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De netwerksamenleving en de noodzaak tot
selectieve sourcing

Nadat de dynamiek van organisaties (fusies, reorgani-
saties, overnames en outsourcing) aan het eind van de
vorige eeuw al sterk was toegenomen, breekt met de 21e

eeuw de netwerksamenleving door. Wie zich in de vrije
markt niet snel genoeg een sleutelpositie in een pro-
ductieketen verwerft, verliest de concurrentieslag.
Bedrijven moeten zich dan ook voortdurend herbezin-
nen op hun toegevoegde waarde in zo’n keten, en hun
concurrentiepositie ten opzichte van concurrerende
ketens (zie figuur 1).

Een mooie analogie voor de jungle van de vrije concur-
rentie is een biologisch ecosysteem, waarin ook iedere
soort zijn plaats moet zoeken en bevechten. Zoals
bekend speelt evolutie een grote rol in ecosystemen.
Soorten passen zich voortdurend aan aan veranderde
omstandigheden, en de soort die zich het snelst en het
beste kan aanpassen wint de race (‘survival of the fit-
test’). Hetzelfde doet zich voor in het bedrijfsleven,
alleen gaat het daar veel sneller. Daarom is het voor
ondernemingen essentieel zich te concentreren op de
processen waarin ze zich onderscheiden van hun con-
currenten (hun zogenaamde kerncompetenties), waar-
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bij de andere processen afgestoten mogen worden.
Figuur 2 geeft een versimpeld voorbeeld van een allian-
tie tussen drie ondernemingen waarbij competenties
worden uitgewisseld om de positie van ieder van de drie
ondernemingen en daarmee ook de alliantie als geheel
te versterken. Ieder van de drie ondernemingen is weer-
gegeven in de vorm van een waardeketen volgens Por-
ter. Onder in blokpijlen staat de keten van primaire pro-
cessen en daarboven de ondersteunende processen. In
dit voorbeeld zijn daarvoor genomen Informatievoor-
ziening, Financieel beheer en Personeel, aangegeven met
I, respectievelijk F en P.

In dit voorbeeld besteedt het hightechbedrijf het achter-
ste en voor hem minst onderscheidende proces van zijn
primaire keten, bijvoorbeeld het bakken van wafers met
chips, uit aan een toeleverancier. Hier worden alle par-
tijen beter van, omdat wat bij het hightechbedrijf het
minst spannende proces was, bij de onderdelenprodu-
cent het belangrijkste proces wordt, het komt daar name-
lijk als het leidende proces in de keten terecht. De aan-
dacht die door deze overdracht bij het hightechbedrijf
vrijkomt, kan nu worden gericht op uitbouw van de eigen
waardeketen aan de voorkant met processen als research
of consultancy rond het gebruik van eindproducten.
In dezelfde figuur ziet men dat het hightechbedrijf ook
één van zijn ondersteunende processen, namelijk zijn
informatievoorziening, uitbesteedt aan een gespeciali-
seerde ICT-dienstverlener. Bovendien blijkt dat de toe-
leverancier ook zijn informatievoorziening uitbesteedt,
in dit voorbeeld toevallig aan dezelfde ICT-dienstverle-
ner. In beide gevallen komen de automatiseerders, die
in hun oorspronkelijke bedrijven slechts een ondersteu-
nende rol speelden, terecht in het primaire proces van
de ICT-dienstverlener, waardoor hun loopbaanperspec-
tief enorm toeneemt.
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Natuurlijk is dit een versimpelde voorstelling en gaat het
in de werkelijke wereld om alliance-achtige netwerken
van vele ondernemingen met alle dynamiek en com-
plexiteit van een ecosysteem in de biologie. Bovendien
zullen alliances elkaar overlappen; het kan voorkomen
dat concurrerende organisaties hun ICT of hun schoon-
maak uitbesteden aan dezelfde ICT-dienstverlener of
hetzelfde schoonmaakbedrijf. Zolang die dienstverleners
vertrouwelijk omgaan met de informatie respectievelijk
de inhoud van de prullenbakken die ze verwerken, hoeft
dit niet tot concurrentievervalsing te leiden. De echte
concurrentieslag wordt namelijk uitgevochten met ande-
re processen, de zogenaamde kerncompetenties.

