in 
het kader van dit boek in al hun 
onwaarschijnlijke openhartigheid 
laat zien dat de sourcingwereld 
nog steeds bestaat uit twee aparte 
niet-geïntegreerde werelden. “Je 
wordt tegenwoordig als klant nog 
steeds verleid met lage eigendoms-
kosten, maar je betaalt uiteindelijk 
toch te veel.” En: “Als ik alle mooie 
businesscases van de leveranciers 
had gevolgd, dan had ik nog maar 
tien procent van mijn budget 

Inleiding • Open kaart
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nodig gehad.” Uitspraken die u in 
het boek terugvindt en die aange-
ven dat nogal eens grote beloften 
gedaan worden, die in de praktijk 
lastig te realiseren blijken te zijn. 
We zijn al met al voor een deel in 
onze somberheid bevestigd. En 
toch is er hoop. Want tijdens de 
bijeenkomsten die we hadden, met 
een biertje en een balletje, kortom 
in een veilige setting, was iedereen 
erg open en transparant. En kwa-
men er nieuwe inzichten. Inzichten 
die u zich nu eigen kunt maken. 
Het begin is er. En het ligt voor u.
Wij wensen u veel leesplezier en 
heb vertrouwen. In uzelf  en elkaar!

Paul Cornelisse 
Bart de Ruijter 

METRI 
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Op de arbeidsmarkt, 
maar eigenlijk overal 
waar vraag en aanbod de 
dynamiek bepalen, komt 
men om de pakweg tien 
jaar tot nieuwe inzichten. 
Processen worden 
verbeterd en vergaand 
geautomatiseerd, 
modellen en verhoudin- 
gen veranderen. Een 
betere organisatie 
zorgt ervoor dat diverse 
kosten niet meer worden 
gemaakt. Een logisch 
proces. We laten de 
stoomtrein immers 
ook niet meer rijden. 
Geen revolutie, maar 
een evolutie. Met name 
in de IT-sector is het 
afgelopen decennium 
veel veranderd. Na een 
periode van explosieve 
groei is nu sprake van 
overcapaciteit. Er zijn 
te veel leveranciers en 
in hun aanbod zit weinig 
differentiatie. Met alle 
uitdagingen van dien. 
Imperfectie is van alle 
tijden en inherent aan de 
dynamiek van vraag en 
aanbod.

Jarenlang ging het gewel-
dig met de economie. 
Het kon niet op. Zowel 
bij leveranciers als hun 
klanten werd veel werk 

simpelweg uitbesteed en van reor-
ganisaties of  het optimaliseren van 
processen was nauwelijks sprake. 
Die noodzaak was er gewoon-
weg niet. Men zegt weleens: “Je 
moet het dak vernieuwen als de 
zon schijnt”. Die uitspraak klopt 
misschien juist wel omdat het in de 
praktijk niet zo werkt. Er was bij 
veel bedrijven geen urgente reden 
om kritisch naar de eigen proces-
sen en kostenniveaus te kijken. Bij 
IT-leveranciers speelde in feite de-
zelfde dynamiek. Inmiddels is die 
situatie radicaal veranderd. Door 
een combinatie van economische 
tegenwind, de opmars van nieuwe 
cloudgebaseerde deliverymodellen 
en trends als vergaande automati- 
sering van beheer, robotisering 
heeft men ineens een overschot aan 
menselijk kapitaal. Daarmee is een 
probleem ontstaan waarvoor geen 
eenvoudige oplossing is. Want wat 
te doen met al die arbeidskrachten 
die 25 jaar lang belangrijk maar in-
tussen geoptimaliseerd en geauto- 
matiseerd werk deden? Omscho-
ling kent zijn grenzen.2
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Opgevreten
Een IT-leverancier verkoopt 
IT-diensten aan klanten, veelal in 
een global deliverymodel, dus een 
combinatie van on-site, nearshore 
en offshore. Door de opmars van 
technologische trends als IaaS, 
PaaS en SaaS verschuift de vraag 
naar infrastructuur die een stuk 
minder arbeidsintensief  te beheren 
is en komt een deel van de data-
centers leeg te staan. Een aanzien-
lijk deel van de bestaande IT-infra- 
structuur doet er niet meer toe 
en hoeft daardoor niet beheerd te 
worden. De leverancier zal mensen 
moeten omscholen of  ontslaan.
Om met Paul Haenens alter ego 
Bob Guttering te spreken: “Het 
wordt alleen maar erger.” Het huis 
staat half  leeg en buiten wordt 
een deel van de business bedreigd. 
Want al die mensen die de leveran-
cier heeft moeten ontslaan, worden 
zzp’er en die werken onder de prijs 
voor dezelfde klant. Die klant gaat 
in het kader van de kosten ook veel 
meer intern oplossen. Er wordt 
tegen de leverancier minder vaak 
gezegd: “Ga jullie gang maar.” 
Integendeel, er wordt gezegd: “Wij 
doen het wel zelf, dan mogen jullie 
aan het eind van de rit het overge-
bleven korstje opeten.” Als klap op 

de vuurpijl vertelt hij de leveran-
cier dat de kosten omlaag moeten. 
Hij wil het flexibeler en hij wil het 
waanzinnig transparant.
In de IT-sector worden we inmid-
dels geconfronteerd met een deel 
van de ruim 750.000 zzp’ers die 
vaak voor 50 of  60 procent van 
de algemeen geldende uurtarieven 
van reguliere IT-dienstverleners 
willen en kunnen werken. Ze zijn 
extreem flexibel, gewend en ge-
dwongen te netwerken en ze rea-
geren razendsnel. Intussen komen 
IT-dienstverleners er ook nog eens 
achter dat partijen als Microsoft, 
Google, Amazon Web Services 
(AWS) en Rackspace steeds gro-

“De focus ligt 
op behoud: 

rekken en erbij 
blijven”

Imperfectie • Nieuwe verhoudingen
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tere concurrenten worden op vele 
terreinen waarvan gedacht en 
gehoopt werd dat ze er zich nooit 
op zouden gaan richten. Tegen be-
ter weten in proberen leveranciers 
hun klanten vast te houden. “De 
focus ligt op behoud; rekken en 
erbij blijven”, zegt Carlo Schreurs, 
IT-verantwoordelijke bij Friesland-
Campina hierover.

Te langzaam
Veel IT-dienstverleners komen 
nog steeds te langzaam met een 
echt duidelijke aanpak in reactie 
op bovengenoemde ontwikkelin-
gen. Begrijpelijk. Er is gigantisch 
veel legacy in hardware, software 
en niet te vergeten personeel. Dat 
pas je niet zomaar aan. Een korte 
rondgang leert dat veel partijen 
aan het zoeken zijn, aan het praten 
zijn, maar kleine stapjes zetten. 
Vaak wordt er nog steeds met 
name aan de kostenkant gesneden. 
Veel cloudinnovatie is marketing. 
Eén ding is duidelijk: als je vast-
houdt aan het oude en alleen maar 
in de kosten snijdt, dan wordt het 
niet beter.
Met het concurrerend vermo-
gen van menig IT-leverancier is 
het niet goed gesteld, omdat ze 
onvoldoende echte toegevoegde 

waarde leveren en moeilijk aan 
de klantvraag kunnen voldoen. 
Deze malaise, die al jaren stilletjes 
aan de gang is en begon bij grote 
internationale concerns als Cap-
gemini, Atos, IBM, Hewlett Pac-
kard Enterprise (HPE), T-Systems, 
Fujitsu en CGI, is inmiddels ook 
doorgedrongen tot de haarvaten 
van de Nederlandse IT-industrie. 
Indiase partijen hebben daar door 
het ontbreken van legacy en een 
‘asset light’-model iets minder last 
van, maar kunnen zich niet aan 
deze trend onttrekken.
De tarieven van traditionele 
IT-diensten staan onder druk. Ge-
bruikersorganisaties willen boven-
dien oplossingen die optimaal zijn 
afgestemd op hun bedrijfssegment. 
Je hebt schaal nodig om die toege-
voegde waarde te realiseren in je 
klantoplossingen. IT-leveranciers 
blijven aanhikken tegen echt drasti-
sche veranderingen. Vaak is de 
klacht te horen dat het zo extreem 
hard is gegaan dat er bijna niet op 
te plannen en te investeren valt. 
Als je de boterham moet verdienen 
met IT-infrastructuur en deze kos-
ten marginaliseren tot een punt dat 
je geen bestaansrecht meer hebt als 
bedrijf  dan zul je het echt snel over 
een andere boeg moeten gooien.
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Investeren
Welke kant gaat dat op en is het 
alleen malaise troef ? Voor een 
antwoord op die vraag kun je nu al 
terecht bij tal van voorbeelden in 
de markt. Want er zijn ook talrijke 
partijen die succes hebben. Grote 
partijen die sectorspecifieke tech-
nologiediensten en kennis ontwik-
kelen doen het goed. Hetzelfde 
geldt voor clubs die het anders 
aanpakken en marktkennis in huis 
halen door ecosystemen en ventu-
res op te zetten en de markt met 
kleine, bewegelijke teams te bewer-
ken. Bestaande disfunctionele 
leveringsmodellen moeten op de 
schop. Door IT verregaand te 
automatiseren en het menselijk 
handwerk uit producten en dien-
sten te halen. Hiermee kunnen de 
operationele kosten omlaag. 
Een deel van die besparingen kun 
je blijvend inzetten om te investe-
ren in nieuwe technologie en inno-
vaties. In brede zin moet het tempo 
van flexibilisering omhoog. Kas-
stromen en productontwikkeling 
moeten ingericht zijn op kortere 
vernieuwingscycli. En werknemers 
moeten continue training krijgen 
en geprikkeld worden om nieuwe 
vaardigheden op te doen en nieu-
we marktkennis te verwerven. Deze 

mix van randvoorwaarden maakt 
het juist zo complex voor de meer 
traditionele marktpartijen.
Meer dan ooit tevoren zijn er 
onorthodoxe verbanden nodig 
om gezamenlijk de veerkracht te 
organiseren die nodig is voor deze 
verandering. Een klant-leveran-
cier-relatie die in het verleden nogal 
eens op de spits werd gedreven rond 
een zo laag mogelijk gehouden 
prijs. Die achterdocht moet inge-
ruild worden voor een verhouding 
waarbij solidariteit en vertrouwen 
centraal staan. Als er geen schaarste 
is in productiemiddelen als IT-infra-
structuur moet je elkaar toch trouw 
beloven om schokken op te vangen 
en veerkracht te hebben als een of  
beide partijen lastige periodes door-
maken. Belangrijkste karakteristiek 
daarvan is vrijwilligheid en keuze. 
Dus geen jarenlange looptijden, 
maar contracten met een onbe-
paalde looptijd die onder redelijke 
voorwaarden op te zeggen zijn als 
er aanleiding is voor andere keuzes.

Businessdruk
Door al deze ontwikkelingen 
winnen in het sourcingslandschap 
nieuwe rollen weer aan belang. 
IT-architectuur bijvoorbeeld: 
het aan elkaar knopen, op elkaar 
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afstemmen van alle technologie 
en afgenomen diensten. Hetzelfde 
geldt voor servicedelivery en con-
tractmanagement; denk aan het 
regisseren van alle grote en kleine-
re relaties en afspraken. Maar de 
druk op de leverancier zal nog wel 
even blijven, ook al zijn de intenties 
juist. “Wat je er ook van maakt”, 
verzucht Johan van Campen van 
Atos. “We hebben nu eenmaal te 
dealen met assets en mensen.” Ook 
zijn concullega Timo Fine van 
Wipro onderkent deze dynamiek: 
“De relatie met klanten en mijn 
eigen focus daarop worden vaak 
ingehaald door de interne business- 
druk.”
Imperfectie is van alle tijden, maar 
het scheelt al enorm als je weet 
waar het knelt.
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 ‘Markt vraagt om moderne 
contracten’
Alexander van der Hooft
Directeur Business Operations KPN

 ‘Waarom de IT op één lijn 
brengen met de business?’
Hans Lagaaij
Corporate IT Director Stork

 ‘Shake-out is onvermijdelijk’
Timo Fine
Manager Benelux Wipro Technologies
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 ‘Markt 
vraagt om 
moderne 

contracten

Alexander van der Hooft
Directeur Business Operations KPN

’

Alexander van der Hooft, 
verantwoordelijk voor de op 
de zakelijke klanten gerichte 
operationele dienstverlening 
van KPN, constateert dat 
de huidige IT-contracten 
in veel gevallen geen recht 
meer doen aan de dyna-
miek en verhoudingen in de 
markt. “Langjarige con-
tracten houden het pittige 
veranderingstempo van de 
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technologie niet meer bij. Sinds de komst van de iPad is 
consumententechnologie en de ‘always-on’-beleving lei-
dend geworden, ook in het bedrijfsleven.” Ondanks deze 
wens om additionele functionaliteit mag de IT niet veel 
meer kosten. Dat is mogelijk gemaakt door basispro-
ducten en -diensten verregaand te standaardiseren. Die 
standaardisatie heeft overigens een positief  effect gehad 
op de eindgebruikerstevredenheid, die is toegenomen. 
“Vergeleken met de contracten uit het vorige millenni-
um, waarin werd gestuurd op harde KPI’s en grote mar-
ges werden gerealiseerd, zien we een verschuiving naar 
contracten die sturen op gebruikerstevredenheid”, zegt 
Van der Hooft. “Daarbij is de concurrentiedruk sinds de 
crisis in 2008 flink toegenomen. In de IT-markt is dit ef-
fect versterkt door een overaanbod van spelers met lage 
marges. Terwijl op hun beurt onze klanten in hun eigen 
marktsegment met een vergelijkbare margeverlaging te 
maken hebben. Uiteindelijk heeft dit gevolgen voor de 
flexibiliteit in uitbestedingscontracten.”

Focus op de klant
De KPN-executive zegt het zelf  niet met zoveel woorden, 
maar wie goed naar hem luistert, hoort hem zeggen dat 
er nog ruimte is voor verbetering in de markt: “IT is lange 
tijd van ondergeschikt belang gemaakt in de business- 
activiteiten. Het was er en het moest het doen. De CIO- 
functie was dan ook geen onderdeel van C-level manage-
ment”, zegt hij. “Nu zie je dat technologie zo belangrijk 
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is geworden dat zo’n manager eigenlijk een kandidaat-lid 
voor de directie zou moeten zijn. Dit vraagt om een ver-
andering in mindset in veel organisaties.”
Waar KPN de werknemers oorspronkelijk op compe-
tentie had ingedeeld, is de organisatie nu ingericht met 
klantteams. “Ben je veel tijd bezig met één klant? Dan 
zit je in het dedicated klantteam,” aldus Van der Hooft. 
“Voor kleinere klanten worden teams samengesteld met 
specifieke expertise voor sectoren. De customer intimacy 
is op deze manier een stuk groter geworden.” Voor de 
verbetering van de delivery haalt KPN offshore-activi-
teiten terug naar eigen land. “Offshoring is achterhaald 
geraakt nu er volwassen tooling (software) is gekomen 
die eenvoudige en repeterende beheertaken effectief  
en efficiënt kan uitvoeren. Het automatiseren van de 
automatisering zorgt voor een hogere kwaliteit van de 
dienstverlening aan de klant met minder verstoringen. 
Klantkennis houden wij graag dicht bij huis.”
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Hans Lagaaij is een senior 
IT-executive met meer dan 
twintig jaar ervaring in de 
IT, logistiek en financiën. 
Hij initieerde zowel natio-
naal als internationaal toon-
aangevende IT-gedreven 
trajecten en transformaties 
in uiteenlopende sectoren 
en bedrijven zoals Heine-
ken, FrieslandCampina, 
Danone, Wavin en inmid-

 ‘Waarom de 
IT op één lijn 
brengen met 
de business?

Hans Lagaaij
Corporate IT Director Stork

’
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dels dus bij Stork. “Het aantal disruptieve ontwikkelin-
gen was nog nooit zo hoog.”
Gespecialiseerd in IT-governance, strategische planning, 
programma- en verandermanagement kent Lagaaij als 
geen ander de discussie over het gebrek aan afstemming 
tussen IT en business, en de stappen die de informatietech-
neuten daartoe zouden moeten maken. Volgens hem gaat 
het om een achterhaalde eis. “Waarom moet de IT afge-
stemd worden met de business?”, vraagt hij retorisch. Zeker 
nu we als mensen en professionals steeds meer ‘digital 
natives’ zijn dan ‘digital immigrants’. De business en zelfs 
het individu zitten daardoor steeds vaker zelf  aan het roer.
Ook de manier waarop organisaties gestructureerd 
zijn moet op de schop. “Binnen nu en vijf  jaar moeten 
vendors van hun mammoettankers overstappen in kleine 
aanvalsscheepjes. Op die manier nemen ze het lot in 
eigen handen en kunnen mensen en bedrijfsonderdelen 
zich richten op de wensen en eisen van markt en klan-
ten. “How do you eat an elephant? In pieces!”, zegt hij met 
oog op de behoefte aan schaalverkleining bij zowel aan-
bod- als vraagzijde. “Als Stork, een onderdeel van Fluor, 
zijn we een mondiaal opererende organisatie, maar in 
het kader van een optimaal functionerende organisatie 
wel opgedeeld in lokale stukjes.”

Disruptief
De beweging die Stork maakt – van groot, corporate en 
monolitisch naar klein en flexibel – vertaalt zich uitein-
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delijk ook in een grotere verantwoordelijkheid voor het 
individu. “Iedereen is uiteindelijk primair verantwoor-
delijk voor de eigen inzetbaarheid op de lange termijn.” 
Mensen en organisaties worden daarbij volgens Hans 
Lagaaij wel maximaal uitgedaagd, want de impact en de 
veelheid van verstorende maatschappelijke, technologi-
sche en economische ontwikkelingen is groot. “Tijdens 
de jaren van de ‘stille generatie’ waren er hooguit tien 
disruptieve gebeurtenissen. Nu, met de opkomst van de 
generatie Y, zijn er veel meer van dergelijke ontwikkelin-
gen, veelal gevoed door technologische vooruitgang.”
Als voorbeeld van een belangrijke verschuiving in 
denken noemt Lagaaij de afnemende behoefte aan het 
eigendom over hardware, software en datacenters. Dat 
heeft grote gevolgen voor de traditionele businessmodel-
len binnen en buiten de IT, die vooral gericht waren op 
bezit. Dat vraagt om een herijking op meerdere fronten.
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“De markt is zwaar overspan-
nen”, zegt Timo Fine, in de 
Benelux verantwoordelijk 
voor Wipro Technologies. 
Het aanbod in de markt is 
in zijn ogen te groot en zal 
daarom moeten consolide-
ren. “Een consolidatieslag is 
onvermijdelijk”, benadrukt 
hij. Een diagnose die zowel 
treurig als hoopgevend 
stemt. Want wanneer het 
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“De markt is zwaar overspan-
nen”, zegt Timo Fine, in de 
Benelux verantwoordelijk 
voor Wipro Technologies. 
Het aanbod in de markt is 
in zijn ogen te groot en zal 
daarom moeten consolide-
ren. “Een consolidatieslag is 
onvermijdelijk”, benadrukt 
hij. Een diagnose die zowel 
treurig als hoopgevend 
stemt. Want wanneer het 

 ‘Shake-out is 
onvermijdelijk

Timo Fine
Manager Benelux Wipro Technologies

’
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kaf  van het koren gescheiden is, kunnen de overblijvers 
op basis van gezondere afspraken werken aan een echte 
relatie met hun klanten. Een lean en mean, en wendbaar 
delivery-apparaat met een jong en flexibel personeelsbe-
stand helpt daarbij.
“Innovatie begint als technologie-push en wordt uitein-
delijk business-pull”, vertelt Timo Fine over de inbreng 
van IT-leveranciers. “Uiteindelijk moet de eindgebruiker 
wel iets hebben aan de technologie die de leverancier 
aanbiedt en levert. We moeten dus samen met de klant 
zoeken naar de toegevoegde waarde. Derde partijen, 
zoals adviesbureaus, en de leverancier zijn samen ver-
antwoordelijk voor het voeden van creativiteit aan de 
kant van de CIO. Op basis daarvan kan die vervolgens 
het verschil maken voor zijn of  haar business.”

Verbetering
Als overeenkomsten mislukken, dan komt dat volgens 
Fine veelal door het ontbreken van een echte relatie. 
Voor een deel is de business van de klant daar debet 
aan. Deze wil via de standaard RFP- en RFI-trajecten 
immers vaak te veel, te snel en te makkelijk aan infor-
matie komen. Maar ook aan de vendorkant zijn zaken 
voor verbetering vatbaar. “Misschien is het gehele belo-
nings- en bonusmodel voor verkoopfuncties nog onvol-
doende toegerust om genoeg toegevoegde waarde voor 
de klant te creëren”, zo filosofeert Fine. “Sales krijgt 
zijn bonus op basis van de gefactureerde omzet. Er is 
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nog geen goed governancemodel waarbij de afspraken 
en toezeggingen vanuit sales ook hun impact hebben 
op het verdere verloop en succes van het project. Het 
bestaande beloningsmodel werkt bijvoorbeeld niet 
goed met de zero revenue commitment-deals die je tegen-
woordig steeds meer ziet.”
Uiteraard is ook Wipro niet ongevoelig voor de tucht 
van de markt. “De klantrelatie en mijn eigen focus daar-
op worden vaak ingehaald door de interne business- 
druk.” Maar dat is ook in het belang van de afnemer. 
“Willen we duurzame waarde aan klanten kunnen leve-
ren, dan moet je wel willen blijven groeien. Onze lokale 
delivery-capabilities worden daartoe uitgebreid met staff 
transfers als onderdeel van deals, overnames en investerin-
gen in mensen en technologie.”



3
Fastfood 
en impuls-
aankopen

Verleiding
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De in het vorige 
hoofdstuk geschetste 
marktdynamiek en 
druk op zowel klant als 
leveranciers, maakt de 
interactie tussen klant 
en leverancier soms tot 
een spel van lokken en 
verleiden. Korte cycli 
op het gebied van zowel 
technologie als business 
versterken dit fenomeen. 
Dat leidt soms tot een 
discrepantie tussen de 
beloften van de marke-
ting- en salesafdeling 
van een leverancier en 
de uiteindelijke ability 
to deliver. Openheid en 
transparantie kunnen 
bijdragen aan een 
gezonde wisselwerking 
en een faire prijs.