Succesfactoren voor outsourcing

Als het selectief uitbesteden van minder vitale proces-
sen, die niet onderscheidend zijn voor de organisatie
en niet behoren bij de kerncompetenties, op den duur
onvermijdelijk is, moet men er ook het beste van maken.
Uit de sourcing-adviespraktijk blijkt dat dit succes voor-
al wordt bepaald door de volgende factoren:
1. een gezonde business case;
2. ontvlechting van de processen gebaseerd op de

enterprise-architectuur;
3. het vermogen om een externe leverancier aan te stu-

ren.

Succesfactor 1. Een gezonde business case

De belangrijkste voorwaarde voor verantwoorde uitbe-
steding is dat men vooraf bedenkt welke processen men
wel wil uitbesteden en welke niet, en welke voordelen
men zo wenst te behalen. Zo’n vooronderzoek heet een
business case. Deze motieven kunnen variëren van zui-
vere kostenbesparing op de ICT-dienstverlening zelf tot
het flexibeler maken van de eigen organisatie, om haar
daarmee beter te positioneren voor de netwerksamen-
leving. Succes op lange termijn is alleen verzekerd, als
men die business case daarna blijft gebruiken om het
proces van uitbesteding en daarna de feitelijke dienst-
verlening te monitoren tegen die business case. Een busi-
ness case voor outsourcing concentreert zich op de vraag
wat de kerncompetenties zijn van de organisatie.

Kerncompetenties
Het begrip kerncompetentie is in 1996 door Hamel en
Pralahad gedefinieerd als
een set vaardigheden en technologieën die significant klant-
voordeel biedt, niet imiteerbaar is en uitbreidbaar naar
andere markten.
Plat gezegd zijn het die processen waarmee de organi-
satie zich wezenlijk onderscheidt van de concurrentie.
Het is dan ook van belang om van iedere schakel in de
waardeketen van de eigen organisatie zorgvuldig na te
gaan wat de toegevoegde waarde is en hoe onderschei-
dend die is vergeleken met concurrerende organisaties.
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Figuur 2. Een alliantie in
de netwerksamenleving.



Dit impliceert vaak een analyse van huidige en toekom-
stige concurrenten. Deze concurrenten kunnen uit de
eigen branche komen, maar dankzij de huidige moge-
lijkheden van ICT en internet ook uit heel onverwachte
hoeken.

Succesfactor 2. Ontvlechting van processen en
enterprise-architectuur

Wanneer men meer opties wil hebben om selectieve
sourcing te kunnen toepassen, is het nodig dat men de
architectuur van de organisatie in kaart brengt. Een goed
model hiervoor is het Integrated Architecture Frame-
work (IAF) van Rijsenbrij (zie figuur 3). Dit model
onderscheidt vier lagen of werelden waarvoor een archi-
tectuurbeschouwing noodzakelijk is. Deze figuur geeft
ook aan dat de eisen aan de architectuur voortkomen uit
het bedrijfsgebeuren en vervolgens naar de volgende
lagen worden doorvertaald, maar dat de mogelijkheden
uit de lagere lagen architectuurmogelijkheden kunnen
bieden (enabling) voor de daarop functionerende lagen.

Binnen dit IAF moeten dan de componenten van alle
lagen worden geïnventariseerd, mét hun onderlinge
horizontale en verticale verbanden. Vervolgens kan men
de processen verdelen in een pakket dat men zelf houdt
en waarin natuurlijk alle kerncompetenties moeten ach-
terblijven, en (een) pakket(ten) die men kan uitbeste-
den. Voor deze pakketten introduceer ik de term Sour-
ceable Unit (SU). Richtlijn is hierbij dat men de knip daar
legt waar de minste verbanden of interfaces worden
doorsneden. Zo nodig kan men enige re-engineering van
processen en systemen toepassen om die interfaces nog
kleiner en dus beheersbaarder te maken. Dit proces van
ontvlechting is essentieel in de voorbereiding van iede-
re outsourcing en is geïllustreerd in figuur 4.

Een bekend adagium in de sourcingliteratuur luidt:
‘Never outsource a problem’. Ik durf de stelling aan dat
na ontvlechting alle problemen die volledig binnen een uit-
besteedbaar pakket (SU) terecht zijn gekomen, kunnen
worden geoutsourced.
Deze stelling is overigens niet zo provocerend als zij op
het eerste gezicht lijkt, want juist door het ontvlechten
worden problemen zichtbaar en daarmee beheersbaar
gemaakt. In het algemeen zijn ICT-technische of perso-
nele problemen op te lossen door ze te isoleren binnen
een uitbesteedbaar pakket. Maar problemen die met de
aansturing van de ICT-dienstverlening of met business
alignment te maken hebben, vereisen een andere aan-
pak (zie succesfactor 3 hierna).

Sourceable Unit
Voor succesvolle outsourcing is het van groot belang dat
alle interfaces van de uitbesteedbare processen bekend
zijn, ofwel: wat kost het proces aan resources, wat zijn
de ingangsproducten en -diensten, wat levert het op aan
resultaten en hoe wordt het aangestuurd.
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Ter illustratie een voorbeeld:

Uit deze case blijkt dat processen pas outsourcebaar zijn
als de resultaten van die processen eenduidig en meet-
baar zijn vastgelegd in een SLA. Daarom geef ik de vol-
gende nadere definitie van een Sourceable Unit:
Een Sourceable Unit (SU) is een pakket processen waar-
van alle interfaces bekend zijn: 1. de ingangsproducten of
-diensten; 2. het beslag aan resources; 3. het resultaat in
meetbare termen (SLA); en 4. de wijze van rapporteren en
aansturen.

Alleen zo’n pakket kan ‘clean’ worden uitgesneden en in
een andere organisatie weer aangehecht. Maar er zijn
nog meer voorwaarden waaraan zo’n SU moet voldoen
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Figuur 4.  Het
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Sourceable Units.

Een vrachtwagenfabriek heeft haar servers en werk-
plekken uitbesteed. Er is een contract getekend en de
dienstverlening is ‘as-is’ overgenomen, maar nog niet
vastgelegd in Service Level Agreements (SLA’s).
Wanneer de wederzijdse verwachtingen later in SLA’s
moeten worden vastgelegd, ontstaat er discussie over
‘de geest van het contract’ versus ‘de letterlijke tekst’
van de door de leverancier voorgestelde SLA’s. Deze
discussie loopt zo uit de hand dat de fabriek uiteinde-
lijk alles weer terugneemt. Wat hier ook een rol speelt,
is dat de fabriek het aansturen van een ICT-dienstver-
lener heeft onderschat; een dergelijke aansturing blijkt
toch een heel andere attitude te vereisen dan het
aansturen van toeleveranciers van onderdelen.

Figuur 3. Het Integrated
Architecture Framework
([Rijs02]).



voor hij outsourcebaar wordt. Hij moet namelijk zoveel
samenhang en schaalgrootte hebben, dat er leveranciers
zijn die het interessant genoeg vinden om erop te bie-
den. Voor de kleinste SU’s die hier nog aan voldoen intro-
duceer ik de term Marketable SU (MSU):
Een Marketable Sourceable Unit (MSU) is de kleinste SU
die nog zoveel samenhang en omvang heeft dat er leve-
ranciers zijn die hem willen overnemen.

Ter illustratie de volgende case:

In deze case moesten er dus zoveel processen als kern-
competentie achterblijven bij de inbesteder, dat er van
de overige SU’s geen MSU meer kon worden gevormd.