Aanbieders van le-
vensmiddelen, con-
sumentenproducten 
en de fastfoodindus-
trie hebben altijd 

een grote creativiteit aan de dag 
gelegd bij het aan de man brengen 
van hun waren. Bekend zijn de 
foto’s van veelal vette smakelijkhe-
den op plaatsen met veel toeristen, 
of  zoetigheden die moeten ver-
leiden tot impulsaankopen bij de 
kassa van het pompstation. Minder 
bekend zijn de potten- en pannen- 
reisjes waarbij – met name bejaar-
den – een dagje per touringcar op 
pad gaan, om uiteindelijk in een 
zaaltje te belanden waar matras-
sen, waterkokers en andere pro-
ducten worden opgedrongen. 
Een variant hierop was de zoge-
naamde ‘Butterfahrt’ van enkele 
decennia geleden. Deelnemers 
moesten voor dag en dauw op pad 
richting de Eemshaven in het noor-
den van Groningen, waar iedereen 
op de boot ging voor een dagje 
varen naar internationale wateren. 
Eenmaal daar aangekomen gingen 
de winkels open, waarna men zich 
op het belastingvrij inslaan van 
drank, sigaretten en andere zaken 
stortte. Tegen de avond stapten alle 
deelnemers met volle tassen in de 3
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auto voor een veelal lange rit naar 
huis. Hoeveel goedkoper moesten 
al die offshore ingeslagen goederen 
niet zijn om de tickets voor de 
boot, de nodige versnaperingen 
en al die uren in de auto goed 
te maken? Kennelijk draaide en 
draait het bij verkoop vooral om de 
verleiding…

Smakelijk hapje
Binnen de wereld van uitbesteding 
werkt het wellicht niet veel anders. 
“Als ik alle mooie businesscases 
van de vendors had gevolgd, dan 
had ik nog maar tien procent van 
mijn budget nodig gehad”, luidde 
de uitspraak van een geïnter-
viewde CIO. Het geeft aan dat 
er vanuit de leveranciers nogal 
eens grote verwachtingen worden 
gewekt, die in de praktijk moei-
lijk te realiseren zijn. Zowel met 
betrekking tot te leveren produc-
ten en diensten, innovaties als de 
daarvoor gevraagde prijs.
Zo heeft een deel van de IT-indus-
trie volgens een van de voor dit 
boek geïnterviewde betrokkene het 
karakter van de ‘fastfoodsector’, 
waarbij het inderdaad alleen nog 
maar zou gaan om die genoemde 
verleiding. Aan de andere kant stelt 
weer iemand anders dat juist ‘vet 

de smaakmaker van de keuken’ 
is. Kortom, er mag best wat ver-
diend worden, zolang zowel klant 
als leverancier er maar de nodige 
voordelen bij hebben. Het gaat dus 
voor een deel over wederkerigheid 
in de relatie, waarbij soms door 
beide partijen water bij de wijn 
gedaan moet worden. Het betekent 
bovendien een zekere mate van 
proactiviteit, waarbij de uitbeste-
dende partij innovaties kan sugge-
reren die vooral de klant voordeel 
opleveren.
Het als een smakelijk hapje pre-
senteren van dienstverlening heeft 
wellicht te maken met de IT-markt 
waarin steeds meer basisproducten 
opduiken. Deze producten zijn 
tegen steeds lagere kosten te consu-
meren. Zeker wanneer een speci-
fieke inbreng of  niche minder aan 
de orde is, lijkt een fastfood-achtige 
presentatie in combinatie met een 
flexibele en laaggeprijsd cafetaria- 
gebaseerd aanbod en afname 
onvermijdelijk. Maar dan moet het 
spel wel eerlijk gespeeld worden. 
Als klant word je namelijk nog 
te vaak verleid met een lage total 
cost of  ownership, maar uiteindelijk 
betaal je toch teveel. Je bestelt, met 
andere woorden, een hamburger, 
maar rekent een vijfgangendiner 
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af. Dat is vanuit het oogpunt van 
de relatie geen duurzame basis. 
Een commodity-dienst moet 
gewoonweg een commodity-prijs 
hebben. Tegelijk moet voor 
niet-standaard dienstverlening een 
eerlijke vergoeding worden be-
taald. De kans voor de leveranciers 
is dat ze zich juist daar kunnen on-
derscheiden met een klantgericht 
aanbod. Op basis van een keuze of  
mix van diensten zijn leveranciers 
vervolgens in staat hun marktbena-
dering te veranderen. Dat is in het 
voordeel van iedereen.

Teleurstellingen
Nogmaals: veel organisaties leven 
nog steeds in de veronderstelling 
dat outsourcing altijd enorme 
kostenreducties oplevert. Wellicht 
omdat het op papier zo mooi lijkt: 
lagere kosten, hogere marges, meer 
innovatie, minder gedoe. Vaak gaat 
dat goed en leveren de dienstver-
leners de gewenste kwaliteit tegen 
een redelijke prijs. Soms gaat het 
alleen behoorlijk mis en blijkt het 
moeilijk om de geschetste verwach-
tingen te realiseren.
Dat kan meerdere oorzaken heb-
ben en teleurstellingen komen niet 
altijd door kwade wil of  opzet. Uit 
in 2015 door METRI uitgevoerd 

onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 
bepaalde software-ontwikkelprojec-
ten met een grote offshore-compo-
nent uiteindelijk duurder worden 
en later worden opgeleverd dan 
van tevoren verwacht. Ook de 
productiviteit is in die projecten 
duidelijk lager dan in andere. De 
complexiteit van de software is 

“Als ik alle 
businesscases 
van de vendors 
had gevolgd, 
had ik nog 
maar tien 

procent van 
mijn budget 

nodig gehad”
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hier een belangrijke boosdoener. 
Als er bijvoorbeeld veel complexe 
business rules in de software moeten 
worden gerealiseerd, is het van 
groot belang dat de ontwikkelaars 
precies weten wat ze moeten doen 
en de nodige context-informatie 
bezitten van de business waarvoor 
de software wordt ontwikkeld. Men 
kan dit niet altijd verwachten van 
Indiase ontwikkelaars en daarom 
zou het goed zijn om goed na te 
denken over welke projecten wel 
en welke niet in India, China of  
bijvoorbeeld de Filipijnen uitge-
voerd kunnen worden. Het offsho-
re ontwikkelen van een omvangrijk 
project dat zich hier niet goed toe 
leent, kan gemakkelijk resulteren 
in een mislukking. Door de lagere 
productiviteit kan deze software 
zelfs veel duurder worden dan als 
deze onshore zou zijn ontwikkeld, 
om nog maar niet te spreken over 
het aantal fouten, de onderhoud-
baarheid van de code, de time-to-
market en de gebruikers- en klantte-
vredenheid.
Projecten die wel zeer goed en goed-
koop offshore uit te voeren zijn, zijn 
vaak projecten met een relatief  lage 
complexiteit. Op het moment dat 
een dienstverlener werkt met vaste 
teams die specifiek werken voor een 

bepaalde klant, kan er geïnvesteerd 
worden in het opbouwen en in stand 
houden van kennis van de klant, de 
markt en de processen. De kans op 
succes en kostenvoordelen is in zo’n 
situatie veel groter.

Checklist
Het verdient aanbeveling om, 
analoog aan de BIT-organisatie in 
overheidsland, een project readiness 
check uit te voeren op ieder project 
waarvan men overweegt het door 
de leverancier te laten realiseren. 
Op basis van een checklist krijgt 
men inzicht in de kans van slagen 
van het project en daarmee ook 
inzicht in de risico’s die met het 
project gepaard gaan. Zeker als 
er ook een controle is in hoeverre 
de projectbegroting in lijn is met 
ervaringscijfers gerealiseerd in ver-
gelijkbare, afgeronde projecten. 
Wie op deze manier een ‘Butterfahrt 
readiness check’ zou doen, komt 
waarschijnlijk al snel tot de conclusie 
dat het goedkoper is om een paar 
flessen drank bij de lokale winkel te 
halen. En aldaar zou een impulsaan-
koop-alert je moeten behoeden voor 
kortetermijngenot. Op vergelijkbare 
wijze zou je elke maaltijd, zowel thuis 
als buiten de deur, op z’n merites kun-
nen beoordelen. Vanuit een zakelijk 
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perspectief  dan. Want misschien geeft 
het avontuur van een offshore boot-
tochtje en het vooruitzicht van een 
lekkere snack wel de doorslag.
Wanneer we zwichten voor ver-
leiding, en we weten het zelf, dan 
verdienen we wellicht niet beter.
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 ‘Klant moet zich 
belangrijk voelen’
Christiaan De Backer
Group CIO TomTom

 ‘Tussen sterrenrestaurant 
en fastfood’
Jan Willem van den Bos
Commercieel Directeur Outsourcing NL Cegeka

 ‘Vet is smaakmaker 
van de keuken’
Ton van Rhijn
Director ICT & Informatiemanagement CZ
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 ‘Klant 
moet zich 
belangrijk 

voelen

Christiaan De Backer
Group CIO TomTom

’

“Innovatie moet een business opportunity 
zijn, geen onderdeel van een verkoop-
verhaal”, stelt Christiaan De Backer, 
Group CIO van TomTom. Daarbij 
worden nogal eens zaken beloofd die 
de leverancier niet kan waarmaken. 
“Als ik al de mooie businesscases van 
de vendors had gevolgd, dan had ik 
nog maar 10 procent van mijn budget 
nodig gehad.” Hij beaamt weliswaar 
dat dit in tijden van een groeiend 
belang van IT sowieso onmogelijk was 
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geweest, maar adresseert wel een gevoelig punt: er 
wordt teveel beloofd.

Vandaar de focus op het belang voor de business. Daar 
ligt binnen TomTom dan ook een belangrijk deel van de 
intern geborgde kennis en regie. Dat moet voorkomen 
dat een project een grote black box wordt. “Technologie-
leveranciers en systeem-integrators zitten samen in een 
project, maar onder leiding van een interne 
projectleider met de eindverantwoordelijkheid”, aldus 
een gedeci-deerde De Backer, die ruim 30 jaar 
management- ervaring in telecom en hightech-industrie 
meebrengt. Bij TomTom heeft hij de 
verantwoordelijkheid voor een IT-afdeling van ongeveer 
280 mensen. Hij ontwik-kelt daarbij een 
langetermijnvisie en implementatie, gebaseerd op de 
eisen en prioriteiten van de business. Resultaten zijn 
lagere operationele kosten en een betere benutting van 
de bezittingen en een verschuiving van de investeringen 
naar revenue-ondersteunende projec-ten. De Backer 
creëerde onder meer een eigen Service Delivery Center 
in India, een intern alternatief voor traditionele 
uitbesteding.

Waardigheid
“De menselijkheid verdwijnt tussen leverancier en 
klant”, vervolgt de Group CIO, die alom wordt erkend 
vanwege zijn leiderschap en organisatietalent in sterk 
internationale, multiculturele en geografisch gespreide 
teams. Hij wijst daarbij wel op een verschil in cultuur 
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tussen landen. “Belgen doen nog steeds aan echte 
partnership, aan gedeelde verantwoordelijkheden. Ne-
derland is daarentegen veel te juridisch gedreven. Een 
mondelinge afspraak bestaat niet, waardoor de flexibi-
liteit uit de contracten verdwijnt. De leveranciers gaan 
bovendien teveel voor kortetermijnresultaten in plaats 
van langetermijnrelaties te prefereren.”
Een gemiste kans. “Leveranciers moeten inzetten op 
relatiebeheer”, besluit Christiaan De Backer. “Diep-
gaande customer intimacy opbouwen door waardigheid 
en vertrouwen. Het gaat niet om gebruikerstevredenheid 
maar of  de klant zich belangrijk en begrepen voelt.”
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Op basis van zijn ervarin-
gen aan zowel de vraag- 
als aanbodzijde moeten 
volgens Jan Willem van 
den Bos, verantwoorde-
lijk voor de Nederlandse 
outsourcing-activiteiten 
van Cegeka, zowel klant als 
leverancier stappen maken. 
Aan de ene kant moet de 
klant de handen vrij maken 
voor echte businessinnova-

 ‘Tussen 
sterren-

restaurant 
en fastfood

Jan Willem van den Bos
Commercieel Directeur Outsourcing NL Cegeka

’
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tie, terwijl de leverancier de blik op alle ontwikkelingen 
binnen de IT-sector moet richten.
De verschuiving die hij bij klanten momenteel ziet van 
een nadruk op ‘bestuurswaarden’ naar ‘businesswaar-
den’ juicht hij toe, al kan het volgens hem nog beter. “De 
CIO moet vooral zijn eigen toegevoegde waarde kunnen 
definiëren”, aldus Van den Bos. Die komt volgens de 
Cegeka-directeur onvoldoende tot uiting wanneer de 
CIO zich te zeer bezighoudt met standaardproducten 
zoals IT-infrastructuur. “Wanneer je als CIO alles zelf  
doet of  in huis haalt, dan misken je de rol en mogelijke 
toegevoegde waarde van de markt en de leverancier. 
Hierdoor kan de IT-verantwoordelijke bovendien niet 
doen wat hij zou moeten doen: zich richten op het creë-
ren van businesswaarde en innovatie.”

Ervaring
Jan Willem van den Bos heeft 15 jaar ervaring in finan-
ce, IT-sourcing en programmamanagement, onder meer 
bij KPMG/Equaterra. Bij Aegon stond hij ooit aan de 
klantzijde. Al deze ervaringen past hij binnen Cegeka 
dankbaar toe. De klant moet zich volgens hem richten 
op de kernactiviteiten, maar ook voor de leverancier 
ligt er een schone taak. “Omdat de contractgaranties 
vanuit de klant steeds minder worden, moeten we van 
een optimalisatie van het klantaandeel naar een opti-
malisatie van het marktaandeel. De vast terugkerende 
omzet neemt aan de leverancierskant steeds verder af. 
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Kansen en groeimogelijkheden liggen vooral op het 
terrein van consulting, brokering en orchestrating.” Niette-
min houden veel vendors overdreven vast aan het oude. 
Jan Willem van den Bos: “Ze worden incestueus, zien de 
huidige omzet als een vast gegeven en bedienen alleen 
hun bestaande klanten.” Een houding met de verkeer-
de intentie, die leidt tot een onwenselijke situatie. Hij 
ziet de worsteling van diverse leveranciers: “Binnen de 
IT-industrie kunnen specialisten en commodity-leveran-
ciers naast elkaar bestaan. Net als de horeca waar zowel 
restaurants met een Michelin-ster als fastfoodketens 
bestaansrecht hebben”,  aldus Van den Bos. “De kunst 
is als klant de juiste afwegingen qua prijs, continuïteit en 
performance te maken en je niet te snel te laten verlei-
den tot een veel te dure oplossing of  een snelle hap.”
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Ton van Rhijn zwaait de 
scepter over de IT van 
zorgverzekeraar CZ, een 
bedrijf  dat als zoveel or-
ganisaties in de zorgsector 
in de loop der jaren een 
stuk zakelijker is gewor-
den. De van Atos Origin 
afkomstige Director ICT 
& Informatiemanagement 
ziet dat ondertussen ook 
bij de leveranciers de tijd 

 ‘Vet is  
smaakmaker 

van de 
keuken

Ton van Rhijn
Director ICT & Informatiemanagement CZ

’
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niet heeft stilgestaan. “Veel bedrijven zijn wel heel erg 
uitgekleed”, zegt hij over het veranderende IT-speel-
veld. “Dat is ook weer niet goed. Een beetje vet op het 
bot is niet alleen de smaakmaker van de keuken, het 
stimuleert tevens de creativiteit.”
Van Rhijn gunt daarom zijn leveranciers een eerlijke 
omzet en winst. Tegelijk ziet hij bij marktpartijen even-
wel een dynamiek die een gezonde, zakelijke relatie met 
klanten in de weg staat. “Aan de leverancierskant heb-
ben vier man elk een vijfde deel van het verhaal voor de 
klant. Los van de inefficiëntie ontbreekt er dus een deel. 
Leveranciers moeten beseffen dat het bouwen aan en 
onderhouden van relaties tijd en inspanning kost. Maar 
ik zie te weinig echte investeringen in relaties en een 
relevant product.”

Kansen
Voor de leverancier liggen er zeker kansen, want on-
danks de focus op de kosten is er binnen CZ ruimte om 
te werken aan vernieuwing. “We hebben bijvoorbeeld 
een aantal investeringen gedaan om onszelf  beweeg- 
lijker te maken en een stuk legacy op te ruimen. Be-
zuinigingen investeren we vervolgens weer in innova-
tie.” Het bedrijf  neemt daarbij afscheid van zelfbouw. 
“Er stond hier vrijwel niets wat niet zelfgebouwd was. 
Ondanks dat je als IT de dingen moet doen die voor 
de organisatie belangrijk zijn, moet je wel kijken wat je 
allemaal als standaardproduct kunt afnemen. Ik pro-
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beer te zorgen dat mijn mensen zich met CZ als be-
drijf  kunnen bezighouden en niet met het zelf  bouwen 
van bijvoorbeeld een content-managementsysteem.” 
Verder heeft het volgens Ton van Rhijn geen zin om 
alle hype cycles bij te willen houden.
Intern draait volgens hem lang niet alles om de CIO, 
maar vooral om de uiteindelijke gebruikers van de 
door IT gefaciliteerde oplossingen en diensten. “IT 
is een dans van technologie en business, waarbij er 
over en weer inzicht en aansluiting moet zijn. Business 
en IT zijn daarbij als de partners tijdens een tango. 
Eerstgenoemde is leidend, maar beiden moeten goed 
kunnen dansen.” 
Bovendien is het belangrijk dat je als IT-verantwoorde-
lijke van betekenis voor de organisatie bent: “Beter een 
groot radertje in een kleine klok dan andersom.”



4
Vloeibare 
organisatie

Besturing
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Voor CIO’s lonkt de rol 
van businesspartner en 
innovatieleider, maar 
daartoe moeten de ba-
sisverantwoordelijkhe-
den wel onberispelijk 
ingevuld worden. ‘Two-
speed’ ofwel bimodale IT 
schept ruimte om richting 
de business bezig te zijn 
met Agile, DevOps en 
andere vernieuwende 
werkwijzen. Strategische 
sourcing kan de IT-func-
tie helpen bij de overstap 
van een kostenpost naar 
een gewaardeerde busi-
nesspartner. Wat vraagt 
dat van de besturing, 
beloningsmodellen en 
governance van IT?

Andere tijden vra-
gen om een andere 
governance, nieuwe 
structuren, samen-
werkingsverbanden 

en gewijzigde verhoudingen tussen 
klant en leverancier. Financiële in-
stellingen, logistieke dienstverleners 
en andere organisaties veranderen 
in flexibele, netwerkachtige structu-
ren. Sourcing is daarbij meer dan 
alleen een intensieve samenwerking 
met partners.
Mensen gaan niet meer naar het 
werk, we brengen het werk naar 
de mensen. Jong talent zoekt ook 
geen bedrijf  meer, maar inte-
ressante projecten. Als je dat als 
bedrijf  niet kunt bieden, gaan ze 
snel weer weg. Daarnaast wordt 
de concurrentie heviger, er komen 
nieuwe toetreders tot de markt en 
ook banken krijgen concurrentie 
uit onverwachte hoek. Verder is 
de snelheid waarmee regelgeving 
verandert hoog. Voor CIO’s en 
hun organisaties de uitdaging om 
hierop voortdurend in te spelen.
Eventuele groei zal niet continu 
maar volatiel zijn. Het ene jaar kun 
je 150 IT’ers te veel hebben, het 
volgende 200 mensen te weinig. 
Een van de redenen waarom het 
tekort zo moeilijk is aan te vullen, 4
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is dat de middelen veelal in silo’s 
zitten, in diensten of  achter muren. 
Die kennis en kunde ontsluiten is 
het doel. “We moeten van beper-
kingen naar ruimte, van controle 
naar ondersteuning, van complian-
ce naar discipline en van contract 
naar vertrouwen. We moeten een 
omgeving creëren waarin mensen 
willen veranderen. Een zelfregule-
rende organisatie, zonder hiërar-
chie, die voortdurend zoekt naar 
een nieuw evenwicht”, stelde Rudi 
Peeters, CIO van de de Belgische 
bankverzekeraar KBC, tijdens een 
recente editie van het Jaarcongres 
Strategic Sourcing. Hij vertelde 
dat hij zijn mensen zelf  laat kiezen 
welke projecten ze willen doen. 
Dus niet al het leuke, interes-
sante en plezierige werk naar de 
sourcingspartners brengen, maar 
alle vacatures publiceren. Ieder-
een mag reageren, niemand wordt 
tegengehouden. En wat blijkt: alles 
regelt zichzelf.

Organisch
Een meer organische kijk op re-
sources zou de oplossing kunnen 
zijn voor een groeiend probleem 
bij zowel vraag- als aanbodzijde. 
De eerder besproken druk van 
mensen en bezittingen, die het 

moeilijk maakt om snel te kun-
nen reageren op nieuwe, veelal 
cloudgebaseerde deliverymodel-
len. Steeds vaker wordt immers 
software ingezet voor taken die 
voorheen door mensen werden 
uitgevoerd. Verantwoordelijke 
bestuurders staan daarbij, onge-
acht hun primaire opdracht of  
achtergrond, voor een schijnbaar 
onmogelijk dilemma: kiezen voor 
de eigen mensen of  voor de voor-
uitgang. De onorthodoxe aanpak 
van KBC bewijst dat het allebei 
kan. Zowel leveranciers als klanten 
zouden voor dit model kunnen 

“IT-sourcing 
nieuwe stijl 
staat soms 
haaks op 
de oude 

opvattingen en 
werkwijzen”
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kiezen – wanneer beide kanten het 
model zouden omarmen, is wel-
licht de sky the limit.
Dat de aanbodzijde beschikt over 
een bepaalde hoeveelheid en soms 
een overcapaciteit aan mensen en 
middelen, die nu eenmaal te gelde 
moeten worden gemaakt, kan en 
mag dus geen argument zijn om niet 
mee te bewegen. Dit vraagt wel om 
een extra paragraaf  in het hoofdstuk 
leiderschap: persoonlijk, vanuit het 
perspectief  van de interne organi-
satie en vanuit de samenwerking. 
Binnen de sourcingsrelatie lijkt 
een leidende rol te zijn weggelegd 
voor de uitbestedende partij. Dat 
daarbij de CIO de kar trekt is niet 
verwonderlijk. Hij of  zij is immers in 
veel gevallen een vooruitgeschoven 
post als het gaat om het vroegtijdig 
signaleren en omarmen van nieuwe, 
veelal digitaal gedreven modellen en 
mogelijkheden. Eén van de geïnter-
viewden formuleerde het als volgt: 
“IT-sourcing nieuwe stijl staat soms 
haaks op de oude opvattingen en 
werkwijzen binnen de financiële 
afdelingen en het bestuur.” Waar 
CIO’s en hun klanten gaandeweg 
op steeds volwassener en flexibeler 
wijze hun samenwerking vorm-
geven, blijven andere functies- en 
bedrijfsonderdelen achter.

Governance
Sommige CIO’s beleggen de run 
zo diep mogelijk binnen de or-
ganisatie. Deze moet tegen een 
gegeven budget gewoon leveren. 
Verandering wordt bijvoorbeeld 
op basis van zero based budgeting zo 
hoog mogelijk belegd. Dus geen 
vaste budgetten meer voor de 
diverse functies, maar werken als 
een netwerkorganisatie en onder-
ling de verdeling van de beschik-
bare middelen bepalen. Zo ook 
binnen KBC: “Meerdere smaken 
IT’ers werken hiertoe samen met 
mensen van de business. Het 
wordt zo een vloeibare organisa-
tie, die geen grenzen meer kent.” 
Functies versmelten daarbij. 
“Zelfs ingewijden zien het verschil 
niet meer tussen businessmensen 
en IT’ers. We worden een busi-
ness-technologienetwerk.”
Bij dit alles hoort een slimme 
manier van sourcing, die duidelijk 
verder gaat dan gewone uitbeste-
ding. In het gekozen model wordt 
bijvoorbeeld net zoveel aandacht 
geschonken aan de flexibiliteit van 
de eigen IT’ers als aan die van de 
uitbestedingspartner. Het resultaat 
is een goede balans tussen werving, 
interne en externe bodyshopping, 
en outsourcing. “Op projecten 
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waarop onze eigen mensen niet 
solliciteren, bijvoorbeeld omdat 
ze het niet sexy vinden, laat ik de 
sourcingspartners inschrijven.”