Atomic Sourceable Unit
SU’s kunnen worden gesplitst in kleinere SU’s en die kun-
nen soms weer verder worden gesplitst. Hiermee kan
men doorgaan totdat een niveau wordt bereikt, waarop
niet meer met een SLA kan worden beschreven wat het
proces oplevert. Voor het laagste niveau dat nog sour-
ceable is, heb ik samen met Rijsenbrij het begrip Ato-
mic Sourceable Unit (ASU) geïntroduceerd. Hinfelaar
noemt dit afbreken van processen in steeds kleinere
bouwstenen het legoliseren van een organisatie (zie ook
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het artikel van Tolido in deze Compact). Op deze wijze
ontstaat een fijnmazig landschap, waarin men zijn sour-
cingopties kan overwegen. Zie figuur 5 voor een denk-
beeldig voorbeeld.

In figuur 5 is ieder vierkantje een ASU. In dit voorbeeld
is men erin geslaagd om een groot aantal ASU’s te clus-
teren tot vier MSU’s (aangegeven met donkere biezen).
Deze MSU’s bevatten wel enkele potentiële kerncompe-
tenties (grijze blokjes), maar geen echte kerncompe-
tenties (de donkere blokjes). Bij deze clustering blijft ook
nog een aantal niet-kerncompetentie ASU’s over; deze
zijn kennelijk niet meer tot een MSU te clusteren zon-
der de kerncompetenties erbij te betrekken.

Natuurlijk hoeft niet elke organisatie haar processen tot
het laagste niveau (het ASU-niveau) in kaart te brengen.
Hiervoor geldt een pragmatische afweging van kosten
(de inspanning neemt toe naarmate men dieper gaat met
dit legoliseren) tegen de baten (het aantal sourcingop-
ties neemt toe en daarmee de flexibiliteit en adaptiviteit
van de organisatie).

Succesfactor 3. Kunnen aansturen van een
leverancier

Over deze laatste succesfactor kan ik kort zijn: wie zijn
eigen ICT-afdeling niet kan aansturen, kan zeker geen
externe leverancier aansturen. Om te kunnen uitbeste-
den moet men kunnen omgaan met partners in een
keten. Het vermogen om zichzelf of andere organisa-
ties aan te sturen kan men meten met volwassenheids-
modellen. Een volwassenheidsmodel dat in Nederland
veel wordt gebruikt, is het INK-managementmodel van
het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Dit model is
uitgebreid beschreven door Schenkelaars en onder-
scheidt van onder naar boven de volgende vijf niveaus:
I Activiteitgeoriënteerd, II Procesgeoriënteerd, III Sys-
teemgeoriënteerd, IV Ketengeoriënteerd en V Excelle-
rend. Om een externe partij te kunnen aansturen, moet
men volgens dit model op niveau IV ‘Ketengeoriënteerd’
kunnen functioneren en dat is best hoog. Organisaties
die dit niveau nog niet hebben bereikt, kunnen hun ener-
gie beter besteden aan het inrichten van het demand
management op hun eigen ICT-afdeling (zie voor een
nadere beschrijving van demand management [Mooij03]),
want anders zouden ze werkelijk een probleem uitbe-
steden.

Betekenis voor IT-audit

IT-auditors hebben vaak te maken met het proces van
outsourcen zelf, en ook met organisaties in een net-
werksamenleving. Veelal is dat niet in hun auditrol, maar
in een advies- of begeleidingsrol, op basis van hun ken-
nis en ervaring met zowel de bedrijfsprocessen als de
ICT. ‘Het outsourcingproces’ als auditobject zal ook wel

De Defensie Telematica Organisatie (DTO) van het
Ministerie van Defensie is jarenlang kandidaat
geweest voor verkoop aan het bedrijfsleven. De
minister stelde echter vast dat het Wide Area Net-
werk (NAFIN genoemd) zo vitaal was voor de veilig-
heid van het land, dat dit onderdeel buiten de ver-
koop zou vallen. Daarna bleek er geringe belangstel-
ling te zijn om DTO over te nemen zonder dat
netwerk. Mede daardoor is de hele verkoop afgebla-
zen en blijft DTO voor onbepaalde tijd onder het
Ministerie van Defensie ressorteren.
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voorkomen, maar dan bij bedrijven die out/insourcing
als regulier proces hebben, bijvoorbeeld de grote ICT-
dienstverleners. In het resultaat van het outsourcing-
proces, de geoutsourcede dienstverlening, is er wel een
grote behoefte aan IT-audits. Diverse vormen van audit,
waaronder TPM’s en SAS 70-verklaringen, worden hier
gebruikt om de service provider te kunnen aanspreken
en aansturen op zijn dienstverlening.