Brokerfunctie
De eigen IT-organisatie vormt 
dus de basis, maar wel met meer 
flexibiliteit. Daarnaast wordt 
indien nodig de kennis en exper-
tise van een uitbestedingspartner 
gevraagd. Cruciale rollen blijven 
in huis, zoals de brokerfunctie 
richting de partners en andere 
externe stakeholders. Van partners 
wordt een grote mate van flexibili-
teit gevraagd. “Deze verandering 
is veel zwaarder dan een gewone 
outsourcing”, aldus de veelgeroem-
de Peeters. “Maar deze aanpak 
leidt wel tot de gewenste resulta-
ten.”Dit betekent dat je de manier 
waarop je intern georganiseerd 
bent, moet vertalen naar de manier 
waarop je werkt met de leverancier.
Die partner heeft evenwel niet al-
tijd de vereiste cultuur en bereid-
heid om mee te willen veranderen. 
Wanneer een bovengenoemde 
wisselwerking niet tot stand komt, 
en een sourcingstraject dus faalt, 
dan zijn daar volgens Peeters altijd 
twee partijen debet aan. “Het is 
in zo’n geval dus tevens onze fout. 

Wat je in de praktijk vaak ziet, is 
dat de leverancier zoiets niet wil 
uitspreken, omdat men bang is de 
klant voor het hoofd te stoten. Dat 
zie je in India nog veel sterker dan 
hier in Europa. Dat het fout gaat, 
kan overigens diverse oorzaken 
hebben: de infrastructuur is te 
complex, de vereisten staan niet 
goed op papier, de eisen van de 
klant zijn te hoog, enzovoorts.”
Maar ook leveranciers hebben en 
houden hun eigen verantwoor-
delijkheid. Deze mogen op hun 
beurt niet ‘doorslaan in procesfe-
tisjisme’, aldus een geïnterviewde 
CIO. De juiste governance, zowel 
intern bij klant en leverancier, kan 
bijdragen aan innovatie en kwa-
liteit. In dat kader is tegelijkertijd 
een goede sturing op de leveran-
cier van belang. “Lifecyclema-
nagement op de contractpartner is 
heel belangrijk”, stelde een ander. 
“Prestatiecontracten zullen steeds 
populairder worden. Daarnaast 
moet er binnen de afspraak maxi-
male ruimte zijn om te kunnen 
op- en afschalen en diensten flexi-
bel in te zetten.”
Goed besturen doet soms pijn. 
Kannibalisatie van het eigen model 
of  afdeling is zo nu en dan onver-
mijdelijk.
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 ‘Ketenregie in eigen 
handen houden’
Marcel Krom
CIO PostNL

 ‘Wijzen is het failliet 
van je eigen stijl’
Ton van Dijk
CIO PON

 ‘Switchen van productdenken 
naar klantdenken’
Johan van Campen
SVP Strategic Programs and 
Initiatives Global Managed Services Atos 
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 ‘Ketenregie in 
eigen handen 

houden

Marcel Krom
CIO PostNL

’

Om adequaat sturing te 
kunnen geven aan een 
sourcingsrelatie is het al-
lereerst zaak dat de uitbe-
stedende partij intern de 
governance op orde heeft. 
Bijvoorbeeld door af  te 
spreken wie het aanspreek-
punt is voor de leverancier. 
“Dat vraagt om een goede 
alignment van alle mensen 
op C-niveau”, aldus Krom. 
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“Binnen PostNL praten die allemaal met elkaar.”
Leveranciers die proberen de CIO te passeren door naar 
de CFO te stappen krijgen daardoor geen kans. Daar-
naast acht hij de traditionele hiërarchie niet langer van 
deze tijd. “CFO en CIO horen naast elkaar te staan, 
niet boven elkaar.” Het gaat om een brede wisselwerking 
op bestuursniveau. Indien nodig schakelt de CIO recht-
streeks met de CEO en omgekeerd.
Van leveranciers verwacht Krom vooral dat ze eigenaar-
schap en verantwoordelijkheid nemen. “Ze moeten niet 
alles afschuiven op een ander of  de klant. Een minder 
rigide houding zou bovendien prettig zijn, want vendors 
slaan soms door in procesfetisjisme. Al is dat gezien 
het aantal mislukte avonturen in de afgelopen tien tot 
vijftien jaar wel te begrijpen.” Mocht er sprake zijn van 
meerdere leveranciers die ieder voor zich een deel van 
de keten invullen, houdt Krom de regie daarover liefst in 
eigen hand.
In het kader van een optimale wisselwerking stelt de 
PostNL-CIO de introductie van een chief  adoption officer 
voor, een aanpak die Krom leerde kennen van één van 
zijn leveranciers. “Iemand die helpt bij het ten volle 
benutten van de standaard software die je bij de leve-
rancier afneemt. Een persoon zonder targets of  andere 
intransparante beweegredenen, maar puur gepositio-
neerd ter ondersteuning en ontwikkeling van de klant. 
Size does matter in dit kader. Hoe groter je wordt als klant 
hoe meer er met je gepraat wordt.”
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Andere belangen
Verder vindt de PostNL-CIO dat klant en leverancier 
open naar elkaar moeten zijn als het gaat om de te kiezen 
of  voor te stellen IT-strategie. “Er zijn weinig mensen 
die je direct op hun woord kan geloven bij vendors”, zegt 
hij met het oog op uiteenlopende belangen en agenda’s. 
“Veel leveranciers hebben bijvoorbeeld geen belang bij 
een beweging naar de cloud.” Ze kunnen zo’n evolutie of  
transitie bij de klant proberen tegen te houden, maar het 
is verstandiger om mee te bewegen. “Ze zullen proactief  
moeten kannibaliseren op hun eigen dienstverlening, 
anders zetten ze zichzelf  op termijn buitenspel.”
“Traditionele bedrijven, waaronder ook PostNL, staan 
vrijwel allemaal voor de uitdaging om hun kosten te 
verlagen. Toch zul je als klant eerst moeten investeren 
om vervolgens te kunnen besparen.” De boodschap: een 
slimme leverancier weet hierop te anticiperen.
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 ‘Wijzen is 
het failliet van 

je eigen stijl

Ton van Dijk
CIO PON

’

Raden van bestuur en de 
business moeten de waar-
de begrijpen van IT, zo 
stelt Ton van Dijk, die 
sinds 2014 de CIO-functie 
bekleedt bij PON Holdings. 
“Inzicht in de meerop-
brengst is essentieel om ver-
wachtingen ten aanzien van 
informatietechnologie goed 
te managen. Dat vraagt een 
actieve rol van de IT-verant-
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woordelijke. De houding is niet meer ‘laat mij mijn gang 
maar gaan, ik weet het wel’, maar ‘ik leer het je’. Door 
medewerkers goed te informeren over de snelgroeiende 
mogelijkheden en toepassingen van technologie ontstaat 
een brede basis voor het nemen van eigenaarschap van 
IT. Door mensen een referentiekader te geven zien ze 
wat er zoal mogelijk is en hoe ze dat kunnen realiseren.”
De moderne CIO vormt bovendien de schakel tussen zijn 
bedrijf  en de leverancier. “Uiteindelijk wil de business een 
cultural fit met de vendor”, aldus Van Dijk, die voor zijn 
aantreden bij PON werkte bij respectievelijk Heineken en 
Vopak. “Het draait om relatie, relatie, relatie”, benadrukt 
hij. “Je gaat een huwelijk aan met de vendor, die daarmee 
als het ware een verlengstuk van je organisatie wordt.” 
Belangrijk, omdat juist in die wisselwerking de toegevoeg-
de waarde zit. “Je komt niet verder door het snijden in de 
kosten maar in het verdiepen van de relatie.”

Failliet
De CIO moet daarbij altijd de verantwoordelijkheid 
nemen voor de leveranciers die hij of  zij binnen 
haalt: “Het wijzen naar leveranciers bij problemen is 
het failliet van je eigen managementstijl.” Dat alles 
veronderstelt volgens de PON-CIO, die zijn carrière 
ooit startte bij Apple, wel kennis van zaken: “Je moet 
eerlijk zijn naar derde partijen wat je hebt aan archi-
tectuur en applicaties. Openheid naar elkaar is nodig 
om tot verdieping te kunnen komen.” Het is dus niet 
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alleen de CIO die zich van zijn goede kant moet to-
nen. “De vendor moet de business waarmee hij zaken 
doet beter leren kennen.”
Ton van Dijk stelde ooit dat de CIO zich naast waar-
decreatie moet blijven richten op een efficiënte en 
foutloze operatie. Toch is de rol door de jaren heen wel 
veranderd. “Waar je vroeger voor de raad van bestuur 
altijd het aanspreekpunt was voor alles wat IT aanging, 
ook in de functionele zin, worden de vragen over die 
functionele kwesties door de genoemde kennisdeling 
steeds meer bij de verantwoordelijke businesses neer-
gelegd. Wil je niet verworden tot een CTO, een tech-
nologiebeheerder, dan dien je dus telkens nieuwe visie 
en kansen op het gebied van technologie aan te reiken. 
Daarmee voed je de functioneel eigenaren. Samen met 
de business en leverancier kun je vervolgens echt uit IT 
halen wat erin zit.”
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 ‘Switchen 
van product-
denken naar 
klantdenken

Johan van Campen
SVP Strategic Programs and Initiatives Global Managed Services Atos 

’

Waar het management van 
de klant zelf  een zware 
verantwoordelijkheid heeft 
om tot een optimale wis-
selwerking met de leveran-
cier te komen, dient ook 
laatstgenoemde stappen te 
maken. Johan van Campen, 
in een vorig leven zelf  CIO, 
vindt dat leveranciers intern 
soms te weinig praten over 
de businesswaarden van de 
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klant. “In het kader van een goede dienstverlening is het 
cruciaal dat je weet wat de klant bezighoudt. Er moet 
een omslag komen van productdenken naar klantden-
ken. Je moet weten wat de achterliggende intenties en 
drijfveren zijn van de klant.”
Van Campen geldt als resultaatgericht, volhardend, snel 
denkend en handelend. Hij kan bogen op meer dan 
twintig jaar ervaring op het gebied van IT en operatie. 
Daarnaast kenmerkt hij zich door een positieve grond-
houding, een gestructureerde manier van werken en 
een opvallende klantgerichtheid. Als Head of  Managed 
Services Benelux & Nordics was hij de afgelopen drie 
jaar verantwoordelijk voor alle outsourcingscontracten 
met klanten in de landen Nederland, België, Luxem-
burg, Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen. 
Inzicht in de drijfveren van de klant moet bijdragen aan 
een echte relatie. Al zijn managers hebben daartoe een 
persoonlijke KPI meegekregen. “Klanttevredenheid”, 
verduidelijkt hij. “Bij eventuele problemen formeren we 
bijvoorbeeld zogenoemde ‘piranha teams’, groepjes van 
vijf  of  zes mensen die gezamenlijk hun tanden in een 
kwestie zetten om deze zo snel en adequaat mogelijk op 
te lossen.”

Uitknijpen
Johan van Campen geeft daarmee impliciet aan dat de 
intenties en houding van marktpartijen niet altijd even 
goed is geweest. Maar de interne dynamiek verandert 
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snel. “Waar de leverancier vroeger soms op het randje 
liep, laten we nu juist omzet liggen om de lange ter-
mijn relatie goed te houden. Op die manier zorgen we 
voor continuïteit in omzet en marge.” Tevens denkt hij 
zelf  na over business reinvention: hoe jezelf  opnieuw uit te 
vinden als er een nieuwe concurrent opstaat? De collega 
van vandaag is de concurrent van morgen en andersom. 
Welke dingen zou hij dan veranderen? “Als leveranciers 
moeten we stoppen voortdurend de juridische afdeling 
erbij te halen.”
“Er zou een objectief  meetsysteem moeten komen om 
business-KPI’s te meten tussen een CIO en zijn leveran-
ciers”, vervolgt hij. “Het verkoopteam moet verhalen zo 
kunnen brengen dat je moeder het bij wijze van spreken 
ook begrijpt. Geen technologietermen, maar uitleggen 
hoe de leverancier de klant daadwerkelijk gaat helpen.” 
Belangrijk, want uiteindelijk moet er wel genoeg geld 
verdiend worden om een duurzame relatie in stand te 
kunnen houden. “Wat je er ook van maakt, we hebben 
nu eenmaal te dealen met assets en mensen.”



5
Nieuwe 
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Er moeten nieuwe ver-
bindingen komen tussen 
leveranciers van IT-dien-
sten en hun klanten. De 
huidige dynamiek is te 
zeer gebaseerd op de 
ego’s en eigenbelangen 
van individuen en orga-
nisaties, in plaats van 
op het succes van het 
grotere geheel. Het bij 
elkaar brengen van een 
selectieve groep CIO’s en 
leveranciers is een eer-
ste stap in de richting van 
een nieuw sourcing-eco-
systeem. Dat betoogde 
Paul Cornelisse, direc-
teur van sourcing- en 
benchmarkspecialist 
METRI, tijdens de forme-
le aftrap van het project 
Oog om oog, hand in 
hand – Van egosysteem 
naar ecosysteem in de 
Amsterdamse Beurs van 
Berlage.

Elkaars beweegredenen 
leren kennen, helpt 
om misverstanden uit 
de wereld te helpen. 
“Samenwerking gaat 

verder dan elkaar be- en veroorde-
len. Het gaat om de dialoog over 
kansen en uitdagingen.” Een week 
eerder had het grootste deel van 
het gezelschap elkaar al kort ont-
moet op het kantoor van METRI 
in Schiphol-Rijk, alwaar een gedre-
ven initiatiefnemer zich in verge-
lijkbare woorden had geuit. Een 
gedrevenheid die z’n wortels heeft 
in het feit dat hij het als professio-
nal in het domein van uitbesteding 
te vaak fout ziet gaan. “Ik heb wel 
ideeën over waar het precies mis-
gaat, maar door in diepe dialoog te 
gaan met mensen aan de vraag- en 
aanbodzijde krijgen we er samen 
steeds meer de vinger achter.”

Verbeteren
METRI tekende voor de aftrap 
van het project de visie en erva-
ringen op van ruim twintig CIO’s 
en leveranciers. Door op basis van 
deze uitkomsten in kleinere groe-
pen de onderlinge discussie aan te 
zwengelen, komen generieke con-
clusies naar voren, die alle partijen 
in het domein van IT-uitbesteding 5
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naar een hoger niveau kunnen 
helpen. “Het klinkt misschien 
dromerig, maar mijn doelstelling is 
de sourcingsmarkt echt te verbete-
ren”, aldus de initiatiefnemer.
Alvorens in de Beurs van Berlage 
een tandje dieper te gaan, stond 
Paul Cornelisse stil bij een aantal 
opmerkelijke uitspraken van de 
diverse geïnterviewden: “Zo wordt 
volgens een van de geïnterviewden 
een deel van de IT-industrie een 
fastfoodsecor, waarbij het alleen 
maar gaat om de verleiding. Aan 
de andere kant zegt weer iemand 
anders dat ‘vet de smaakmaker 
van de keuken’ is. Dus wat is fout 
en wat is goed? Feit is dat iedereen 
bij uitbesteding het nodige voor-
deel behaalt: zowel klant als leve-
rancier.” Het gaat voor een deel 
over wederkerigheid in de relatie, 
zo betoogde een andere geïnter-
viewde, waarbij soms door beide 
partijen water bij de wijn gedaan 
moet worden.
Het betekent bovendien een zekere 
mate van proactiviteit, waarbij 
de uitbestedende partij innovaties 
kan suggereren die vooral de klant 
voordeel opleveren. En dat vraagt 
weer om een gedegen governan-
ce. Een van de geïnterviewden 
formuleerde het als volgt: “IT-uit-

besteding nieuwe stijl staat soms 
haaks op de oude opvattingen en 
werkwijzen binnen de financiële 
afdelingen en het bestuur.” Corne-
lisse: “Waar CIO’s en hun klanten 
gaandeweg op steeds volwassener 
wijze hun samenwerking vormge-
ven, blijven andere bedrijfsonder-
delen achter. Ook dat is een succes- 
of  faalfactor van belang.”

Bespreekbaar
In de Beurs van Berlage werden 
de deelnemers ingedeeld in groe-
pen. Daarbij was het de bedoeling 
dat men onderling op de diverse 
citaten rondom specifieke thema’s 
zou reageren. “Dit is de gele-
genheid om gevoelige kwesties 
bespreekbaar te maken”, aldus de 
METRI-directeur. “Als CIO kun 
je bijvoorbeeld vragen waarom 
leveranciers vaak op een bepaalde 
manier handelen, of  andersom. 
Vervolgens kunnen vanaf  beide 
zijden suggesties worden gedaan 
voor verandering en verbetering. 
Op die manier zetten we vandaag 
al direct stappen.”
Het eerste thema, ‘de markt’, 
maakte zowel tijdens de interviews 
als tijdens de aansluitende bijeen-
komst in de Beurs van Berlage het 
nodige los. Cornelisse had binnen 
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dit verband al uitspraken over fast-
food en smaakmakers genoemd. 
Binnen de discussiegroepen werd 
gesuggereerd dat het als een snack 
presenteren van dienstverlening te 
maken heeft met het standaardise-
ren van IT-producten en diensten. 
De basisvoorziening kan tegen 
steeds lagere kosten worden afge-
nomen. Zeker wanneer een speci-
fieke inbreng of  niche minder aan 
de orde is, lijkt een fastfood-achtige 
presentatie in combinatie met een 
flexibele en laaggeprijsde cafeta-
ria-gebaseerde aanwending onver- 
mijdelijk. Een standaard-dienst 
moet dus een standaard-prijs krij-
gen. Tegelijk moet voor niet-com-
modity-dienstverlening een eerlijke 
prijs worden betaald. De kans voor 
de leverancier is dat ze zich juist 

“Het klinkt 
misschien 
dromerig, 
maar de 

doelstelling is 
de sourcings-
markt echt te 
verbeteren”
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daar kunnen onderscheiden met 
een klantgericht aanbod. “Op basis 
van een keuze of  mix van diensten 
kunnen leveranciers hun marktbe-
nadering herdefiniëren. Dat kan in 
het voordeel zijn van iedereen.”

Omzetdruk
Ook een ander onderwerp, orga-
nisatie en snelheid, lokte de nodige 
reacties uit. Hier lag de nadruk 
vooral op de manier waarop leve-
ranciers zelf  zijn georganiseerd. 
Daarbij werd al tijdens eerdere 
bijeenkomsten een belangrijk punt 
aangestipt: het feit dat de aanbod-
zijde over een bepaalde hoeveel-
heid mensen en middelen beschikt, 
die nu eenmaal te gelde moeten 
worden gemaakt. Er moet, met 
andere woorden, omzet gedraaid 

worden, zeker in tijden van overca-
paciteit. “De relatie en mijn eigen 
focus daarop worden vaak inge-
haald door de businessdruk”, stelde 
een vendor tijdens het interview. 
Het belang van de vraagzijde is ge-
geven die druk wellicht secundair, 
hetgeen proactiviteit en innovatie 
in de weg staat. “Er ligt een dui-
delijke focus op behoud, rekken 
en erbij blijven”, aldus een van de 
eerder ondervraagde IT-verant-
woordelijken. Een andere uitspraak 
tijdens de interviews was dat er 
wederkerige en niet-parasitaire 
ecosystemen moeten komen.
Uitspraken en inzichten die bij de 
deelnemers aan de bijeenkomt in 
Amsterdam het nodig los maakten. 
Zo stelde iemand dat zowel de 
vraag- als aanbodzijde met druk op 
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werknemers en middelen te maken 
heeft. Dit kan in beide gevallen een 
hinderpaal vormen, omdat met 
name technologische disrupties het 
landschap en de businessmodellen 
snel veranderen. De opkomst van 
reuzen als Amazon Web Services 
(AWS), Google en Microsoft, die 
tegemoet komen aan de vraag 
naar standaard infrastructuur- en 
platformdiensten, is immers van 
invloed op zowel klant als leve-
rancier. “Software wordt ingezet 
voor taken die voorheen door 
mensen werden uitgevoerd”, aldus 
een aanwezige vendor. “Dat is 
de nieuwe normaal. Het zal zelfs 
gevolgen hebben voor landen als 
India, als mensen in de callcenters 
worden vervangen door intelligente 
en autonome systemen.” Aan de 
andere kant is er niks nieuws onder 
de zon. Diverse uitdagingen zijn 
van alle tijden: kosten beheersen, 
een goede operatie en provisioning, 
en een open oog voor relevante 
nieuwe ontwikkelingen.
Ook werd nog even kort gesproken 
over de ecosystemen. “Die zijn er 
nog te weinig”, stelde een aanwezi-
ge CIO. “En waar ze bestaan, zijn 
ze nog teveel op zoek naar wereld-
dominantie. Er bestaat maar één 
echt wederkerig systeem en dat is 

open source. Maar dat model heeft 
geen sales en marketing.” Daar-
naast is het wellicht ook niet wen-
selijk om alle IT op basis van open 
broncode te organiseren. “Want 
welke organisatie komt vervolgens 
in actie als ik een probleem heb?”
Dat bracht de discussie op een an-
dere belangrijke succesfactor voor 
een vruchtbare wisselwerking: de 
juiste mensen. Er bestaat voor nu 
en de nabije toekomst grote be-

“Je kunt een 
community 
organiseren 
waardoor 

vernieuwing 
zich vanzelf  
ontwikkelt”
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hoefte aan ontwikkelaars, specialis-
ten op het gebied van front-endsys-
temen en gebruikerservaring.

Innovatie
“Als ik alle mooie businesscases van 
de vendors had gevolgd, dan had 
ik nog maar tien procent van mijn 
budget nodig gehad”, luidde de 
uitspraak van een geïnterviewde 
CIO. Het geeft aan dat er vanuit 
de leveranciers nogal eens grote 
beloften gedaan worden, die in de 
praktijk lastig te realiseren zijn.
Het onderwerp innovatie en ver-
nieuwing was zowel in Amsterdam 
als eerder op het METRI-kantoor 
te Schiphol-Rijk al ruimschoots 
aan de orde gekomen, maar stond 
in de Beurs van Berlage expliciet 
op de agenda. Het blijkt keer op 
keer een heikel punt in de wissel-
werking tussen klant en leverancier. 
Ronduit tegenstrijdig zijn soms, 
zo blijkt uit de interviews, de visies 
op impliciete innovatie: vernieu-
wing en verbetering die binnen de 
contractafspraak als een vanzelf-
sprekendheid wordt aangenomen. 
Waar de een zegt dat dit in de 
huidige tijd niet meer kan, zegt de 
ander dat dit juist in de genen van 
de organisatie moet zitten. Wat is 
waar? En in welke context?

Volgens een van de participanten 
aan de leverancierskant is het een 
illusie om te denken dat innovatie 
vanzelf  komt. “Daar is een proces 
voor nodig”, stelde hij. Een ander 
bracht daar tegenin dat het orga-
niseren van innovatie vanuit een 
governance te gekunsteld is. Im-
mers: vernieuwing en verbetering 
gedijt het beste in een vrije omge-
ving, terwijl processen en afspraken 
eerder een hinderpaal vormen. 
Wel kan de organisatie zo wor-

“De relatie 
en mijn eigen 
focus daarop 
worden vaak 

ingehaald 
door de 
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den ingericht dat innovatie wordt 
gestimuleerd vanuit bijvoorbeeld 
een kruisbestuiving binnen multi-
disciplinaire teams, waarbij ieder-
een verantwoordelijk is voor de 
uitkomst. “Je kunt een community 
organiseren waardoor vernieuwing 
en verbetering zich vanzelf  ontwik-
kelen. Zelfs disruptieve innovatie, 
mocht de organisatie daarvoor 
openstaan.” Een ander bracht er 
tegenin dat de al eerder genoemde 
druk op omzet ook hier kan gelden 
als een hindernis. Aan de andere 
kant: als omzet en ontwikkelingen 
neerwaarts bewegen, wordt juist 
leiderschap verwacht. “Zo niet, 
dan corrigeert de markt het wel.”

Governance
Ook over de besturing en go-
vernance, het laatste discussie-
punt, was tijdens beide bijeen-
komsten al het nodige gezegd. 
“Vertrouwen en gunnen blijven 
de kernwoorden”, haalde de 
METRI-directeur een van de 
geïnterviewden aan. Andere 
uitspraak: “Vendors slaan door 
in procesfetisjisme.” Het citaat 
over de botsing tussen de nieuwe 
stijl IT en oudere bestuursmodel-
len was al eerder genoemd. Het 
gesprek kantelde in Amsterdam 

aanvankelijk naar het belang 
van betrouwbaarheid en kwa-
liteit: datgene leveren waarom 
gevraagd is. Dat kan een com-
modity zijn, maar ook een maat-
werkproduct dat een hoge mate 
van branchekennis veronderstelt. 
Op tijd, goed werkend en tegen 
de juiste prijs. De kracht van 
sterk relationele samenwerkingen 
wordt weleens overschat. “Dat is 
op termijn altijd suboptimaal”, 
aldus een leverancier. “Het gaat 
uiteindelijk om het leveren van 
de beste prestaties.”
De manier waarop de interne 
governance kan bijdragen aan 
innovatie en kwaliteit was al 
eerder aan de orde gekomen. Wel 
werd nog even stilgestaan bij het 
belang van een goede sturing op 
de leverancier. “Lifecyclemanage-
ment op de contractpartner is heel 
belangrijk”, aldus een deelnemer. 
“Prestatiecontracten zullen steeds 
populairder worden. Daarnaast 
moet er binnen de afspraak ruimte 
zijn om zonder restricties te kun-
nen op- en afschalen.”

Ter overdenking
Genoeg stof  ter overdenking en 
voor verdere discussie, zo bleek 
in Amsterdam. Niet in de laatste 
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plaats doordat Cornelisse nog een 
paar uitspraken over de aanwezi-
gen uitstrooide: “Een echte fit gaat 
over vertrouwen en vertrouwen is 
tussen mensen. Hoe doe je dat in 
een snel veranderende organisatie?” 
Of  wat te denken van deze: “De 
relatie en mijn eigen focus daarop 
worden vaak ingehaald door de 
businessdruk.” Maar het mooist 
waren toch wel de woorden op de 
eerste en laatste presentatiedia: “De 
overdreven hang naar perfectie is 
een list van het ego dat zich moei-
lijk kan verzoenen met de dingen 
zoals ze zijn. Het ego maakt degene 
die ontevreden is graag wijs dat hij 
pas geluk en voldoening zal vinden 
als… Met als enig resultaat een 
onvoldaan gevoel. Toch kan een 
gevoel van imperfectie ook voorde-

lig zijn. Juist in imperfectie schuilt 
de belangrijkste bron van energie 
voor mensen. Juist omdat er iets 
nog niet af  is, blijft er nog wat te 
dromen. Dus willen we dat er iets te 
dromen overblijft, accepteer dan de 
imperfectie van elkaar, maar toch 
ook weer niet helemaal.”
Volgens METRI ligt er qua imper-
fectie in de wisselwerking tussen 
klant en leverancier nog een wereld 
van kansen. Kansen die op basis 
van de woorden van geïnterview-
den tastbaar zijn gemaakt.
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Intentie en de context 
zijn voor een groot deel 
bepalend voor gedrag en 
houding. Ook in de re-
latie tussen leverancier 
en klant. En omgekeerd, 
want in een relatie is altijd 
sprake van tweerichtings-
verkeer. Houding is een 
cruciale succesfactor bij 
een strategische wissel-
werking, zo blijkt. Maar 
wijzen naar elkaar maakt 
niet zomaar plaats voor 
een gedeelde uitdaging. 
De juiste KPI’s, cultuur 
en communicatieve vaar-
digheden zijn belangrijke 
randvoorwaarden.

Lichaamstaal en groeps-
gedrag zijn aardige 
indicatoren voor de 
onderlinge verhoudin-
gen. Wat dat betreft 

doet de typering ‘vriendelijke 
afstandelijkheid’ het meest recht 
aan de netwerkevenementen waar 
sourcingsklanten en hun leveran-
ciers elkaar in de openbaarheid 
tegenkomen. Zonder een waarde-
oordeel te geven: vergeleken met 
andere bijeenkomsten van IT- 
executives en bestuursfuncties is de 
sfeer opmerkelijk formeel. Zowel 
op de beursvloer als tijdens ronde-
tafelsessies en zelfs het afsluitende 
diner lijkt een armlengte afstand 
het devies. Het denken in ‘wij’ en 
‘zij’ heeft nog niet plaatsgemaakt 
voor een groepsgevoel.
Die uitdaging wordt inmiddels 
onderkend. Debra Logan, een 
vooraanstaand onderzoeker bij 
researchfirma Gartner, opende de 
bijeenkomst van de meest recente 
Outsource Magazine Dinershow, die 
bijgewoond werd door ruim tach-
tig sourcing professionals, met een 
bijdrage over het belang van vertrou-
wen binnen uitbestedingsrelaties en 
hoe goede communicatievaardig-
heden keihard nodig zijn om hier 
een positieve bijdrage aan te kunnen 6
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leveren. Formele zakelijke contacten 
beslaan maar een klein deel van 
alle vormen van communicatie die 
nodig zijn om effectief  relaties op te 
bouwen met de stakeholders binnen 
en buiten de organisatie. Gesprekken 
zijn volgens Logan voor iedereen 
een uitgelezen kans om relaties met 
anderen te verbeteren.

Intentie
Ervan uitgaande dat mensen bin-
nen outsourcingsrelaties de inten-
tie hebben om er samen wat van 
te maken, loont het dus de moeite 
om conversatie-vaardigheden aan 
te scherpen en daarmee gesprek-
ken efficiënter te maken. Elk 
gesprek over SLA’s is bij voorbaat 
een verloren stelling, zo stelde Lo-
gan, maar hoe ziet een winnend 
gesprek in sourcing en andere 
zakelijke relaties er dan uit? “Hoe 
goed denk jij je gesprekspartner 
te kunnen lezen en hoe goed doe 
je dat nu echt?”, stelde zij het 
publiek de vraag. Daartoe is niet 
alleen oprechte interesse in de 
ander vereist. Ook het creëren van 
een effectieve gesprekssituatie is 
van groot belang: “Zorg voor rust 
in je hoofd voorafgaand aan een 
belangrijk gesprek, door bijvoor-
beeld een geschikte gespreksruim-

te te kiezen. Zorg er ook voor 
om kort ervoor geen stressvolle 
telefoontjes te plegen. Dit leidt 
ertoe dat je je energie kan richten 
op zowel de inhoud als op het zo 
goed mogelijk ‘lezen’ van achter-
liggende motieven en beweegrede-
nen van de gesprekspartner.”

Openhartig
Waar de juiste houding en inten-
ties uiteindelijk toe kunnen leiden, 
kwam overigens naar voren tijdens 
dezelfde bijeenkomst in Amster-
dam. Eén van de oudste en be-
kendste IT-outsourcingsrelaties 
in Nederland is die tussen ABN 
AMRO en IBM. Namens de bank 
gaf  Piet Beentjes, hoofd Contract-
management en tevens bestuurslid 
van Platform Outsourcing Neder- 
land, een openhartig inkijkje in 
deze uitbestedingsrelatie, die in 
2015 werd verlengd met een voor 
velen nauwelijks te bevatten con-
tracttermijn van tien jaar. “Weinig 
uitbestedende bedrijven weten 
nu al, zoals ik wel, wat bepaalde 
IT-diensten gaan kosten in de-
cember 2024”, aldus Beentjes. 
De bank koos bewust voor zo’n 
relatief  lange contractduur om 
onder andere te veel verstoren-
de, grote transities te vermijden. 

Houding • Groepsdynamiek
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Natuurlijk wordt het contract wel 
scherp beheerd en zal het conflict 
niet worden vermeden, want dat 
houdt beide partijen bij de les. 
ABN AMRO zal zijn innovaties 
steeds meer in samenwerking met 
de markt doen en zoekt hiervoor 
bewust de innovatielaboratoria 
van zijn leveranciers op. Dit om 
als organisatie zelf  gevoel bij inno- 
vatieve technologie te houden, in 
plaats van teveel blind te varen op 
de meningen van marktanalisten. 
Ook stuurt de bank bewust aan op 

verbetering van de relatie en het 
vertrouwen op C-level, met ge-
richte teambuilding-events.
Omarming van de huidige trends – 
zoals vooral werken met ‘new tech 
players’, schaalverkleining en een 
steeds kortere contractduur – sluit 
een langetermijnrelatie kennelijk niet 
uit. Maar los van de vraag hoe de 
wisselwerking contractueel is inge-
stoken, is het onderlinge vertrouwen 
wellicht een betere voedingsbodem 
voor een succesvolle samenwerking 
dan wantrouwen of  gepaste afstand.

Wrijving
In de praktijk zal bij een beetje 
wrijving tussen klant en leveran-
cier niettemin snel worden terug-
gegrepen naar het contract – het-
geen overigens niet erg is als dit 
snel tot een oplossing of  consensus 
leidt. Minder productief  is een 
cultuur van wijzen naar elkaar 
en een te grote nadruk leggen op 
de vastgelegde afspraken. Als het 
vertrouwen er eenmaal is, maakt 
het niet zoveel uit wanneer zaken 
niet helemaal volgens afspraak 
gaan. Zolang in het kader van 
van betrouwbaarheid en kwali-
teit maar datgene wordt geleverd 
waarom gevraagd is. Dat kan een 
standaardproduct of  -dienst zijn, 

“Hoe goed 
denk jij je 

gesprekspartner 
te kunnen lezen 
en hoe goed 

doe je dat nu 
echt?”
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maar ook maatwerk dat een hoge 
mate van branchekennis veron-
derstelt. Op tijd, goed werkend en 
tegen de juiste prijs.
Aan de andere kant wordt de 
kracht van sterk relationele sa-
menwerkingen ook weleens over-
schat. “Dat is op termijn altijd 
suboptimaal”, aldus een geïn-
terviewde leverancier. “Het gaat 
uiteindelijk om het leveren van de 
beste prestaties voor de klant.” Al 
te veel nadruk op de zachte waar-
den vormt dus ook een risico.
Een eventuele mismatch kan ook 
een andere oorzaak hebben. “De 
KPI’s van klanten en leveranciers 
kunnen teveel uiteenlopen”, aldus 
de in het vorige hoofdstuk geci-
teerde Rudi Peeters. “Want stel 
dat de leverancier klanttevreden-
heid heel belangrijk vindt, dan 
zou men wel eens terughoudend 
kunnen zijn met kritiek op de 
afnemer. Dat zou immers de score 
op klanttevredenheid kunnen 
schaden.” Het denken in termen 
van ‘intern’ en ‘extern’ danwel 
‘wij’ en ‘zij’ brengt hem op een 
grappige vergelijking: “Neem een 
boot met een gat erin; de leveran-
cier aan de ene kant, wij aan de 
andere. Kunnen wij lachen dat er 
aan de kant van de partner een 

lek zit – dus dat ze fouten maken 
– maar we zitten uiteindelijk wel 
allemaal in dezelfde boot!”
Falen kan ook te maken hebben 
met een gebrekkige match van be-
drijfsculturen. De klantorganisatie 
kent bijvoorbeeld geen project-
cultuur, terwijl dat wel vaak ge-
vraagd wordt. Ook het ontbreken 
van regie wordt soms genoemd, 
alsmede de rol van de business. 
Deze is idealiter wel betrokken 
bij de afspraken tussen klant en 
leverancier, maar zou niet op eigen 
houtje mogen handelen. Schrik-
barend vaak is de business bij een 
sourcingstraject overigens helemaal 
niet in beeld.

Communicatie
Terug naar Debra Logan, die 
stelde dat persoonlijk vertrouwen 
vooral wordt gebouwd door evenzo 
persoonlijke communicatie. Nu 
tegenwoordig veel zaken via een 
scherm en onpersoonlijk worden 
afgehandeld bouwt dit vertrouwen 
veel langzamer op. Er is dus een 
goede reden om elkaar te willen 
blijven ontmoeten, zowel binnen 
een bestaande uitbestedingsrelatie, 
als tijdens de genoemde seminars 
en andere bijeenkomsten van pro-
fessionals in het sourcingdomein.

Houding • Groepsdynamiek



95

Contact houden is één. De opkomst 
van de generatie Y en Z, waarover 
in latere hoofdstukken meer, zullen 
gedrag en houding vanzelf  verbete-
ren, ook al worden communicatie-
middelen een stuk digitaler.
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 ‘Botsing van oud en nieuw’
Koos van der Straaten
Country & Industry Director HPE

 ‘Customer experience 
is topprioriteit’
Carlo Schreurs
Director ICT FrieslandCampina

 ‘Puur richten op regie’
Gerard Elkhuizen
Market Head Benelux Cognizant
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 ‘Botsing 
van oud 

en nieuw

Koos van der Straaten
Country & Industry Director HPE

’

Het ultieme doel van Koos 
van der Straaten, Country 
& Industry Director Hew-
lett Packard Enterprise, is 
met partners een vertrou-
wensrelatie op te bouwen 
voor de lange termijn. 
“Klassieke outsourcing 
bestaat niet meer”, zegt hij 
met oog op een vruchtbare 
wisselwerking tussen klant 
en leverancier.
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Het outsourcingsmodel van de toekomst komt er volgens 
hem hoe dan ook anders uit te zien. “Voorheen besteed-
de je alleen de traditionele zaken uit, zoals het beheer 
van de infrastructuur, non-core applicaties en andere 
standaardproducten. Maar naarmate IT steeds meer 
deel uitmaakt van het kernproces, moet je je afvragen 
wat leveranciers op dat gebied kunnen toevoegen; dat 
vraagt dan wel om een echt partnership, gezien de rol 
van de leverancier in het missie-kritische proces.”

Volwassenheid
Toch zijn er volgens hem nog zaken die zo’n vertrou-
wensrelatie in de weg staan. “Volwassenheid van de 
klantorganisatie is heel belangrijk om de leverancier in 
strategisch en tactisch opzicht te kunnen aansturen – en 
vice versa. Hoe hoger het niveau van klant en leveran-
cier, hoe beter het is.” Een andere hindernis zijn oude 
structuren en managementstijlen. “New style of  IT meets 
old style management and finance”, zegt hij hierover. De bot-
sing van twee werelden: de ene gericht op vernieuwing 
en het inspelen op kansen, de andere vasthoudend aan 
controle en behoud van de status quo. “IT kan nooit 
zijn vernieuwende werk doen als het bestaande financie-
ringsmodel niet mee-verandert.”
“Innovatie betekent het nemen van risico”, vervolgt 
Van der Straaten, die kan bogen op meer dan 30 jaar 
werkervaring, waarvan meer dan 20 jaar in algemeen en 
commercieel management, goeddeels opgedaan in de 
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IT-industrie. Omdat de uitkomst en het succes van inno-
vatie nu eenmaal niet altijd is te voorspellen, is een hech-
te vertrouwensband met partners wellicht productiever 
dan dichtgetimmerde contracten. “Sourcingadviseurs 
kunnen helpen de emotie en vooringenomenheid weg 
te nemen uit een gesprek. Tevens moeten zij een goede 
dialoog tussen leverancier en klant niet in de weg staan, 
met oog op het bewaken van het level playing field.”
Er speelt volgens hem ook een ander fenomeen. “De cy-
cli van technologische innovatie, adoptie en de organisa-
tieverandering lopen niet met elkaar in de pas. Techno-
logie ontwikkelt zich namelijk veel sneller dan deze door 
bedrijven te omarmen is. Denk aan 5G-technologie. Het 
is er allang, maar de wereld is er nog niet klaar voor en 
heeft er nog geen echte behoefte aan.”



102

Houding • Groepsdynamiek



103

 ‘Customer 
experience is 

topprioriteit

Carlo Schreurs
Director ICT FrieslandCampina

’

Carlo Schreurs, Director ICT 
Development & Operati-
ons van FrieslandCampina, 
verstaat onder ‘right sourcing’ 
het verhogen van flexibiliteit 
van contracten, het opvoeren 
van de snelheid en meer focus 
op KPI’s voor de customer 
experience. Het mooie is dat 
het bedrijf  er echt in slaagt 
om te bouwen aan een goede 
relatie met de strategische 
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leveranciers, waarin dan ook flink wordt geïnvesteerd.
Schreurs spreekt niet over ‘bimodale IT’, maar maakt wel 
onderscheid tussen wat hij ‘transactionele IT’ en ‘digitale IT’ 
noemt. Voor FrieslandCampina zijn beide extreem belang-
rijk en zijn ze ook niet volledig los te zien. Aan de ene kant 
draait het om het in stand houden van systemen waarin 
duizenden boeren hun geleverde melkvolumes invoeren, 
daarnaast speelt bijvoorbeeld de digitaal, sociaal-mediaal 
ondersteunde introductie van hippe yoghurts en andere pro-
ducten en het opzetten van nieuwe verkoopkanalen.
Binnen de traditionele IT moet een verandering van denken 
en handelen plaatsvinden, zo stelt Schreurs. “IT moet leren 
om te denken in termen van extra productiviteit voor de 
fabriek – en dus end-to-end beschikbaarheid – in plaats van 
het 99,99 procent draaiende houden van losse IT-compo-
nenten. Customer experience is een topprioriteit en in de nieuwe 
contracten zijn onze belangrijkste KPI’s en service credits 
hierop gericht, ook al zijn deze in ogen van de leveranciers 
niet altijd objectief. In deze snel veranderende wereld moe-
ten contracten hier qua looptijd en flexibiliteit op aansluiten. 
In de digitale wereld zijn we meer de broker die voor de 
business de achitectuur, security, vendor- en contractmanage-
ment, hosting en integratie met de back-end borgt. Snelheid, 
agility en de juiste business-alignment zijn key.”

Meer interactie
Om het transformatieproces binnen zijn organisatie vorm 
te geven en kwaliteit van sourcing te verhogen is vrijwel 
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het gehele MT van Carlo Schreurs vernieuwd. Het MT 
bevat nu een mix van verschillende talenten en achter-
gronden, die tezamen de kennis en kwaliteit van sourcing 
borgen. Daarnaast werkt hij met externe adviseurs, om 
op basis van ‘plug-in expertise’ vastzittende zaken los te 
weken, mensen en organisatieonderdelen te prikkelen, te 
spiegelen, leverage te creëren. “We hebben onze aanpak 
van sourcingstrajecten behoorlijk veranderd. Minder pa-
pier en veel meer interactie met potentiële leveranciers.”
Van adviseurs verwacht hij dat ze zich gedragen zoals ze zelf  
prediken als het gaat om sourcingsrelaties en contractduur: dus 
geen langdurige trajecten met grote logge teams, maar korte 
trajecten met veel feedback en maximaal ruimte om bij te stu-
ren en elkaar aan te vullen, op een agile scrum-achtige manier.
“Wij doen het dus echt zo: korte sessies van twee of  vier we-
ken, inclusief  workshops, deliverables en herijking ervan in 
de volgende fase. Dat werkt echt goed. Adviseurs moeten op 
deze manier wel topkwaliteit leveren en continu scherp zijn. 
Dat verwachten we immers ook van ons team.”
Deze werkwijze vraagt dus meer betrokkenheid van 
alle partijen. De opdrachtgever en klant moeten ervoor 
openstaan en de kwaliteit en inzet leveren die gevraagd 
wordt. Het legt tevens een grotere druk op het business- 
model van de adviseur. “Langdurige, repeterende busi-
ness is immers niet gegarandeerd en door de kortere 
cycli kan men niet gerieflijk achterover leunen, maar een 
adviseur die hier goede resultaten levert zal snel terugge-
vraagd worden. Het resultaat mag er dus zijn.”
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 ‘Puur 
richten 

op regie

Gerard Elkhuizen
Market Head Benelux Cognizant

’

Voordat Gerard Elkhuizen de 
overstap maakte naar de in-
ternationale consultancy en 
IT-dienstverlening, werkte 
hij als CIO van Hoogovens 
Buizen (nu Tata Steel) maar 
liefst zeven jaar in de maak-
industrie. Naast inzicht in de 
vele veranderingen in talloze 
sectoren, kent hij derhalve 
de dynamiek aan zowel de 
vraag- als aanbodkant. ”De 
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IT-organisatie van de klant zou zich idealiter puur op 
regie moeten richten.”
Een uitspraak die gezien moet worden in het licht van 
zijn 25-jarige ervaring met businesstechnologie en dito 
transformaties bij grote organisaties. Binnen Cognizant 
wordt sterk gedacht vanuit de klant; enerzijds hoe hun 
operaties efficiënter kunnen lopen en hoe met geavan-
ceerde technologie nieuwe bedrijfsmodellen kunnen 
worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
Een fundamenteel aspect van de wisselwerking met 
de klant betreft volgens hem het afrekeningsmodel. 
”Dienstverlening op basis van uurtje-factuurtje wordt 
minder relevant, omdat IT-werk meer geautomatiseerd 
wordt. Op basis van kosten, kwaliteit en snelheid wor-
den nu de prijslevels bepaald. Eventueel ook pay-per-use 
of  outcome based. Daardoor is er een enorme drive om 
klanten beter te laten performen. Geld dat hierdoor 
wordt bespaard, kan in nieuwe digitale initiatieven wor-
den gestoken.”