Met het oog op het toenemende belang van toegevoeg-
de waarde van een organisatie in de keten, wordt het
ook steeds belangrijker zicht te hebben op de betekenis
van een IT-systeem ín die keten. Nog steeds is het moge-
lijk dat een IT-systeem specifiek is voor een organisatie,
of een schakeltje in de keten, met duidelijk afgebaken-
de interfaces naar andere organisaties of andere scha-
kels. Het zal echter vaker voor gaan komen dat een IT-
systeem óver schakels heen werkt, zo niet voor een gehe-
le keten. Van de IT-audit vereist dit niet alleen een beter
inzicht in de werking van de keten, maar ook van de
afhankelijkheden en kwetsbaarheden in die keten en van
het informatiesysteem in al zijn facetten over de keten.
Deze auditobjecten zijn groter en complexer en IT-audits
zullen daarom vaker in teamverband worden uitgevoerd.
In een situatie van ketenautomatisering wordt de IT-ser-
vice provision veelal vanuit één van de schakels gecoör-
dineerd of geheel verzorgd. Dan komt outsourcing al snel
ter sprake. In een keten zijn de schakels in wisselende
samenstelling elkaars partner en elkaars concurrent.

Een voorbeeld hiervan zijn de airliners. De airliners moe-
ten systemen en informatie met elkaar kunnen delen.
Tegelijkertijd moeten ze er ook op kunnen vertrouwen
dat geen concurrentievervalsing ontstaat door misbruik
van deze informatie. Ze moeten vertrouwen hebben in
elkaar, het systeem en de service provider. Dit vertrou-
wen is makkelijker te verkrijgen indien die service pro-
vider dan niet tevens een airliner is, ofwel indien er is
geoutsourced naar een derde partij.

Waar kan de IT-auditor nog meer bijdragen aan de suc-
cesfactoren? In de business case kan de IT-auditor op
een onafhankelijke wijze de procesbegeleiding verzor-
gen om tot de business case te komen en hij kan de busi-
ness case valideren. In de ontvlechting in Sourceable
Units kan de IT-auditor helpen onderscheid te maken
tussen die functionaliteit en infrastructuur die ‘enabling’
zijn, en niet uniek voor het bedrijf, en die functionaliteit
en infrastructuur die voorschrijvend zijn. Aldus kan hij
helpen een SU te definiëren qua input/output, resour-
ces, meetbare performancecriteria en rapportages.
Op de derde succesfactor, het aansturen van een leve-
rancier, kan de IT-auditor ook in zijn gewone auditrol
optreden. Waar voorheen, dus voor de uitbesteding, de
aansturing wellicht informeel plaatsvond, moet deze nu
strakker worden aangetrokken op het niveau ‘ketenge-
oriënteerd’. Er is een stukje organisatie nodig tussen
klant en leverancier, er zijn KPI’s nodig, gemeenschap-

pelijke procedures, rapportages en escalatielijnen. Men
zegt niet voor niets dat succesvolle outsourcing volwas-
sen partijen vereist.

Samenvattend

In het proces van outsourcing zal de IT-auditor vanwe-
ge zijn kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kun-
nen leveren. In het proces zelf zal dat doorgaans niet in
een auditrol zijn, maar vaker in een faciliterende of advi-

serende rol, bijvoorbeeld project risk management. In
situaties waarin ketenafhankelijkheden ontstaan is spe-
cifieke kennis nodig, niet alleen van de keten zelf, maar
ook van de wijze waarop de automatisering óver de
keten organisatorisch en technisch is ingericht. Omdat
de auditobjecten groter worden, en meer diverse kennis
nodig is, zullen deze audits vaker in multidisciplinaire
teams worden uitgevoerd.
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De IT-audit zal ook inzicht moeten geven in

de afhankelijkheden en kwetsbaarheden in

de keten