Vraagveranderingen
Wendbaarheid is volgens Elkhuizen geboden in een tijd 
van veranderingen. “Door het automatiseren, standaar-
diseren, outsourcen en offshoren van processen worden 
organisaties meer agile. Daardoor is het mogelijk sneller 
te reageren op vraagveranderingen en staat de winstge-
vendheid minder onder druk. Dit is belangrijk, omdat 
bedrijven steeds meer rond klanten worden gebouwd 
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– de zogenoemde consumerisatie, met een ecosysteem 
van andere bedrijven daaromheen die verbonden zijn 
via open API’s. Naast de standaardprocessen, die door 
intelligente procesautomatisering voor 80 procent geau-
tomatiseerd kunnen worden, bestaat er altijd een nood-
zaak om snel te reageren op door menselijke interventie 
geïnitieerde nieuwe marktontwikkelingen.”
Ook cloudtechnologie en DevOps kunnen in zijn ogen 
een bijdrage leveren aan snellere productontwikkeling 
en organisatorische transformaties. Hij ziet het bij zijn 
klanten, alwaar de CIO zich richt op het vanuit de cloud 
sourcen van ERP, HRM en CRM. De overige bedrijfs-
specifieke processen worden bij voorkeur native mobile en 
op basis van PaaS ontwikkeld.



7
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de buurman

Technologie
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Hoe je het ook wendt 
of keert, IT is naast 
de bron van veel pro-
blemen en valse beloftes 
vaak ook tegelijkertijd de 
oplossing. De tijd staat 
niet stil en nieuwe spelers 
laten zien dat technologie 
gecombineerd met een 
nieuw businessmodel 
een markt op zijn kop kan 
zetten. In zo’n geval is 
de impact van IT zelfs zo 
groot, dat door de opmars 
van cloud computing en 
automatisering van de au-
tomatisering de business-
modellen van bestaande 
marktpartijen onder druk 
komen te staan. Effectie-
ve toepassing van nieuwe 
IT en technologie kan een 
kantelpunt markeren in 
denken en gedrag in re-
latie tot de leverancier. 
Maar daarvoor moet deze 
om te beginnen meer den-
ken en handelen vanuit de 
uitdagingen van de klant, 
in plaats van uit te gaan 
van de eigen product- en 
dienstenpropositie.

 ‘‘In een vorige woonplaats 
had ik een buurman die 
graag het nieuwste van het 
nieuwste en het mooiste van 
het mooiste in huis had”, 

aldus een recent hoofdredactioneel 
commentaar in Outsource Magazine. 
“Zo stond er bij hem op de op-
rit een dikke jeep, met bullbar 
en elektrische lier. Buurman was 
bepaald geen offroadchauffeur. Hij 
gebruikte de jeep voornamelijk om 
mee te forensen, 15 kilometer heen 
en terug. Ook had hij als eerste een 
blu-rayspeler. Toen ik hem vroeg 
of  hij al wat films op blu-ray had, 
bleek dat niet het geval te zijn. 
“Dat komt nog”, sprak buurman 
monter. “En trouwens, je kunt er 
ook dvd’s op afspelen!” Verder had 
buurman uiteraard de allergrootste 
tv die leverbaar was in huis, waar-
voor een bioscoop zich niet ge-
schaamd zou hebben. Bijzonder 
vond ik ook zijn omvangrijke 
gemotoriseerde maaier, voor een 
grasveldje van laten we zeggen 
vijftien vierkante meter.”
In het IT- en technologiedomein 
zijn dit soort buurmannen nog 
altijd dominant aanwezig. Nog niet 
zo lang geleden praatten we alleen 
nog maar over cloud, big data, 
mobile en sociale media. Inmiddels 7
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hebben we alweer een rijtje nieuwe 
hypes te pakken. We leven in een 
geweldig tijdperk, alles gaat snel, 
alles is booming en the sky is the limit. 
Tenminste, als je de marketingaf-
delingen van leveranciers moet 
geloven. De nadruk ligt evenwel te 
vaak op de technologische snufjes, 
producten en mogelijkheden. 
Zelfs CIO’s en andere bestuurders 
ontpoppen zich als echte ‘buur-
mannen’, al zouden nieuwe snufjes 
zoals robotica, sensortechnologie, 
kunstmatige intelligentie en internet 
of  things altijd ondergeschikt moe-
ten zijn aan een bovenliggende 
uitdaging of  doelstelling. Kosten-
besparing bijvoorbeeld, flexibilise-
ring of  het toevoegen van waarde 
voor de business: klantfocus, 
talentmanagement en sector- of  
bedrijfsspecifieke kwesties. Rond-
om deze zaken zoeken CIO’s ide-
aliter samen met hun business en 
medebestuurders naar innovatieve 
oplossingen.

Roadmaps
Daarbij gebeurt het zelden dat 
de ene specifieke businessuitda-
ging direct leidt tot de inzet van 
een andere specifieke oplossing. 
Dus niet: “Ik wil mijn klant beter 
bedienen en daarvoor omarm 

ik big data.” Klanten bedien je 
beter door de combinatie van 
bijvoorbeeld cloud, crm, mobi-
lity en analytics. Het leuke is dat 
de oplossing voor het één vaak 
ook de deeloplossing is voor het 
andere. Het beter bedienen van 
de klant gaat gepaard met lage-
re kosten door vervanging van 
on-premise backofficesystemen en 
een toenemende mate van flexibi-
liteit. Om die reden zien we ook 
dat genoemde technologieën in 
ongeveer hetzelfde tempo geadop-
teerd raken.
Bij het adresseren van zaken op 
de CIO-agenda gaat het vooral 
om samenhang en wendbaarheid. 
Men wil een schaalbaar, wendbaar 
en kosteneffectief  IT-landschap 
zonder vendor lock-in. De gekozen 
oplossingen voor de onderliggende 
uitdagingen moeten elkaar niet in 
de weg zitten, maar versterken. 
Dat verklaart de belangstelling 
voor masterdatamanagement, 
enterprise-architectuur, business- 
processmanagement en ook de 
business- en technologieroadmaps 
van partners. Standaardisatie en 
centralisatie worden meegeno-
men, maar zijn steeds minder een 
doel op zich. Hetzelfde geldt voor 
sourcing. Vanuit de bredere archi-
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tectuur- en roadmapvisie wordt in 
het kader van de gewenste lagere 
kosten, flexibiliteit, klantfocus, en 
security en compliance gewerkt 
met cloud, big data, mobility, ana-
lytics, sensortechnologie en alle an-
dere sexy zaken op de verkooplijst-
jes. Leveranciers zouden er goed 
aan doen hun focus te verleggen 
van hun producten en diensten- 
portfolio naar de vraag van de 
klant. Net zoals de CIO’s momen-
teel zelf  doen.

Bliksemafleider
Het is opvallend hoe vaak de 
CIO-agenda vooral vanuit het 
perspectief  van de leverancier of  de 
beschikbare technologische oplos-
sing of  hype wordt bekeken. De 
diverse researchfirma’s stappen in 
dezelfde valkuil. Het ene jaar staat 
serviceoriëntatie bovenaan, een jaar 
of  wat later weer cloud, analytics 
of  internet of  things. Het gaat, met 
andere woorden, nog te weinig over 
de echte uitdagingen van de organi-
satie, de nadruk op door de leve-
rancier beloofde innovatie lijkt soms 
niet meer dan een bliksemafleider.
Dat komt ook omdat leveranciers 
vaak impliciete of  expliciete inno-
vatie beloven binnen een bestaande 
contractafspraak. De klant krijgt 

daarbij te horen dat ze automatisch 
meeliften met eventuele vernieu-
wing. Soms gaat de vendor daarbij 
zo ver dat men de klant een goed-
koper alternatief  aanbiedt. Zeker 
in tijden van een massale beweging 
naar de cloud klinkt dat de vraag-
zijde als muziek in de oren. In de 
praktijk is van proactief  kanniba-
liseren op het eigen verdienmodel 
nauwelijks sprake. Tijdens de 
loopduur van zo’n contract komt 
innovatie in de praktijk vaak niet 
van de grond ondanks alle hints, 
beloftes en toezeggingen. 
Door schade en schande wijs ge-

“Uitbesteding 
van de 

spullenboel 
tegen lagere 

kosten volstaat 
binnenkort 
niet meer”
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worden is om die reden het onder-
werp innovatie en vernieuwing een 
gevoelig discussiepunt geworden 
in de wisselwerking tussen klant en 
leverancier. Ronduit tegenstrijdig 
zijn soms de visies op impliciete 
innovatie: vernieuwing en verbe-
tering die binnen de contractaf-
spraak als vanzelfsprekend wordt 
meegenomen. Waar de een (Frank 
Boekel) zegt dat dit in de huidige 
tijd ‘niet meer kan zonder ervoor 
te betalen’, zegt de ander (Gerwin 
Schuring) dat dit juist ‘in de genen 
van de organisatie’ moet zitten. 
Het laatste woord is er duidelijk 
nog niet over gesproken.

Identiteitscrisis
De sourcingindustrie zit volgens 
de hierboven aangehaalde hoofd-
redacteur in een identiteitscrisis. 
Er dient zich een nieuwe realiteit 
aan, onder invloed van oprukken-
de technologieën en de bekende 
of  beruchte digitale transformatie. 
CIO’s en IT-vaardige businessver-
antwoordelijken proberen zich een 
beeld te vormen van de toekomsti-
ge mogelijkheden en rollen. Daar-
naast is een doordachte IT-ge-
baseerde strategie in dit digitale 
tijdperk een fundamentele voor-
waarde voor succes. Een goede 

inzet van IT staat tenslotte in nauw 
verband met het voortbestaan en 
de toekomst van een onderneming.
“Uitbesteden van de spullenboel 
tegen lagere kosten (‘same mess 
for less’) mag aardig zijn, maar 
volstaat binnenkort niet meer”, 
aldus hoofdredacteur Arnoud van 
Gemeren in het eerder genoemde 
tijdschrift. “Het gaat draaien om 
as-a-service. Oftewel het kunnen 
samenstellen van een aantrekkelijk 
geheel aan diensten, op basis van 
standaarddiensten uit de markt. 
Een kunst op zich, die in hechte 
samenwerking met de business 
uitgevoerd moet worden.” Intussen 
denkt de leverancier vaak nog aan 
verbeteringen en uitbreidingen van 
de bestaande dienstverlening – het-
geen verkocht wordt onder de vlag 
van innovatie.
Maar ook de ‘buurmannen’ aan 
de vraagzijde hebben een verant-
woordelijkheid. “Sexy robotics 
software, analytics tools, Business- 
Process-as-a-Serviceplatforms en 
kunstmatige intelligentie, zijn in 
onze branche de nieuwe speeltjes 
van de buurman”, aldus de hoofd-
redacteur. “We hebben ze al in 
huis, of  kunnen ze vrij makkelijk 
in huis halen, maar weten niet 
goed wat we ermee moeten. Het 
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risico daarvan is dat we alle nieu-
we technologie gaan modelleren 
naar de sourcingsprocessen van 
gisteren, die we helaas vandaag de 
dag nog hebben lopen. Het doet 
denken aan de tijd dat ERP werd 
geïntroduceerd. Ook toen werd 
veel geld verbrand met het ver-
bouwen van de software, zodat die 
zou passen bij de bedrijfsproces-
sen van gisteren.” 
Leverancier, adviseur en klant 
zullen samen op zoek moeten naar 
een effectieve inzet van nieuwe 
technologie en mogelijkheden, die 
inspeelt op de echte behoeften en 
uitdagingen van de business. En 
niet teveel innovatie beloven als dat 
er in de praktijk toch niet van gaat 
komen. En de beloftes over ver-
nieuwing die wel gedaan worden 
ook echt na te komen.
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 ‘Impliciete innovatie 
kan niet meer’
Frank Boekel
Algemeen Directeur Unisys NL

 ‘Integraal verantwoordelijke 
klantteams’
Jens Burgers
Director IT Action

 ‘Vertrouwen is key”
Sjourd Wijdeveld
Corporate IT Director Wavin

Technologie • Spullen van de buurman



117



118

Technologie • Spullen van de buurman



119

 ‘Impliciete 
innovatie kan 

niet meer

Frank Boekel
Algemeen Directeur Unisys NL

’

Frank Boekel, algemeen 
directeur van Unisys in 
Nederland, maakt een 
onderscheid tussen con-
tinuous improvement, het 
voortdurend verbeteren 
van bestaande zaken, en 
echte innovatie. “Impli-
ciete innovatie in uitbe-
stedingscontracten kan 
eigenlijk niet meer”, zegt 
Boekel. “Klanten moe-
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ten hier eigenlijk gewoon voor betalen. We spreken 
allemaal graag over innovatie gedurende de contract-
periode, maar als deze niet heel scherp met elkaar 
vastgelegd is gebeurt het niet automatisch.”
Unisys is een ‘kleinere’ wereldwijde speler met een 
sterke, lokale klantintimiteit. Daarnaast streeft Boe-
kel naar een culturele fit. “De echte toegevoegde 
waarde van de vendor zou daarbij duidelijk identifi-
ceerbaar moeten zijn. Hoe dichter je als leverancier 
bij de applicatie en het bedrijfsproces mag komen, 
hoe makkelijker je die toegevoegde waarde in een 
sourcingsrelatie kunt laten zien.” Naar zijn mening 
gaat het evenwel nog steeds veel over IT-technische 
aspecten, ondanks de steeds zwaardere rol voor IT in 
het primaire businessproces. “Gek genoeg zien we de 
CIO steeds minder als het om outsourcing van end 
user support en de workplace gaat, maar vooral de 
verantwoordelijke voor infrastructuur. In de software-
gerelateerde opdrachten die we doen zitten we veel 
dichter tegen het primaire businessproces aan.”

Roadmaps
Over de technologie is de Unisys-directeur vrij uitge-
sproken: “Je moet als leverancier je roadmaps delen in 
de projectfase, alhoewel de snelle IT-vernieuwingen en 
hype cycles dat best lastig maken. Op het moment dat 
je de roadmap af  hebt, is hij alweer bijna verouderd. 
Daar moeten we misschien eens iets op vinden: elkaar 
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meenemen en daardoor vertrouwen bouwen. Road-
maps moeten wendbaar en component based zijn. Je moet 
trends zo kunnen inpluggen.”
Outsourcing neemt in Boekels ogen een overname- 
verantwoordelijkheid met zich mee ten aanzien van 
bezittingen en mensen. “Dat is gezien de snelheid van 
vernieuwingen een steeds groter risico”, vervolgt hij. 
“Door lagere prijzen dalen bovendien de omzet en de 
marges. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om een grote 
hoeveelheid mensen over te nemen, die qua positie 
en activiteiten hun wortels hebben in de oude wereld. 
In hoeverre speelt dit de Indiase spelers in de kaart? 
Die hebben per slot van rekening geen legacy. Werkt 
outsourcing überhaupt nog wel, of  is het echt aan ver-
nieuwing toe? Vendors kunnen dit soort vraagstukken 
niet alleen oplossen. Dat moet samen met de klant ge-
beuren. Misschien is er zelfs een rol voor de overheid.”
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 ‘Integraal 
verant-

woordelijke 
klantteams

Jens Burgers
Director IT Action

’

Gedegen kennis van de klant 
is fundamenteel voor een 
het leveren van de juiste 
dienstverlening. Dat vraagt 
volgens Jens Burgers, IT-di-
recteur bij retailer Action, 
om een inspanning vanuit 
de leverancier. “Vendors 
moeten klantteams creëren 
die integraal de verant-
woordelijkheid nemen voor 
de belangen van zowel de 
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klant als de leverancier”, zegt hij. “Bovendien moeten 
er klantgerichte winst- en verliesstructuren komen. De 
klantteams moeten daarbij invulling geven aan de te le-
veren dienstverlening. Zij zijn immers bekend met wat 
er allemaal speelt bij de klant. Alleen standaardproduc- 
ten zoals storage en andere zaken kunnen vanuit cen-
traal standaard dienstverlening worden geleverd. Door 
zaken te delen kunnen bovendien klant-ecosystemen 
worden gebouwd.”
Burgers vervolgt: “Commerciële activiteiten vanuit de 
vendor moeten niet op zichzelf  staan. Er moet overleg 
over zijn met de diverse klantteams. Dit lukt vaak niet 
doordat bedrijven hun klanten onvoldoende kennen. Bij-
voorbeeld in het geval een organisatie vanuit een buiten-
lands hoofdkantoor relatief  centraal wordt aangestuurd. 
Neem Atos. In Frankrijk kent men echt niet alle klanten 
hier in Nederland. Dat kan alleen bij een lokale organi-
satie, die interactie heeft met de klant.”

Verrassend
Burgers bestiert, na een overstap van Maxeda naar de 
leverancierskant (Atos), sinds 2015 alle IT bij Action: 
een snelgroeiende non-food discounter met meer dan 
680 winkels in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, 
Frankrijk en Luxemburg en meer dan 28.000 werkne-
mers. “Ik ben verantwoordelijk voor de operatie, ontwik-
keling en implementatie van de IT-strategie en daarbij 
behorende IT-innovatie, onder meer ter ondersteuning 
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van de bedrijfsvoering. De snelle internationale expansie 
vereist extreme veerkracht en flexibiliteit van de IT-orga-
nisatie, de door IT ondersteunde processen, technologie 
en sourcingspartners”, aldus de Director IT.
Burgers onderstreept het belang van een end-to-end 
dienstverlening. De kwaliteit van individuele onderdelen 
uit het portfolio van een of  eventueel meerdere leve-
ranciers in de keten is daaraan ondergeschikt. “Door 
multidisciplinaire klantteams, eventueel over leveranciers 
heen in te zetten in plaats van werken in silo’s kan echte 
waarde worden gecreëerd, waardoor de operationele 
kosten vaak omlaag gaan en meer ruimte ontstaat voor 
nieuwe investeringen in de toekomst.”
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 ‘Vertrouwen 
is key

Sjourd Wijdeveld
Corporate IT Director Wavin

’

De kwaliteit van dienstver-
lening van vendors hangt 
volgens Sjourd Wijdeveld 
sterk op de mensen die er 
werken. “Deze mensen zijn 
vaak niet beschikbaar, wat 
in mijn ogen neerkomt op 
een gebrek aan flexibiliteit.” 
Dat gebrek aan souplesse 
heeft volgens de Corporate 
IT Director (CIO) van 
leverancier van leidingsyste-
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men Wavin, gevolgen voor de band tussen leveranciers 
en klanten. “Vertrouwen is key. Vendors moeten daartoe 
leveren wat gevraagd wordt en bijvoorbeeld transparant 
zijn in risicomarges op de tarieven.”
Wijdeveld is een jonge, slimme en inspirerende IT-leider, 
die in zijn loopbaan al diverse grote procesoptimali-
saties en IT-transformatieprogramma’s heeft vormge-
geven. Hij heeft een open oog voor de mogelijkheden 
die digitalisering en nieuwe technologische innovaties 
bieden voor zowel business als bedrijfsprocessen. Hij 
acht zichzelf  daarbij moreel medeverantwoordelijk voor 
mensen die ‘opgroeien’ in zijn organisatie. “Executives 
moeten weten aan welke knoppen ze kunnen draaien en 
wat daar de gevolgen van zijn”, zegt hij.

Benadering
De opstelling en benadering van de klantorganisatie 
hangen in de ogen van Wijdeveld onder meer af  van de 
zaken die je inkoopt. “Alleen bij commodities kun je des-
gewenst de eigen procurementafdeling erbij betrekken”, 
stelt hij. “Niet-standaard diensten en innovatieve IT-op-
lossingen worden alleen op basis van een goede, langdu-
rige dialoog en voldoende vertrouwen afgenomen.”
“Een echte fit gaat dus over dat vertrouwen en vertrou-
wen is altijd tussen mensen”, komt de Corporate IT 
Director van Wavin terug op zijn eerdere statement. 
“De uitdaging is: hoe doe je dat in een snel veranderen-
de organisatie?”

Technologie • Spullen van de buurman



129

Wat opvalt bij de visie van mensen als Sjourd Wijde-
veld, maar ook Carlo Schreurs en Jens Burgers, is dat ze 
de IT-wereld heel goed kennen. Zowel de aanbod- als 
vraagkant. Vanuit hun rol als klant doorzien ze daardoor 
eerder eventuele beperkingen bij de leveranciers. Deze 
kennis is overigens heel goed in te zetten om de relatie 
blijvend te verbeteren. 
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Er zijn natuurlijk altijd 
uitzonderingen, maar 
ouderwetse strategische 
langetermijnpartner-
ships en can do all-or-
ganisaties zijn op hun 
retour. Focus, specia-
lisatie en continue ont-
wikkeling zijn de nieuwe 
kernbegrippen. Dat be-
tekent dat diverse ge-
specialiseerde partijen 
steeds vaker alleen een 
of  meerdere delen van 
een totale dienstverle-
ning aan klanten leveren. 
Welkom in de wereld van 
de ecosystemen. Liefst 
wederkerig, ingesteld 
op co-innovatie, kanni-
baliserend op de eigen 
activiteiten en open voor 
nieuwe business- en ver-
rekenmodellen.

Of  het nu gaat om 
het starten van 
een stadstuin op 
een verlaten in-
dustrieterrein of  

het oprichten van een decentrale 
energiecentrale in een woonwijk: 
onder druk van de crisis, schaarste 
en de razendsnel veranderende 
technologie, wordt er steeds meer 
gedeeld in onze maatschappij. 
Er wordt anders gedacht over 
energie, afval, wonen en werken. 
Technologie zal de komende jaren 
één van de motoren van veran-
dering zijn. Daarnaast zal de rol 
van de consument verder toene-
men. Door de beschikbaarheid, de 
mobiliteit en de toegankelijkheid 
van nieuwe technologie zullen veel 
vernieuwingen al lang en breed in 
het dagelijkse leven gebruikt wor-
den voordat ze binnen organisa-
ties worden omarmd, ondersteund 
en toegepast.
De snelheid waarmee bijvoor-
beeld de energiesector verandert, 
laat zien dat bestaande business-
modellen in hoog tempo worden 
ingehaald en zelfs overbodig zijn. 
De overheid kan de bewegingen 
en snelheid, mede door de poli-
tieke horizon van maximaal vier 
jaar, nauwelijks bijhouden. Vaak 8
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met als gevolg verkrampt gedrag 
van overheden en de sectoren in 
kwestie. Het mooie is dat de klant 
of  consument zich niet langer laat 
tegenhouden. Buitenlandse bran-
chevreemde alternatieven die wel 
aan een vernieuwende klantvraag 
tegemoet komen winnen in korte 
tijd aan populariteit. Transparantie 
en lager wordende investeringen – 
vaak onder invloed van de techno-
logie – laten bewegingen makkelij-
ker en sneller opkomen. Daarnaast 
is er volop investeringskapitaal 
beschikbaar buiten de standaard 
financiële instellingen om. Alle 
kaarten voor een korte en hevige 
disruptie van verschillende mark-
ten zijn daarmee geschud en liggen 
klaar voor het volgende pokerspel.

Sourcing
Ook aan de IT-sourcingsindus-
trie gaan deze trends niet voorbij. 
Neem een Google, dat het meeste 
verdient met online advertenties, 
maar daarnaast ook zijn platform 
uitbaat voor een brede waaier aan 
clouddiensten. Hetzelfde geldt voor 
Amazon Web Services (AWS) dat 
uit de online boekverkoper Ama-
zon is voortgekomen. In de afgelo-
pen twee jaar werd nog veel ge-
praat en geschreven over de inzet 

van bijvoorbeeld cloudtechnologie. 
Binnenkort zal een definitieve 
doorbraak plaatsvinden van ‘ge-
deelde’ technologieën en oplossin-
gen. Waar al meer dan 35 procent 
van de kleinere mkb-bedrijven op 
de een of  andere wijze IT-oplos-
singen gebruikt die men niet zelf  
heeft draaien of  aangeschaft, is 
dit al het geval bij meer dan 75 
procent van de grotere organisa-
ties. Technologie geleverd als een 
cloudoplossing is een veelkoppig 
monster; het kan gaan om infra-
structuur, een platform of  appli-
catiefunctionaliteit. Van test- en de-
velopmentomgevingen, archivering 
van data, softwareoplossingen tot 
hele e-mailinfrastructuren: ieder-
een maakt er gebruik van of  gaat 
er gebruik van maken.
Dit is gemakkelijk als een bedrei-
ging te zien van traditioneel opere-
rende partijen, maar tegelijkertijd 
zorgt deze marktbeweging voor 
geweldige nieuwe kansen voor ven-
dors om klanten te helpen bij de 
transitie of  om hen in hun IT-port-
folio te ondersteunen dat binnen 
de eigen bedrijfsmuren blijft. In 
veel gevallen zal het voor deze 
partijen niet eenvoudig zijn om 
de transitie te maken. Integratie 
van bestaande infrastructuren en 
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datacenters, legacy-kennis en met 
name de snelheid waarmee klan-
ten overgaan tot het gebruik van 
nieuwe oplossingen, vormen de 
grootste uitdagingen. Tel daarbij 
de druk vanuit partijen als AWS, 
Google en Microsoft nog eens op, 
en het wordt duidelijk dat het voor 
IT-serviceproviders steeds com-
plexer wordt.

IT-kosten
Daarnaast wil de klant meer 
transparantie en openheid van 
zaken over zijn IT-kosten. Kapi- 
taalinvesteringen worden nog 
verder verschoven naar operatio-
nele uitgaven. De rol van bench-
marking en performancemanage-
ment zal hierdoor veranderen. 
Deze worden steeds meer gezien 
als onderdeel van een compleet 
IT-sourcingecosysteem, en steeds 
minder als een eenmalige, harde 
clausule in een contract. En bo-
vendien: ze worden steeds meer 
gezien als proces waarmee klant 
en leverancier in goed overleg 
continu kunnen sturen op zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve ken-
nis. Waarom niet net zo’n aanpak 
als binnen het incident-, problem-, 
change- een benchmarkproces?
Dit vraagt ook van de klant een 

grotere realiteitszin. Het zal 
steeds minder eenvoudig zijn om 
een langjarig contract met een 
leverancier te sluiten, stevig te 
onderhandelen op prijs en voor-
waarden om vervolgens een jaar 
later substantiële onderdelen uit 
het contract weg te halen omdat 
nieuwe technologie dat mogelijk 
maakt. Het echt samen nadenken 
over toekomstige vernieuwingen, 
de gevolgen daarvan in te schat-
ten en dit durven te bespreken 
en concreet te vertalen, zal meer 
dan ooit openheid en transparan-
tie vragen. Dit alles zal de grote 
uitdaging worden voor zowel de 
klant als de IT-serviceprovider.

Lifecycle
Klanten en outsourcingsleveran-
ciers zullen samen moeten naden-
ken over toekomstige vernieuwin-
gen en veranderingen. Dat zal aan 
beide zijden meer openheid en 
transparantie vragen. Een grote 
uitdaging voor zowel klant als 
IT-serviceprovider, met de nodige 
gevolgen voor de opeenvolgende 
fasen in de levenscyclus van een 
sourcingcontract.
In de planfase zullen grotere 
klanten steeds minder hulp vragen 
bij de basale do’s en don’ts van het 
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sourcingsproces. Zij zijn vaak aan 
de derde of  vierde vernieuwing 
van hun contract toe. Kleinere 
bedrijven die korter geleden zijn 
begonnen met het sourcen van hun 
IT-diensten willen concreter en 
korter strategisch advies. Verticale 
sourcingsbewegingen, waarbij de 
klant een hele kolom van infra-
structuur tot de functionaliteit van 
een oplossing als dienst afneemt, 
zullen verder doorzetten.
In de selectiefase of  de totstandko-
ming van een contract zullen zowel 
klant als leverancier sneller met 
elkaar aan tafel willen om op basis 
van wederzijdse transparantie over 
het ‘wat’ van het sourcingsproces 
te praten. Vendors kunnen in zo’n 
dialoog niet meer alles zelf  invullen; 
initiatieven om deals samen met 
kleinere en vaak specialistische part-
ners te delen, is om die reden een 
belangrijke evolutie. De betrokken-
heid van de business in de bouw- en 
planfase wordt veel nadrukkelijker.
In de runfase waar de transitie, 
implementatie en operatie aan bod 
komen, zal er met het toenemen 
van het aantal leveranciers en 
deeloplossingen nog meer nadruk 
op integratie komen te liggen. De 
beschikbaarheid van kennis bij 
zowel de IT-serviceprovider als 

de klant is vaak niet toereikend. 
Ondersteuning van kleinere, spe-
cialistische IT-leveranciers, zzp’ers 
of  adviesbureaus is noodzakelijk. 
Kennis zal ook sneller gedeeld 
moeten worden.

Facilitator
De optimaliseringsfase waarin het 
herijken, toetsen, benchmarken en 
performancemanagement belang-
rijke aspecten zijn, zal steeds meer 
een geïntegreerd onderdeel van de 
sourcing lifecycle worden. Dit heeft 
gevolgen voor de manier waarop 
contracten worden opgesteld, be-
heerd en gestuurd. Van eenmalige 
toetsingen beweegt men naar een 
continu proces dat goed te moni-
toren is en waarbinnen klant en 
leverancier hun tactiek en strategie 
steeds meer samen bepalen. Tech-
nische hulpmiddelen kunnen deze 
intensieve samenwerking verder 
ondersteunen. Zo zijn er service-
managementoplossingen waarbij 
de klant live mee kan kijken in 
de beschikbaarheid van de infra-
structuur die afgenomen wordt 
en het optreden en verhelpen van 
incidenten. Grotere transparantie 
bestaat er bijna niet.
De wijze waarop de IT-organisatie 
samenwerkt met de business en de 
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leveranciers verandert sterk. Dat is 
van invloed op de governance-fase 
waarin de regie op processen, de 
inrichting organisatie en de aan-
sturing van de IT centraal staan. 
De business weet wat ze wil, krijgt 
een grotere vinger in de IT-pap en 
koopt een deel zelf  in. Dit heeft 
gevolgen voor het bestaande speel-
veld. Aan de ene kant gaat men 
daarbij in zee met grote (cloud)
partijen, aan de andere kant met 
kleine specialistische spelers. Er zal 
ook ruimte ontstaan voor nieuwe 
IT-leveranciers die veel meer een 
service-integratierol en cloud-ma-
kelaarsrol gaan vervullen. Steeds 
meer organisaties overwegen om 

een belangrijk deel van de integra-
tierol zelf  uit te voeren. Zie ook de 
opmars van SIAM: service integration 
and management, waarbij de klant zelf  
de regierol organiseert door een 
brede waaier aan leveranciers live te 
monitoren op hun functioneren.
De IT-afdeling aan de klantzijde 
verwordt meer tot een facilitator 
van marktkennis. De tactische 
en strategische rol wordt sterker, 
terwijl de uitvoering vaker buiten 
de deur gebeurt. Het besturen 
van leveranciersrelaties vraagt om 
specifieke kennis alsmede kennis en 
ervaring om snel te kunnen veran-
deren, en om aandacht voor regel-
geving en compliance. De nadruk 
zal in toenemende mate liggen op 
rollen als enterprise architect, chief  
technology officer, programma- en 
transitiemanager, vendormanager, 
service-delivery- en contractma-
nager en security en compliance 
officer. Samen zorgen ze voor een 
optimale wisselwerking met de 
leverancier.
We moeten leren wederkerige en 
niet-parasitaire ecosystemen te bou-
wen. Dat ‘ego’s dergelijke ecosys-
temen vaak in de weg zitten’, zoals 
Stork-CIO Hans Lagaaij tijdens de 
interviews voor dit boek opmerkte, 
is niet meer van deze tijd.

“We 
moeten leren 
wederkerige 

en niet- 
parasitaire 

ecosystemen te 
bouwen”
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 ‘Ecosystemen zijn 
de nieuwe realiteit’
Gerwin Schuring
Mede-eigenaar en Sales Director Schuberg Philis

 ‘Ik wil geen commercie 
maar inhoud’
Popke Graansma,
Manager ICT Vitens

 ‘Kennis samenbrengen 
voor klanten’
Amit Kapur
Director & Head Benelux TCS
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“We gaan niet naar boven 
in de keten, maar voor-
al dichter tegen de klant 
aanzitten”, aldus Gerwin 
Schuring, mede-eigenaar 
en Sales Director van 
IT-dienstverlener Schuberg 
Philis. “Hoe beter hun 
belangen in beeld zijn, hoe 
beter wij toegevoegde waar-
de kunnen bieden in de sa-
menwerking. Alleen functio-
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 ‘Ecosystemen 
zijn de nieuwe 

realiteit

Gerwin Schuring
Mede-eigenaar en Sales Director Schuberg Philis

’

“We gaan niet naar boven 
in de keten, maar voor-
al dichter tegen de klant 
aanzitten”, aldus Gerwin 
Schuring, mede-eigenaar 
en Sales Director van 
IT-dienstverlener Schuberg 
Philis. “Hoe beter hun 
belangen in beeld zijn, hoe 
beter wij toegevoegde waar-
de kunnen bieden in de sa-
menwerking. Alleen functio-
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nele interesse tonen is niet genoeg.” Ook zet hij vanwege 
de veelal grotere afstand vraagtekens bij de effectiviteit 
van het zogenoemde ‘global sourcing’ en offshoring.
“In plaats van dat wij als Schuberg Philis vertellen hoe 
de wereld van de klant werkt, laten we de klant vertellen 
hoe de wereld werkt waarin wij als Schuberg Philis ope-
reren. Daarvoor moet je je kwetsbaar durven opstellen, 
om op basis daarvan een vertrouwensband te kweken. 
Het ontbreken van vertrouwen vanuit klanten heeft 
vaak als basis het onvermogen van de leverancier om de 
vraag ten uitvoer te brengen.”

Drijfveren
Schuberg Philis zoekt eerst naar de ware intentie van 
een partner of  klant, en toetst vervolgens of  ze daarin 
echte impact kunnen leveren. “We zijn dus selectief  in 
het aannemen van klanten. De beste resultaten behaal je 
als er een minimale delta is tussen hetgeen wordt gezegd 
en gevraagd en wat er uiteindelijk wordt gerealiseerd.”
“Ecosystemen zijn de nieuwe realiteit”, vervolgt de 
ondernemer. “Samen met de relevante partners van de 
klant afstemmen hoe de gezamenlijke klant tevreden 
gemaakt kan worden. Dat is het hogere doel, dat zorgt 
voor omzet op de langere termijn.”
Gerwin Schuring en de zijnen houden verder princi-
pes hoog als expert teams with a mandate first, they will take 
care of  the customers en culture eats strategy for breakfast. “Bij 
ons is sprake van een sterke speak-up culture”, doelend 
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op een omgeving waarin mensen worden gewaardeerd 
en gehoord. Tot slot bestrijdt hij het idee dat van im-
pliciete innovatie onmogelijk is. “Het zit in de genen 
van een IT-bedrijf  om te innoveren. Ook wat innovatie 
betreft geloven wij in ecosystemen en open communi-
catie. Waar we werken met open software profiteren we 
van verbeteringen die externen toevoegen – hierdoor 
gaan ontwikkelingen sneller. Die beweging blijft alleen 
op gang als je zelf  ook verbeteringen teruggeeft aan de 
community. Daar profiteren al onze klanten van.”
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 ‘Ik wil geen 
commercie 

maar inhoud

Popke Graansma,
Manager ICT Vitens

’

Echte kennis van business-
vraagstukken, begrip van 
vraagstukken en uitda-
gingen in de keten van 
de klant. Dat is waar het 
volgens Popke Graansma, 
Manager ICT bij drink-
waterbedrijf  Vitens, bij 
de leverancier om zou 
moeten gaan. “We kunnen 
weinig met commerciële 
account managers, sales 
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directors en andere mensen met een gebrek aan in-
houdelijke kennis. Wij zoeken mensen die ons proces 
kennen en begrijpen en weten waar we kunnen verbe-
teren, veranderen en versnellen vanuit een breed en 
zich snel ontwikkelend IT-vakgebied. We zijn simpel-
weg niet groot genoeg om alles zelf  te kunnen volgen 
en uitvoeren; een ecosysteem is wat we zoeken. Ik 
pleit bovendien voor het ontkoppelen van de sales-
bonus aan de gerealiseerde omzet. Via de verplichte 
aanbestedingen krijgen we te vaak mooie aanbiedin-
gen die uiteindelijk toch duurder uitvallen dan in het 
contract staat. Dat zorgt voor negatieve energie bij 
zowel klant als leverancier.”
Verder kunnen vendors het leveren van maatwerk vol-
gens de manager maar het beste achterwege laten. “Je 
moet de leverancier juist in zijn kracht laten. Denk 
aan het benutten van schaalvoordeel, ervaring op 
specifieke terreinen en een optimale efficiency door 
bewezen processen. Geen maatwerk dus, maar best 
practices. Het effect is een betere beheersbaarheid, 
snellere change-capaciteit en nette prijzen. Hier ligt na-
tuurlijk wel een belangrijke taak voor de klant: denk 
functioneel en laat je IT-partner vooral de hoe-vraag 
invullen.” Maar in plaats van adequaat in te spelen 
op de geschetste behoeften, komen leveranciers vaak 
maar matig uit de verf. “Zowel qua slagkracht, snel 
kunnen schakelen als het leveren van een fijnmazige 
dienstverlening.”
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Hiërarchie
Een andere remmende factor betreft de hiërarchieën 
bij de leveranciers, al speelt dat ook binnen klantorga-
nisaties zelf. “IT-mensen hebben echt draaiuren in de 
context van de klant nodig”, aldus de Manager ICT 
van Vitens. “Dat geeft ervaring, vertrouwen, rust. En je 
kunt echt toegevoegde waarde leveren. Waarom lopen 
mensen van leveranciers bijvoorbeeld geen stage bij 
ons, zoals onze IT’ers doen bij de lijnafdelingen? Dit 
hebben we al diverse malen aangeboden en daar wordt 
geen gebruik van gemaakt. Veel draait uiteindelijk toch 
om langetermijnvertrouwen, behoud van kennis en het 
gunnen van business.”
Volgens Popke Graansma zijn de huidige rollen en 
verhoudingen tussen klant en IT-leverancier dringend 
aan herziening toe. “De ontwikkelingen gaan zo snel. 
We zien andere modellen opkomen, bijvoorbeeld klei-
nere specialistische bedrijfjes om grotere heen, zoals 
bij ASML, Philips en NXP. Een belangrijke ontwikke-
ling omdat het succes van deze ecosystemen de nodige 
innovatie voort zullen brengen en versnellen en op die 
manier uiteindelijk een groot maatschappelijk belang 
kunnen dienen.”
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 ‘Kennis 
samenbrengen 

voor klanten

Amit Kapur
Director & Head Benelux TCS

’

Digitalisering van het speel-
veld waarin bedrijven 
opereren is een belangrijk 
focuspunt voor Tata Con-
sultancy Services (TCS). 
“Deze nieuwe wereld staat 
bol van de kansen en nieu-
we mogelijkheden”, vertelt 
Amit Kapur, Director & 
Head Benelux. “Sourcing 
kan een rol spelen bij het 
benutten ervan, al kun 
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je als klantorganisatie echt onderscheidende kennis 
en vaardigheden beter in huis houden. Voor andere 
zaken kun je profiteren van een partnersysteem. Dat 
is een kwestie van het slim combineren van interne en 
externe competenties.”
TCS heeft veel geïnvesteerd in het eigen Co-Innovation 
Network, kortweg COIN. In essentie een systeem met 
meerdere partners, waaronder samenwerkingsverban-
den met universiteiten en hogescholen, veelbelovende 
technologische bedrijven, start-ups, investeringsfondsen, 
strategische partners en belangrijke klanten. “COIN 
stelt ons in staat om kennis samen te brengen, een bron 
waaruit klanten kunnen putten. De werelden van legacy 
en innovatie kunnen daarbij best matchen, door legacy 
als bodem van wijsheid en kennis te gebruiken.”

In beweging
Kapur neemt intussen een veranderde wisselwerking 
tussen klant en leverancier waar. “Vroeger gingen ge-
sprekken over efficiëntie en kosten. Global delivery en 
offshoring werden daarbij gezien als een middel. Waar 
het vroeger ging over de ‘hoe’ van dit middel gaat het nu 
meer over het ‘waarom’.” Ander verschil: “Vendorma-
nagement was ooit het managen van een buitenstaander, 
tegenwoordig het managen van een partner. Voorheen 
had je CIO en vendor-eilanden, inmiddels bestuur je sa-
men een land. Dat alles vraagt om een goede alignment. 
Als leveranciers moeten we wellicht de vraag richting de 
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klant omdraaien. Niet: ‘waarom zijn wij belangrijk voor 
jullie?’ maar ‘waarom zijn jullie belangrijk voor ons?’.”
Volgens de TCS-executive moet de vraagzijde van de 
markt eveneens in beweging komen. “Er zijn maar 
weinig bestuurders die echt verandering in hun organi-
satie kunnen en willen aanzwengelen. De mate waarin 
beoogde veranderingen succesvol worden doorgevoerd 
hangt af  van de honger naar innovatie bij de CxO. Als 
vendor moeten we daar rekening mee houden. De eerste 
stap in een verandering bij de klant is zijn onafhankelij-
ke adviseur te vragen hem te helpen in het hele traject. 
Niet alleen selectie maar ook transitie. No selection but 
connection.”



9
Generatie 
Z spreekt 
zich uit

Toekomst van het ecosysteem
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Over generatie Y en Z 
wordt veel gezegd en 
geschreven, maar zelden 
gaat de oudere garde 
direct de dialoog aan. 
In het kader van Oog 
om oog, hand in hand – 
Van egosysteem naar 
ecosysteem, creëerde 
METRI een gelegenheid. 
Een workshop met stu-
denten van de richting 
Business Information 
Management (BIM) van 
Hogeschool Utrecht 
leverde interessante 
inzichten op. “Mijn vader 
heeft een academische 
opleiding, maar werkt 
momenteel als ‘gast-
heer’ bij Kruidvat”, aldus 
een van de studenten. 
Niet voor iedereen ligt 
een glansrijke toekomst 
in het verschiet, zo is de 
verwachting.

Dat er minder buiten 
wordt gespeeld en 
meer tijd achter 
schermen wordt 
doorgebracht, is 

slechts een van de maatschappe-
lijke gevolgen van de razendsnelle 
ontwikkelingen op technologisch 
gebied. Ingrijpender is dat mensen 
vervangen worden door machines, 
ouderen vaker de boot zullen mis-
sen, en sommige mensen gewoon-
weg kansloos zullen blijken. Zijn de 
BIM’ers van Hogeschool Utrecht 
daar bang voor? Niet echt, zo blijkt 
op het kantoor van METRI te 
Schiphol-Rijk. “Voor ons zal er 
wel werk zijn, maar simpele ad-
ministratieve taken zullen verder 
en vaker geautomatiseerd worden. 
Dat gaat nog veel meer banen kos-
ten. Toch zie ik de ontwikkelingen 
vooral als een kans”, verwoordt een 
van hen de teneur. Voor de oudere 
generatie is vooralsnog het devies: 
zorgen dat je bijblijft door continu 
cursussen te volgen en zo de kennis 
bij de tijd te houden.

Bijvangst
De bespiegelingen over de maat-
schappelijke gevolgen van steeds 
alomtegenwoordige IT zijn een 
interessante bijvangst van de ont-9
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moeting, die primair ingestoken 
was op het leveren van commen-
taar en feedback op de relatie tus-
sen IT-leveranciers en hun klanten, 
om zo een interessante aanvulling 
te vormen op het genoemde pro-
ject waar CIO’s en leveranciers 
zelf  de dialoog aangaan of  hun 
visie geven op de interactie tussen 
afnemers en hun leveranciers.
Paul Cornelisse en Raymond Lin-
kers schetsten tijdens de inleidende 
presentatie een combinatie van 
ervaringen en uitdagingen op dit 
terrein. Het komt er volgens hen 
op neer dat de huidige dynamiek 
te zeer is gebaseerd op de ego’s en 
eigenbelangen van individuen en 
organisaties, in plaats van op het 
succes van de samenwerking en het 
grotere geheel. “Het draait om een 
breed sourcingsadvies”, vult Ray-
mond Linkers aan, die als directeur 
Sourcing bij METRI medeverant-
woordelijk is voor de workshop. 
“Zowel als het gaat om de leve-
rancierskeuze als de inrichting van 
de interne IT-organisatie en de 
uiteindelijke wisselwerking na het 
sluiten van de deal. In zekere zin 
faciliteren wij relaties met de juiste 
feiten en concrete argumenten om 
een visie overtuigend op te bou-
wen.”

Het is een vakgebied dat de opko-
mende generatie kennelijk aan-
spreekt. Tijdens een korte voor-
stelronde bleek er bij de studenten 
volop passie voor het vertalen van 
technologische mogelijkheden 
naar oplossingen, maar ook voor 
het leggen van de connectie tus-
sen techneuten en de rest van de 
organisatie. Gezien de gekozen 
studierichting is dat niet verwon-
derlijk. BIM houdt zich vooral 
bezig met het laten aansluiten van 
business op IT en omgekeerd. Het 
schept ook hoop, want zelfs na 
meer dan een decennium praten 
over een betere afstemming tussen 
business en IT, benoemen zowel in 
het kader van IT-egosystems on-
dervraagde CIO’s als leveranciers 
dit nog steeds als een belangrijke 
succesfactor.
Wat ook gaat helpen: studenten en 
jongeren in het algemeen gaan veel 
creatiever om met technologie, om-
dat ze hier al op zeer jonge leeftijd 
mee in aanraking zijn gekomen. 
Het zit ze als het ware in de genen. 
De relatie tussen business en tech-
nologie verbetert daardoor sterk.

Kenmerken
“Binnen de IT hebben we het vaak 
over de generaties Y en Z”, aldus 
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Cornelisse. “Daarbij worden altijd 
dezelfde kenmerken genoemd: 
jullie denken anders, jullie zijn 
luier als het gaat om carrière, maar 
actiever daarbuiten en jullie geven 
minder om bezit. Maar klopt dat 
allemaal wel? Wij gaan jullie bij 
deze gelegenheid heel gericht naar 
je mening vragen. Op basis van 
deze feedback hopen we de wissel-
werking tussen klant en leverancier 
te kunnen versterken. Mijn vraag 
voor nu: hoe zien jullie vanuit je 
huidige stage-ervaring, onder-
zoeksopdracht of  studie de interne 
IT-organisatie van bedrijven aan 
de vraagzijde?”
Daar hoeft men over het al-
gemeen niet te lang over na te 
denken. “Daar kun je boeken over 
vol schrijven”, aldus een van de 
studenten (Dylan). “Iedereen wijst 
naar elkaar. Het is vaak één grote 
bak ellende.” Een ander (Kasja) 
noemt als eerste het gebrek aan 
processen. “Er ligt wel een ont-
werp, maar men houdt zich er 
niet aan. Gebouwde applicaties 
sluiten niet of  beperkt aan op het 
proces dat ze dienen te onder-
steunen.” Het hangt, met andere 
woorden, samen met een veelal 
stroeve samenwerking tussen IT 
en werkvloer.” Anderen vullen 

aan: “IT’ers hebben een eigen ge-
dachtegang. Ze zijn autistisch en 
snappen het leven niet.” Er gaapt 
(volgens Edwin) een kloof  tussen 
jonge, gemotiveerde mensen en 
vastgeroeste ouderen. “Zaken 
lopen vertraging op doordat één 
persoon lui is en zit te zuchten en 
kreunen in zijn stoel.”
Ook over de veelbesproken wrij-
ving tussen vraag en aanbod 
hebben ze een mening. Het komt 
door de moordende concurrentie 
zegt de één (Sven). Om er tegelijk 
aan toe te voegen dat de bestaande 
dienstverlening vaak een melkkoe 
is. Een ander (Tessa) vindt dat de 
arrogantie overheerst.

Inleven
De jongeren kunnen zich lastig 
inleven in al die problemen, want 
‘IT is eigenlijk helemaal niet zo 
moeilijk’. Iedereen onder de pak-
weg 25 jaar is er simpelweg mee 
opgegroeid. Het grootste probleem 
van mensen boven de veertig, dat 
je altijd bij moet blijven, voelen zij 
nog niet. Alhoewel: ook de BIM’ers 
erkennen dat het allemaal wel heel 
erg snel gaat. Nieuwe technologie-
en en toepassingen volgen elkaar in 
razend tempo op, systemen worden 
steeds groter, sneller, ingewikkelder 
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en ook autonomer. Denk aan de 
opmars van robots en toepassin-
gen als zelfrijdende auto’s, virtual 
reality, kunstmatige intelligentie, 
enzovoorts.
Een van de jongeren (Dylan) heeft 
er ervaring mee. Hij loopt stage 
bij een organisatie met heel veel 
systemen en slimme spullen, en 
daarmee automatisch een enorme 
beheerlast. “Er gaat ook weleens 
iets kapot, of  dingen werken niet. 
In zo’n geval moet je voorkomen 
dat mensen naar elkaar en elkaars 
systemen gaan wijzen, in plaats 
van zelf  een deel van de verant-
woordelijkheid op te pakken.” Een 
vrouwelijke generatiegenoot (Tessa) 
vult aan: “Het is complex. Veel 
aandacht moet uitgaan naar het 
koppelen van apps, apparaten en 
systemen met diverse onderlinge 
afhankelijkheden.”
Architecten zouden hierbij een rol 
kunnen spelen, zo komt ook in de 
interviews naar voren, zeker nu de 
afhankelijkheid van samenhangen-
de systemen zo groot wordt en is. 
Iemand die samenhang en over-
zicht bewaakt, kan bovendien een 
rol spelen bij het motiveren van 
eventuele aanpassingen. Een voor-
name oorzaak van veranderings-
moeheid is het feit dat mensen hun 

vinger niet achter het motief  van 
een verandering en daarmee ach-
ter de noodzaak voor deze bewe-
ging kunnen krijgen. Het overkomt 
ze gewoonweg, alhoewel de nieuwe 
generatie hier anders mee omgaat. 
“Ouderen willen de IT controleren 
en beheersen, eventueel geholpen 
door de diverse frameworks, terwijl 
de jongeren vooral adaptief  willen 
zijn en openstaan voor veranderin-
gen”, aldus één van de studenten.

“Zaken lopen 
vertraging op 
doordat één 
persoon lui 
is en zit te 
zuchten en 
kreunen”
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Beschikbaar
Ander punt: van mensen, zowel 
jong als oud, wordt verwacht dat 
ze altijd beschikbaar zijn. Ook 
de IT-leveranciers zelf  zullen 24 
uur per dag en zeven dagen per 
week aan de bak moeten. Dit alles 
volgens het principe van ‘follow 
the sun’ – overal waar het daglicht 
is wordt werk verzet en is kennis 
en capaciteit beschikbaar. Mede 
daardoor wordt de wereld van IT-
sourcing een stuk internationaler. 
Buitenlandse partijen, bijvoor-
beeld in China, India of  Brazilië, 
zijn een vast onderdeel van het 
IT-ecosysteem geworden. Dit alles 
zal bijdragen aan een verande-
rende cultuur. Zowel mensen als 
organisaties moeten daarin mee, 

“De IT die 
wij straks 

creëren gaat 
ten koste van 
de mensen in 
achterstands-

wijken”
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wat door de grote IT-component 
binnen het dagelijks leven een 
grote druk legt op iedereen.
Hebben bedrijven eigenlijk een 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid ten aanzien van de 
achterblijvers? Wat moet er bij-
voorbeeld gebeuren met alle over-
bodig geworden mensen? “Het is 
niet tegen te houden”, aldus een 
student. “Het is lastig”, zegt de 
ander. “Sommige mensen kunnen 
gewoon niet meer mee”, vult een 
derde aan. “Er gaan niet alleen 
banen verdwijnen, de mensen die 
aan het werk blijven, zullen an-
dere functies krijgen.” Toch blijft 
het vreemd: sommige IT-bedrij-
ven verdienen bakken met geld, 
maar ontslaan ondertussen wel 

op grote schaal mensen. En dan 
dit: “De IT die wij straks creëren 
gaat ten koste van de mensen in 
achterstandswijken.” Leveran-
ciers noch de CIO’s hebben hier 
vooralsnog een antwoord op. Een 
voor dit boek geïnterviewde CIO 
stelde dat uiteindelijk iedereen 
verantwoordelijk is voor zijn of  
haar eigen employability. Studen-
ten lijken hier min of  meer in te 
berusten, al zit het ze duidelijk 
niet lekker.

Ambities
De vraag welke ambitie de BIM’ers 
binnen twee tot drie jaar zelf  
willen verwezenlijken, blijkt lastig. 
Een van de jongeren heeft zelfs 
nog geen idee: “IT is zo breed. Het 
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kan de proceskant zijn, maar ook 
de technologie zoals webservices. 
Normaal gesproken rol je vanzelf  
ergens in.” Een ander stelt in een 
toekomstige werkkring vooral flexi-
biliteit te zoeken. “Niet van 9 tot 5 
werken, maar bijvoorbeeld ook ’s 
avonds vanuit huis.” Een studiege-
noot wil liefst uitdaging, afwisseling 
en innovatieve dingen doen die 
het leven gemakkelijker maken. 
Het zelfstandig ondernemerschap 
is voor meerdere aanwezigen een 
aantrekkelijk idee.

Laagdrempelig
Volgens Paul Cornelisse was voor 
jezelf  beginnen nog nooit zo 
laagdrempelig, wat terug te zien is 
in de aanwas van start-ups: “Het 
grote verschil met vroeger is dat de 
benodigde technologie voor ieder-
een bereikbaar is, want je haalt in 
principe alles van internet. Je hoeft 
bovendien niets meer te kopen, 
want in de cloud betaal je slechts 
voor wat je gebruikt. De margina-
le kosten per product of  eenheid 
zijn minimaal. Daarnaast is het 
allemaal anders dan voorheen nog 
schaalbaar ook: opslag, bandbreed-
te, rekenkracht.”
Deze ontwikkeling is de belang-
rijkste reden waarom de omgang 

ten aanzien van IT de komende 
jaren zal blijven veranderen, 
zo verwacht Raymond Linkers. 
Klanten verlangen nu maximale 
schaalbaarheid, kwaliteit, snel-
heid en flexibele afrekenmodellen. 
Het zijn de nieuwe factoren voor 
verandering in de IT-markt.” 
Toch zal zich dat ergens gaan 
wreken, de leverancier kan niet de 
enige zijn die de risico’s voor de 
investeringen draagt. “Wij willen 
een open dialoog tussen klant en 
leverancier over dit onderwerp. 
Meer transparantie in kosten en 
opbrengsten zal bijdragen aan we-
derzijds begrip. Jullie houding en 
inbreng zal daar zeker bij helpen.”
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Vertrouwen en relatie 
zijn duidelijk key voor 
goede samenwerking en 
uiteindelijk voor duur-
zaamheid van relaties. 
Dat betekent vooral dat 
de leverancier handelt 
en levert in het belang 
van de klant en diens 
business. De snelheid 
van economische, maat-
schappelijke en techno-
logische veranderingen 
maakt dit er evenwel niet 
gemakkelijker op. Ver-
nieuwing en verandering 
zal namelijk onherroepe-
lijk leiden tot het schrap-
pen van banen en ander 
menselijk drama. Waar 
leggen we de grens? En 
waar liggen de kansen 
voor de toekomst?

Begin december kon-
digde Rabobank 
het ontslag aan van 
negenduizend werk-
nemers. Net voor de 

kerst van 2015 volgde het nieuws 
dat bij de schoenwinkels vallend 
onder de Macintosh Retail Group 
ook 5.500 banen in de Benelux op 
de tocht staan. Evenals tienduizend 
werknemers van V&D en La Place 
dat in twee weken tijd ook failliet 
werd verklaard. Zodra de beurzen 
in 2016 opengingen duikelden de 
koersen naar beneden op nieuws 
van een verder afkoelende Chinese 
economie. Geen goed voorteken 
voor het bedrijfsleven dat juist 
snakt naar stabiliteit en herstel.
Veelzeggender nog dan deze 
massa-ontslagen en werknemers 
die aan de kant komen te staan, is 
dat de werkgelegenheid niet toe-
neemt, ook al groeit de economie 
weer. Een logische verklaring is 
dat technologische vernieuwingen 
reguliere banen overbodig maakt. 
Wie gaat er nog naar een schoe-
nenwinkel als je favoriete merk op 
basis van een slim algoritme en 
twee jaar koopgedrag proactief  
een aanbod doet voor een nieuw 
paar. De verloren gegane werk- 
gelegenheid gaat hem niet zitten 10
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in nog meer niche-schoenenwin-
kels of  hakkenbars. In de financi-
ele wereld zorgt veranderd klant-
gedrag voor een even hard gelag. 
Ook de laatste grootbank die nog 
wel veel filialen aanhield sluit en 
masse vestigingen omdat bijna 
alle transacties met een veeg op 
het scherm uit te voeren zijn. En 
dat is nog maar het begin, want 
tal van fintech-starters staan te 
trappelen om de financiële dienst-
verlening op zijn kop te zetten.

Sporen
We staan zoals gezegd nog maar 
aan het begin van deze ontwik-
keling. De toepassing van kunst-
matige intelligentie zal een groot 
spoor trekken door de Nederlandse 
arbeidsmarkt. In de maakindustrie 
kennen we de vele robotarmen 
al in de productiehallen. Ook in 
andere sectoren zal standaard werk 
van routinematige handelingen tot 
administratie verregaand geauto-
matiseerd worden. Webshops die 
winkelpersoneel overbodig maken 
zullen in de niet zo verre toekomst 
aangevuld worden met robots die 
zorgtaken aan het bed overnemen 
en zelfrijdende taxi’s die het stuur 
overnemen van chauffeurs. In de 
financiële dienstverlening zullen bij 

de administratieve verwerking van 
transacties mensenhanden steeds 
minder nodig zijn door het volledig 
automatiseren van bedrijfsproces-
sen. De opmerking dat er vanzelf  
nieuwe banen voor in de plaats 
komen is te gemakkelijk en klopt 
ook niet als je het vergelijkt met het 
reguliere patroon van een crisis. 
Het herstel van de werkgelegen-
heid die altijd volgt op het aantrek-
ken van de economie komt dit keer 
heel moeilijk op gang.
Wat er op dit moment aan de hand 
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“Verregaande 
flexibilisering 

van de 
arbeidsmarkt 
heeft de lonen 
onder druk 

gezet”
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is, is goed op een rij gezet door de al 
eerder genoemde Britse journalist 
Paul Mason die in de zomer van 
2015 het boek PostCapitalism: A Guide 
to our Future uitbracht. Mason stelt 
dat de economie de afgelopen twee 
eeuwen tal van cycli heeft gekend, 
waarbij de lonen en omstandighe-
den van werknemers telkens iedere 
vijftig jaar stevig onder druk kwa-
men te staan. Als reactie op zo’n dip 
is er iedere keer een vooral techno-
logisch gedreven vernieuwing opge-
komen die er juist voor zorgde dat 
de overheid investeerde, de produc-
tiviteit omhoog ging, er nieuwe ba-
nen kwamen, mensen meer gingen 
verdienen en er een nieuwe balans 
in de economie kwam. Op iedere 
crisis volgde een nieuwe ordening 
die de mensheid telkens vooruitgang 
heeft gebracht. Sinds de 19e eeuw 
zijn we zo van paardenkar doorge-
stoomd naar elektrische auto’s en 
van ganzenveer en papier naar devi-
ces met glazen schermen die spraak 
omzetten in schrift.

Gifpil
Waarom gaat die vlieger dan niet 
op voor de jongste technologische 
vernieuwingen die bijna allemaal 
IT-gerelateerd zijn? Waarom 
leiden zij schijnbaar niet tot meer 

productiviteit en zorgen zij voor 
nieuwe banen? Wat dat betreft lijkt 
de uitwerking van de technologie 
anno 2016 meer op een gifpil dan 
op een medicijn. De Brit Mason 
wijt dit effect aan de opkomst van 
het neoliberalisme rond 1979. 
Door individualisering hebben 
werknemers massaal hun lidmaat-
schap van een vakbond opgezegd. 
Verregaande flexibilisering van de 
arbeidsmarkt heeft de lonen onder 
druk gezet. Dat heeft organisaties 
niet gedwongen om hun weg te 
innoveren uit de crisis door nieuwe 
technologie in te zetten. Werkne-
mers hebben op die manier de prijs 
betaald voor de dip in de economie 
die zich in het eerste decennium 
van de nieuwe eeuw voordeed.
Dat is niet de enige factor. Door 
productiemiddelen met informa-
tiesystemen optimaal te ontsluiten 
zijn oude barrières geslecht. Op 
dit punt leunt Mason zwaar op 
het denkwerk van de Amerikaan 
Jeremy Rifkin die in het eveneens 
vorig jaar verschenen boek The Zero 
Marginal Cost Society aantoonde dat 
traditionele economische modellen 
die gebaseerd zijn op schaarste 
hun langste tijd hebben gehad. 
Door informatietechnologie zijn 
de marginale kosten om een extra 
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eenheid product te maken extreem 
laag geworden. Bovendien zijn de 
middelen om markten te betreden 
voor laagdrempelig en voor ieder-
een beschikbaar. Crowdfunding 
en netwerken waarin informele 
investeerders en starters elkaar 
gemakkelijk vinden, hebben de 
traditionele mogelijkheden in de fi-
nanciële wereld aangevuld. Er zijn 
om deze redenen geen kapitaal- of  
technologiebarrières meer voor het 
starten van een taxibedrijf  of  een 
niche-boutique die ook online ver-
koopt als de benodigde infrastruc-
tuur als een webshop een minimale 
kostprijs heeft. Daarnaast zorgt 
digitalisering ervoor dat er nieuwe 
samenwerkingsverbanden opko-
men die voorheen ondenkbaar wa-
ren. De traditionele hiërarchieën 
zijn passé in de nieuwe economie. 
Iets waar we tot nu vaak op ver-
trouwden en organisaties bouwden 
die nu vaak met beide benen in het 
verleden staan.

Opgebruikt
Net als in de IT is er in de bre-
dere economie van Nederland 
zoveel spanning opgebouwd dat 
de veerkracht van bestaande 
structuren opgebruikt is. Neder-
land heeft vernieuwing nodig om 

het verdienvermogen overeind te 
houden. En dat staat onder druk 
door de sterke toename van het 
aantal flexwerkers en zzp’ers, die 
in de IT het vaakst gezien zijn. 
Van een groeistrategie kan alleen 
maar sprake zijn als er ook geïn-
vesteerd wordt in kennis. Orga-
nisaties moeten aan de slag met 
hun menselijk kapitaal en ervoor 
zorgen dat zij kunnen doorgroei-
en en zichzelf  klaarstomen voor 
andere rollen en competenties.
Naast scholing op de werkvloer is 
het om een andere reden ook hoog 
tijd voor een overkoepelende visie 
op de arbeidsmarkt. Het kan best 
zo zijn dat er in de toekomst ge-
woon minder werk zal zijn. Dat zal 
grote maatschappelijke gevolgen 
hebben. Wie durft er nu eindelijk 
eens hardop te zeggen dat het wel-
licht heel lastig wordt voor veel 50 
plussers met weinig tot geen scho-
ling om een baan te vinden? Daar 
moet de politiek en de samenle-
ving een antwoord op formuleren. 
Overheid en bedrijfsleven moeten 
ook om de tafel om onorthodoxe 
maatregelen te bespreken. Wellicht 
is er opnieuw net zoals in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw arbeids-
tijdverkorting nodig om werk beter 
te verdelen. Ook kan er gesproken 
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worden over onderwerpen als het 
basisinkomen en sociaal werk als 
alternatief  voor een traditionele 
betaalde baan.
Wat voor impact heeft opkomende 
technologie voor de werkgelegen-
heid? Slimme technologie maakt 
het mogelijk om organisatie- en 
logistieke processen veel planbaar-
der te maken dan ooit het geval is 
geweest. Organisaties zouden zich 
hierop moeten richten om hun 
producten en diensten veel meer 
waarde toe te laten voegen. Het 
standaardiseren en automatiseren 
van handelingen in een waardeke-
ten om deze zo goed mogelijk te 
stroomlijnen moet voor veel orga-
nisaties een nieuw doel zijn om de 
eigen positie overeind te houden of  
voor zichzelf  een nieuwe toekomst 
uit te werken. 
Bedrijven moeten echt willen 
veranderen en investeren in het 
personeel, zodat zij met nieuwe 
kennis en vaardigheden nieuwe ba-
nen kunnen creëren. Nieuwe regels 
zijn niet te negeren als deze breed 
opkomen in de markt.
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 ‘De passie en lef  van 
Martin Luther King’
Stella Kuin
Directeur Institute for ICT Hogeschool Utrecht

 ‘Business koopt IT 
als bij bouwmarkt’
Arnoud Klerkx
Chief  Business Technology Officer Sanoma Learning
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 ‘De passie en 
lef van Martin 

Luther King

Stella Kuin
Directeur Institute for ICT Hogeschool Utrecht

’

Het bouwen aan toekomstge-
richt onderwijs dat mensen 
klaarstoomt voor een baan 
in de IT is een ontzettend 
belangrijke exercitie in 
een radicaal veranderde 
arbeidsmarkt. Hoe geef  
je daar vorm aan in het 
krachtenveld van een on-
derwijsinstelling met zijn 
bestaande dynamiek en 
politiek en jonge mensen 
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die ambitieus verder willen met hun leven en loopbaan? 
Dat begint met een sterk geloof  dat je met je eigen in-
breng zaken kunt veranderen, ook al lijkt het in de status 
quo soms nog zo lastig om die verandering van de grond 
te krijgen. “Faith is taking the first step even when you 
don’t see the whole staircase”, is één van de beroemde 
uitspraken van het prominente lid van de Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging dominee Martin Luther King. 
Stella Kuin bewondert hem zeer.

Gebruik en houding
“De generatie Z die op dit moment in de schoolbanken 
van de Hogeschool zit, ademt een en al verandering”, 
stelt Kuin, die op dit moment leiding geeft aan het Insti-
tute for ICT aan de Hogeschool Utrecht. Ze heeft een 
lange loopbaan achter de rug met leidinggevende rollen 
bij het Centrum voor ICT bij de Belastingdienst, als 
Hoofd ICT bij het Kadaster, en kan het verschil tussen 
de bestaande en nieuwe generatie goed benoemen. “Je 
ziet die verandering terug in het gebruik en de houding 
tegenover technologie, maar het gaat veel verder”, aldus 
Kuin. “Ook de opstelling tegenover docenten en proces-
sen en procedures laat zien dat er nu en in de toekomst 
veel verandert. Studenten zijn veeleisender en er is veel 
culturele diversiteit.”
Kuin heeft bewust de overstap naar het onderwijs ge-
maakt om het talent voor de IT te kunnen kneden en zo 
aan de basis te staan van verandering die van onderop 
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begint. “De IT-wereld was en is echt toe aan een andere 
mindset. In het onderwijs sta je daarmee aan de bron 
van alles. Bij de overheid heb ik de verstarde aanbeste-
dingspraktijk van dichtbij meegemaakt. Aan de ene kant 
waren er uiterst rigide processen en starre wetgeving 
en aan de andere kant van de tafel kwamen je de meest 
aanlokkelijk klinkende salesbeloften tegemoet die na 
gunning van het contract bijna nooit werkelijkheid zijn 
geworden. Die kloof  en dat schisma uit de wereld hel-
pen, is ontzettend belangrijk om de toepassing van IT 
verder te laten komen. Bij sourcing blijven vertrouwen 
en gunnen de belangrijkste kernwoorden hoeveel er ook 
verandert aan de kant van de technologie.”
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 ‘Business 
koopt IT als bij 

bouwmarkt

Arnoud Klerkx
Chief  Business Technology Officer Sanoma Learning

’

Een goede CIO maakt de 
connectie met de business, 
maakt er idealiter zelfs 
onderdeel van uit. Arnoud 
Klerkx, chief  business tech-
nology officer bij Sanoma 
Learning en winnaar van 
de CIO of  the Year Award 
2015, stelt dat klassiek 
opererende CIO’s die zich 
opstellen als een interne 
leverancier van IT-diensten 
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hun langste tijd gehad hebben. De businessmanager, die 
door de ontwikkeling en uitrol van nieuwe technologie 
zijn organisatie in hoog tempo digitaliseerde, vindt dat 
het accent moet komen te liggen op de toegevoegde 
waarde van technologie.
“De rol van de CIO verandert, omdat bepaalde basis- 
IT-voorzieningen als een werkplek, het datacenter en 
ERP steeds eenvoudiger worden om te leveren”, stelt 
Klerkx. “Dit soort voorzieningen is niet langer onder-
scheidend meer. De toegevoegde waarde van technolo-
gie moet je aan de voorkant van de organisatie zoeken. 
Wat kun je met IT betekenen voor de producten of  
diensten van een onderneming? Dan kijk je naar trans-
formatie, digitalisering en nieuwe prijsmodellen. In 
dit speelveld komt de CIO in een heel andere wereld 
terecht. Om daar mee te mogen spelen, moet de IT- 
manager de basis overigens wel netjes op orde hebben, 
anders kan hij niet uitgroeien tot een serieuze gespreks-
partner voor de business. Ook zal hij de business moeten 
doorgronden, begrijpen en in staat zijn om op basis van 
nieuwe kansen en mogelijkheden een heldere visie voor 
de organisatie op te stellen, met uiteraard een promi- 
nente plaats voor technologie.”

Partnerships
De stelling dat IT een fastfoodketen is waarin techno-
logie snel, goedkoop en met een ‘voor jou tien ande-
ren’-mentaliteit in de markt gezet en geconsumeerd 
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worden, vindt Klerkx een gevaarlijke metafoor. “Dat 
beeld klopt voor een deel. Cloudtechnologie heeft ervoor 
gezorgd dat datacentervoorzieningen en de werkplek 
gemakkelijk en snel te leveren zijn. Maar gemakkelijk, 
snel en goedkoop heeft heel weinig met echt toegevoeg-
de waarde te maken.”
Op dit punt gaat de fastfood-metafoor mank. “In plaats 
van een standaard gerecht voor te schotelen willen orga- 
nisaties eigenlijk aan de slag met het ontwikkelen van 
een eigen recept. Bijvoorbeeld met behulp van innovatie 
een nieuw verdienmodel ontwikkelen. Dat is alleen erg 
moeilijk. Voordat een recept steengoed in elkaar zit, moet 
je veel combinaties proberen en zullen er ook dingen fout 
gaan. Het ontwikkelen van een goed recept is lastig. Heb 
je dat eenmaal in handen dan kan het hard gaan.”
Investeren in uitgebreide sourcingsrelaties op de infra-
structuur- en basisapplicatiediensten heeft in de ogen 
van Klerkx niet heel veel zin. “Als ik niet meer tevreden 
ben, dan verhuis ik gewoon naar een andere provider. 
De infrastructuur- en applicatielaag zijn inmiddels zo 
ver van elkaar gescheiden dat dat ook kan. In de mid-
denlaag worden zaken complexer en is het belangrijker 
om de optimale samenwerking te zoeken met relevante 
leveranciers. In de bovenlaag gaat het nog een stap 
verder. Hier draait het veel meer om strategische part-
nerships, bijvoorbeeld de samenwerking met start-ups. 
Dat gaat in zijn regels en omgangsvormen veel verder 
dan de klassieke sourcingcontracten. Bij de samen-
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werking tussen Sanoma Learning met start-ups uit de 
educatie-technologiehoek ervaren ook beide duidelijke 
voordelen. Wij bieden deze startende bedrijven toegang 
tot de educatieve markt op aanzienlijke schaal. Op onze 
beurt krijgen wij toegang tot vernieuwende technologie, 
innovatie en het out-of-the-box denken. Dat is een 
win-winsituatie.”

Bouwmarkt
Klerkx heeft meer met een metafoor van de bouwmarkt. 
In de bouwwereld hoeft je allang niet meer voor elke 
verbouwing een klusjesman of  aannemer in te schake-
len. Veel kun je tegenwoordig zelf  doen. “Ik ben niet 
zo’n voorstander van de term, maar shadow IT is niks 
meer dan de mogelijkheid van de business om zelf  met 
IT bezig te zijn. En dat is ook prima. Alleen op een 
bepaald moment wordt het zo complex, dat het wel ver-
standig is om dit samen met de CIO en zijn organisatie 
te doen. Ik ga bijvoorbeeld wel naar de bouwmarkt voor 
een tuinhuisje, maar als ik een garage aan mijn huis wil 
aanbouwen, dan bel ik toch echt even een aannemer.”
Leveranciers die afhankelijk zijn van de IT-infrastruc-
tuurmarkt en van software implementaties zullen ook 
moeten veranderen. “De technologie neemt het over, er 
is steeds minder mankracht nodig. De werkgelegenheid 
zal in dit soort omgevingen onder druk komen te staan. 
Door je te richten op de toegevoegde waarde, blijft er 
nog steeds heel veel werk over. In het goed implemen-
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teren en configureren van cloudsystemen zit nog steeds 
veel toegevoegde waarde. Hetzelfde geldt voor het 
proces-herontwerp of  het invoeren en ondersteunen van 
agile werken. Kortom: er is werk genoeg, alleen moeten 
leveranciers wel nieuwe wegen inslaan.”
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Werkt outsourcing über-
haupt nog wel, of  is het 
aan vernieuwing toe? 
In de eerste generatie 
outsourcingscontracten 
was het gebruikelijk om 
bezittingen en mensen 
over te nemen, die qua 
positie en activiteiten 
hun wortels hebben in de 
oude wereld. De lagere 
prijzen die de omzet en 
de marges onder druk 
zetten maken dat een 
stuk lastiger. Tegelijker- 
tijd is er in de markt 
een sterke vraag naar 
IT-dienstverlening in de 
vorm van een dienst van-
af  een gedeelde achter-
liggende infrastructuur. 
Door standaardisatie en 
automatisering van de 
automatisering is het be-
heer van IT in deze opzet 
veel minder arbeidsinten-
sief. Een keuze voor deze 
dienstverlening heeft 
om die reden een flinke 
impact op de werkgele-
genheid bij gebruikersor-
ganisaties, maar ook bij 
leveranciers die klanten 
vast proberen te houden.

De overstap op 
standaard cloud-
dienstverlening en 
de toepassing van 
robotisering en 

kunstmatige intelligentie zal grote 
gevolgen hebben voor de Neder-
landse IT-arbeidsmarkt. Ook in 
andere sectoren zal er een flinke 
impact zijn, omdat met cognitieve 
technologie kenniswerk is weg te 
automatiseren. Technologie gaat 
wat dat betreft voor grote verande-
ringen zorgen. Dat is niets nieuws. 
Om de vijftig jaar hebben de lonen 
en omstandigheden van werkne-
mers stevig onder druk gestaan. 
Tot nu toe is iedere keer door een 
technologisch gedreven vernieu-
wing de productiviteit omhoogge-
gaan en zijn er nieuwe banen voor 
in de plaats gekomen. Gaat dat dit 
keer ook gebeuren nu slimme tech-
nologie aan zoveel banen knaagt? 
De Britse econoom Paul Mason 
plaatst daar vraagtekens bij en hij 
is bepaald niet de enige.

Mensenhanden
Om in de toekomst te kijken 
maken we een uitstapje naar de 
Rotterdamse haven, waar intensief  
nagedacht wordt over een volgen-
de efficiencyslag door op grote 11
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schaal internet of  things in te zetten. 
De gemeenten Rotterdam en Den 
Haag hebben de eerder aange-
haalde Amerikaanse econoom 
Jeremy Rifkin eind 2015 in de arm 
genomen om een toekomstvisie 
neer te zetten voor de haven en de 
omliggende regio als binnen twee 
decennia bij het laden en lossen 
van containerschepen en andere 
processen in de haven bijna geen 
mensenhand meer te pas komt, 
maar alles volautomatisch draait 
op robots aangestuurd door onbe-
mand superinternet.
Op dit moment gaat er veel aan-
dacht uit naar de positieve kant en 
de kansen die nieuwe technologie 
de economie biedt, maar ook mo-
gelijke keerzijdes zijn al duidelijk 
zichtbaar en voelbaar in de eco-
nomie van de haven. Vakbonds-
bestuurder Niek Stam van FNV 
Havens stelt dat de planners van 
de Rotterdamse haven verblind 
zijn door het vooruitgangsdenken. 
Ze hebben te weinig of  geen oog 
voor de nadelige gevolgen van ro-
botisering. Rifkins ideeën over de 
onbemande haven doet hij af  als 
dom en gevaarlijk voor de econo-
mie op de langere termijn. “Rifkin 
is gewoon een clown, die met zijn 
internet of  things alleen bezig 

is met zijn hobby, zonder oog te 
hebben voor de puinhopen die dit 
zal achterlaten”, stelt Stam in een 
interview op het kantoor van FNV 
Havens in Rotterdam. “Hetzelfde 
geldt voor het Havenbedrijf  Rot-
terdam, dat met technologie de 
haven net wat strakker wil trekken 
en verwacht de winst omhoog 
te krikken van 200 miljoen naar 
220 miljoen euro, zonder na te 
denken over de gevolgen. Zelfs 
burgemeester Aboutaleb heeft zijn 
mond er vol van zonder oog te 
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hebben voor de consequenties.”
Stam baseert zijn mening en ob-
servaties op de containeroverslag 
die eind jaren negentig al voor een 
belangrijk deel voorzien werd door 
autonome systemen. Rifkins tech-
nologisch toekomstvisioen is hier 
niet eens zo heel ver van verwij-
derd. “In 2000 kostte het vervoer 
van een container van Azië naar 
Europa nog 1.300 dollar. Dat is nu 
door standaardisering en grote-
re schepen teruggevallen tot 150 
dollar,” vervolgt Stam. “De termi-
nals op de tweede Maasvlakte zijn 
geschikt voor megaschepen met 
20.000 containers aan boord. De 
havens zijn ervoor uitgebaggerd, 
kranen zijn verhoogd en automati-
sering toegevoegd. Maar de schaal-
voordelen zijn twee keer niks. Ten 
eerste is het volume aan containers 
gedaald door het afkoelen van 
de Chinese economie. Daarnaast 
zijn de containerschepen zó groot 
geworden – allemaal gebaseerd op 
rendementen uit het verleden – dat 
ze niet meer vol te krijgen zijn en 
concurrenten elkaars lading mee-
nemen. Alle terminals zijn op zoek 
naar lading en proberen de reders 
als klant te winnen met voordelige 
contractaanbiedingen voor contai-
neroverslag.”

Banenvernietiging
De Maasvlakte 2 met zijn bijna 
volledig geautomatiseerde termi-
nals is geen banenmotor zoals het 
altijd genoemd is, maar eerder 
een banenvernietigingsmachine in 
de ogen van Stam. “Mijn stelling 
is dat deze megaschepen de sa-
menleving meer gaan kosten dan 
opleveren. Om met dat laatste te 
beginnen: de lagere kosten voor 
het containervervoer komen niet 
bij de consument terecht. Uitein-
delijke doel van het elimineren 
van handwerk is ervoor zorgen 
dat het vervoer en daarmee de 
producten in de winkel goedko-
per worden. Neem het voorbeeld 
van tienduizend Nike-schoenen in 
een container. De besparing die 
het verregaand geautomatiseerde 
containervervoer met zich mee-
brengt worden echt niet doorge-
geven aan de klant. De negatieve 
gevolgen zijn er wel voor de sa-
menleving. Havenwerkers raken 
erdoor werkloos met alle gevolgen 
van dien voor de lokale economie. 
Het wordt tijd dat er ook aandacht 
komt voor deze schaduwkant van 
technologie.”
Stam legt uit dat de twee nieuwe 
terminals die proefdraaien met een 
verdere graad van automatisering 
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optical character recognition hebben 
gekregen op de kranen. Hierdoor 
kan het centrale systeem aan de 
hand van de code op de container 
zelf  bepalen waar deze op de wal 
moet komen te staan. Automatisch 
gestuurde vrachtwagens rijden vol-
gens de loop van het computersys-
teem de containers naar die plek. 
De camera’s op de kranen hebben 
mensen die voorheen het contai-
nernummer intikten overbodig 
gemaakt met bijkomende gevolgen 
voor het havenwerk. “Je zou zeg-
gen dat het niet zo erg is om deze 
relatief  saaie administratieve han-
delingen weg te automatiseren”, 
stelt Stam. “In het havenwerk heb 
je alleen juist verschillende werk-
zaamheden nodig zodat havenwer-
kers in jobs kunnen roteren. Sjor-
ders bijvoorbeeld, die met stangen 
in de weer zijn om containers vast 
te zetten, hebben die taakrotatie 
hard nodig. Dit zware werk kun je 
niet tot je pensioen volhouden.”

Verwachtingen
In Stams ogen wordt er teveel op 
technologie vertrouwd, terwijl er 
ook andere keuzes te maken zijn. 
“De terminals voldoen in de praktijk 
nog niet aan de hoge verwachtin-
gen en winnen het nog niet bepaald 

van mensen”, vervolgt Stam. “Zo 
zit de kraanmachinist niet meer op 
de kraan boven de last, maar op 
kantoor met een joystick achter een 
computer met meerdere beeldscher-
men. Maar door die afstand voelen 
deze mensen de weerstand van de 
lading niet meer als deze gehesen 
wordt. De kans dat katrollen kapot 
getrokken worden is daarmee groter 
geworden. Werkgevers hebben stille 
dromen dat zo’n machinist in de 
toekomst twee kranen kan bedienen. 
De realiteit is anders. Die mega-
schepen met 20.000 containers aan 
boord komen naar een terminal toe 
die er niet voor is uitgerust om deze 
grote aantallen containers te verwer-
ken. Je kunt de verwerkingscapaciteit 
namelijk niet onbeperkt opschalen. 
Een kraanmachinist haalt 30 tot 35 
containers per uur. Zo’n geautoma-
tiseerde terminal kan er maar 20 tot 
22 aan, omdat het systeem telkens 
moet zoeken waar al die containers 
naartoe moeten.”

Transitiefase
De automatiseringsslag en over-
capaciteit van containeroverslag 
die op en door de nieuwe termi-
nals is doorgevoerd domineert het 
sociaal overleg tussen werkgevers 
en werknemers. Er is door FNV 
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Havens een model ontwikkeld 
dat de impact van robotisering en 
automatisering op de werkgele-
genheid berekent. Uit dit model, 
dat nu door een consultantybedrijf  
is overgenomen, blijkt dat de 
vernieuwingsslag 800 banen zou 
kunnen kosten bij gelijkblijvende 
vervoersvolumes en als een kwart 
van alle containeroverslag via de 
nieuwe terminals zou verlopen. Op 
basis van dit model wordt er gedis-
cussieerd over een overeenkomst 
om de introductie van de nieuwe 
vormen van automatisering zon-
der gedwongen ontslagen te laten 
plaatsvinden. FNV Havens is eind 
vorig jaar na acties met een aantal 
werkgevers informeel overeengeko-
men dat de introductie van de twee 
nieuwe terminals op de nieuwe 
Maasvlakte niet ten koste gaat van 
de werkgelegenheid in de haven. 
Als het containeraanbod de ko-
mende twee jaar op peil blijft, zijn 
de betrokken werkgevers bereid 
om medewerkers in vaste dienst 
te houden tijdens een transitiefase 
van enkele jaren. Oudere werkne-
mers komen in aanmerking voor 
arbeidstijdverkorting en kunnen 
eerder met pensioen. Bedrijven in 
de haven wisselen werknemers uit 
en er komen meer mogelijkheden 

voor scholing. De containers die 
zonder inklaring bij de douane 
overgezet moeten worden op een 
ander schip worden via een aparte 
rijbaan door havenwerkers verre-
den zodat jobrotatie mogelijk blijft.
Een definitief  akkoord is er nog 
niet en het is nog maar zeer de 
vraag hoe lang de werkgevers open 
blijven staan voor behoud van 
banen. “Rederijen opereren en 
denken bij uitstek internationaal”, 
legt Stam uit. “De eigenaren van 
de terminals en daarmee de werk-
gevers in de Rotterdamse haven 
zijn bedrijven met buitenlandse 
aandeelhouders uit China of  
bijvoorbeeld Denemarken. Robo-
tisering is goed voor de marge van 

“We zijn 
eigenlijk 

bezig onszelf  
overbodig te 

maken”
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deze bedrijven, maar niet voor de 
lokale economie. Als de introductie 
van zo’n automatische terminal 
800 banen kost, dan komen deze 
mensen uiteindelijk op de loonlijst 
van BV Nederland door de WW 
en bijstandspremies die betaald 
moeten worden. Wat denk je wat 
voor gevolgen dit soort ontslagen 
zullen hebben voor de economie 
in de metropool Rotterdam? Wat 
betekent het voor de slagers en 
bakkers op de hoek? De hele 
maatschappij begint te schuiven als 
mensen op grote schaal geen werk 
meer hebben. Op deze manier le-
vert de verdere automatisering van 
de Rotterdamse haven geen geld 
op, maar onttrekt het juist geld aan 
de economie in deze regio.”

Arbeidsethos
Wat Stam betreft is het tijd voor 
een brede maatschappelijke dis-
cussie hoe we ervoor gaan zorgen 
dat iedereen een normaal leven 
heeft, ook al zijn er steeds minder 
banen waar je een gezin van kunt 
onderhouden. “Nu al het werk 
overgenomen wordt door IT en 
robots zijn we eigenlijk bezig ons-
zelf  overbodig te maken zonder 
een oplossing te bedenken voor 
dit fundamentele probleem”, 

aldus Stam. “Het is tijd voor 
andere denkwijzen. Je zou tegen 
de bedrijven moeten zeggen die 
terminals volledig willen auto-
matiseren dat ze loonbelasting en 
sociale verzekeringspremies moe-
ten afdragen voor de werknemers 
die door deze vernieuwing hun 
werk verliezen. Ga je gang als je 
werkzaamheden wilt automatise-
ren, maar gooi die mensen niet 
op straat en zet ze niet op de pay-
roll van de BV Nederland. Gaat 
het om 300 mensen, dan zou 
zo’n terminaleigenaar gevraagd 
kunnen worden om loonbelasting 
en sociale verzekeringspremies 
voor 300 banen te betalen gedu-
rende een aantal jaren. Vanwege 
buitenlandse eigenaren van die 
bedrijven gaan de winsten door 
automatisering van het werk en 
het ontslaan van werknemers 
naar het buitenland. Deze waar-
de wordt zo onttrokken aan de 
Nederlandse economie.”
Daar kun je wat aan doen door 
belasting en premies te heffen op 
machines die je vervolgens inzet 
voor inkomenscompensatie.
“Vanuit specifieke sectoren gaan we 
maatschappelijk de discussie aan 
door bijvoorbeeld met leerlingen 
op scholen te discussiëren over werk 
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als zij straks van school komen. 
Wat denken jullie dat er in 2024 
zal gebeuren? De kenmerken van 
een aantrekkende economie zijn er 
bepaald niet. Ik denk zelfs dat het 
van kwaad tot erger wordt.”

Uitstapje
Dit uitstapje naar de Rotterdamse 
haven, waar werkgevers en werkne-
mers concreet in dialoog zijn over 
de gevolgen voor de werkgelegen-
heid, laat zien waar het in de IT 
naar toe zou kunnen gaan. Het is 
de verwachting dat ook in de ope-
rationele IT het handwerk bijna in 
zijn geheel zal verdwijnen. Er zal 
veel meer aandacht moeten komen 
voor andere zienswijzen en mobili-
teit, omdat mensen en middelen nu 
veelal in silo’s zitten, in diensten of  
achter muren die geslecht moeten 
worden. Het inspirerende voor-
beeld van Rudi Peeters van KBC 
Bank laat zien dat kennis en kunde 
ontsluiten zeer waardevol kan zijn. 
Werknemers kunnen naar nieuwe 
banen doorstromen als zij hun 
kennis en competenties bijschaven. 
Organisaties op hun beurt moeten 
aan de slag met hun menselijk ka-
pitaal en ervoor zorgen dat zij die 
mobiliteit ondersteunen.
Ondanks die grotere aandacht 

voor mobiliteit zal robotisering 
aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de werkgelegenheid. Kiezen 
voor de eigen mensen of  voor de 
vooruitgang lijkt het schijnbaar 
onmogelijke dilemma dat verant-
woordelijke bestuurders voor hun 
kiezen krijgen. Het bezoek aan de 
Rotterdamse haven laat zien dat 
we aan de vooravond staan van 
een toekomst waarin software en 
machines ingezet zullen worden 
voor taken die nu door mensen 
worden gedaan. In de sourcing- 
wereld is het hard nodig om van 
het kortetermijndenken af  te 
stappen en een nieuwe visie neer te 
zetten en een antwoord te formule-
ren op deze nieuwe toekomst.

De blik vooruit • ‘Maatschappelijke discussie nodig’
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Graag bedanken wij 
iedereen die ons, op 
welke manier dan ook, 
heeft geholpen bij het 
schrijven van dit boek. 
De managers en profes-
sionals die we hebben 
gesproken en met ons de 
dialoog zijn aangegaan 
zijn we zeer erkentelijk 
voor hun input en mede-
werking. Zonder hen was 
dit boek niet tot stand 
gekomen.

Op deze plaats noe-
men wij speciaal 
een aantal mensen 
zonder de anderen 
die ook meege-

werkt hebben aan het boek tekort 
te willen doen. Jens, Carlo, Sjourd 
en Jan Willem dank voor jullie 
frisse kritische en vaak inhoudelijk 
scherpe bijdrage. Marcel, Ton (van 
Dijk), Popke en Herman voor jullie 
ervaring, beschouwing en realiteits-
zin. Alexander, Hans en Gerwin 
voor jullie bevlogenheid en ken-
nis van de IT-sector in brede zin. 
Amit, Frank, Johan, Gerard, Koos, 
en Timo voor jullie bereidheid om 

kritisch naar jezelf  te kijken. Ton 
(van Rhijn), Stella en Christiaan: 
jullie filosofische inslag was de slag-
room op de taart. Datzelfde geldt 
ook voor Arnoud die ons in plaats 
van fastfood wees op een andere 
metafoor – de bouwmarkt – mis-
schien wel een nieuw boek waard. 
Generatie Z (o.a. Dylan, Kasja, 
Sven en Tessa): door jullie kijken 
we optimistisch naar de toekomst. 
En last en zeker not least, Niek dank 
dat je ons dwingt om na te denken 
over de gevolgen van technologie.

Voor de inspiratie en voor het 
nodige schrijfwerk bedanken wij 
Thomas Braun. Fotograaf  Marcel 
Willems maakte van iedereen mag-
nifieke portretten; de andere foto’s 
zijn van Roelof  Pot en de auteurs. 
Mathieu Westerveld, vormgever bij 
ICT Media, maakte er een prach-
tig boek van. Deze uitgave was 
zonder de grote steun van uitgever 
Rob Beijleveld van ICT Media 
natuurlijk nooit verschenen. Veel 
dank daarvoor.

Paul Cornelisse, 
Hotze Zijlstra en 

Sytse van der Schaaf12







Klanten en IT-leveranciers, hoe krijgen we ze harmonieus 
aan tafel? We hebben het hier niet over aartsvijanden, maar 
wel over partijen met tegengestelde belangen met de nodige 
argwaan. Om de vinger op de zere plek te krijgen en een 
aanzet te kunnen geven richting een nieuw sourcing-eco-
systeem, nodigden we elf  CIO’s van grote bedrijven, negen 
toonaangevende IT-leveranciers en andere betrokkenen uit 

om het achterste van hun tong te laten zien.

Het leverde prachtige, maar ook schokkende uitspraken 
op. Wat dacht u hiervan? “De IT-industrie wordt een 
fastfoodsector. Het gaat alleen nog om de verleiding.” 
Of: “Het lijkt wel of  wij de enige basisproducten leve-
ren die gratis moeten zijn.” Ook om over na te denken: 
“Leveranciers slaan door in proces-fetisjisme.” Nog er-

ger: “Ego’s zitten ecosystemen vaak in de weg.”

Voor een deel zijn we in onze somberheid bevestigd. En 
toch is er hoop. Want tijdens de bijeenkomsten die we 
hadden, soms zelfs met een biertje en een balletje of  een 
pizza, was iedereen erg open en transparant. En kwa-
men er nieuwe inzichten. Inzichten die u zich nu eigen 

kunt maken. Het begin is er. En het ligt voor u.

Paul Cornelisse
Hotze Zijlstra

Sytse van der Schaaf
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