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Voor u ligt het derde trendpaper uit de 
serie Survival of the smartest. Als ken-
nisgedreven organisatie werkend voor 
kennisintensieve bedrijven, ligt onze 
focus doorgaans op de technologie. We 
faciliteren organisaties om vanuit data 
de juiste informatie boven te krijgen. 
Vervolgens interpreteert de profes-
sional de informatie, waardoor deze 
transformeert in waardevolle kennis 
en relevante know-how. Daarvoor is 
het belangrijk dat de breinkracht van 
de professional adequaat, betrouw-
baar en fit blijft. Het brein is immers 
de transformator van informatie naar 
kennis. 

Om als organisatie mee te gaan in 
het snel veranderende IT-landschap, 
hebben we het brein dus hard nodig. We 
spreken niet langer meer over survival 
of the fittest, maar over survival of the 
smartest. Vanuit onze corebusiness 
dragen wij zorg voor de IT-kant van dit 
verhaal, maar we zijn van mening dat de 
andere component, het brein, minstens 
zo belangrijk is. We vertellen dan ook 
graag het verhaal van de technologie 
en koppelen dit aan het brein middels 
een achttal trendpapers. Van intelli-
gente devices tot big data, managed 
services, wearables en nog veel meer  
– alles komt aan bod. 

We wensen u veel leesplezier!

3.



“Het dient algemeen bekend te zijn dat de bron van zowel ons plezier, 
onze vreugde, gelach en vermaak, als van onze smart, pijn, angst 

en tranen geen andere is dan de hersenen. Het is in het bijzonder 
dit orgaan dat ons in staat stelt te denken, te zien en te horen 

en het lelijke van het schone, het kwade van het goede, het 
aangename van het onaangename te onderscheiden.”

HIPPOCRATES, 460-370 V.CHR.



‘Managed services’ en de ‘state of mind’

We halen eten af, huren een klusjesman in en laten de kinderen 
verzorgen door een nanny. In onze florerende economie is tijd schaars 

en dus besteden we onze huishoudens waar het kan uit. En wat we gewend 
zijn in ons privéleven, voeren we graag door naar de zakelijke kant. Waarom 

bijvoorbeeld het IT-beheer in eigen huis houden als een ander het beter kan? 
Managed services dus. Dit is immers gewoon een mooi woord voor het uitbeste-

den van taken. In ons dagelijks leven is het eenvoudig te kiezen voor gemak, maar 
wanneer kies je er als organisatie voor iets uit te besteden? 

In het bedrijfsleven gaat hier de diepere gedachte achter schuil dat je door uitbesteden 
de focus kunt leggen op de kernactiviteiten van je business. Het is niet voor niets dat de 
vraag naar as-a-service oplossingen met 10 procent steeg de afgelopen jaren (EMEA 
ISG index, 2019). Technologie, maatschappij, wetgeving en organisatiemodellen 

worden steeds complexer, waardoor organisaties zich genoodzaakt zien te kie-
zen voor datgene waarin zij zich onderscheiden. Met dit in het achterhoofd 

wordt bepalen welke activiteiten je uitbesteedt een proces vol belang-
rijke overwegingen. Hoe doe je dit? Waar moet je rekening mee 

houden? En wanneer vertrouw je een ander? Dit trendpaper 
duikt dieper in op de belangrijkste facetten rondom 

managed services en behandelt de bijbe-
horende state of mind. 

WIE GEEN VERTROUWEN IN ANDEREN 

STELT, ZAL OOK NIMMER HET VER

TROUWEN VAN ANDEREN WINNEN.

LAO-TSE

CHINEES FILOSOOF, +/- 600 V.C.



Komt het aan op het uitbesteden van diensten, dan zijn een 
aantal criteria belangrijk. Allereerst of de dienstverlener de 
dienst daadwerkelijk kan leveren. Dat klinkt misschien als 
een open deur, maar juist daardoor stappen we vaak te gauw 
over deze vraag heen. 

Huren we een schoonmaakbedrijf in, dan zijn we geneigd te 
denken dat ze vast kunnen schoonmaken. Heb je zelf echter 
voldoende kennis in huis om te weten wat je uitbesteedt? Als 
het gaat om cybersecurity of cloud storage, kun je dan een 
goede opdrachtgever zijn? Een ander criterium is de prijs. Dat 
is een kwestie van vergelijken en onderhandelen. Belangrijker 
is de vraag wat de dienstverlener precies doet voor die prijs, 

oftewel de details. Omdat je zelf 
geen expert bent op het gebied 
wat je uitbesteedt, moet je hierop 
gaan letten. In het geval van het 
schoonmaakbedrijf kun je je 
afvragen of ze de prullenbakken 
altijd leeghalen en de deur op 
slot doen wanneer ze het pand 
verlaten. Als je IT-systemen 
uitbesteedt, wil je controleren of 
ze dit goed onderhouden. Tot slot: 

kun je van de partij af? Als ze zich niet aan afspraken houden, 
is het dan mogelijk zomaar over te stappen op een andere 

partij? Ben je nog eigenaar van alle data? Het is iets wat con-
tractueel vaak niet goed wordt vastgelegd en laat zien dat over 
managed services nog te eenvoudig wordt gedacht. En dat 
terwijl er wereldwijd meer dan 80 miljard dollar omgaat in de 
outsourcingsmarkt (Statista, 2019).   

Het dilemma van de opdrachtgever

Wanneer over alle voorgaande aspecten is nagedacht, dan 
loop je tegen het dilemma van de opdrachtgever aan: wat houd 
je in huis en wat besteed je uit? Wil je bijvoorbeeld de huidige 
IT-omgeving zoals deze is uitbesteden aan een dienstverle-

Managed  
services en  
vertrouwen

Heb je zelf voldoende kennis  
in huis om te weten wat je  
uitbesteedt?
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Je loopt snel tegen het 
dilemma van de opdracht
gever aan: wat houd je in huis 
en wat besteed je uit?



ner? Of wil je ook gebruik maken van hun kennis en op basis 
van hun best practices je omgeving optimaliseren? Misschien 
ga je zelfs nog een stap verder door met de dienstverlener 
te kijken naar mogelijkheden om IT nog beter in te zetten om 
bedrijfsdoelstellingen te halen. Tegelijkertijd wil je zelf keuzes 
kunnen maken als er nieuwe ontwikkelingen in de markt zijn. 
Het is fijn dat een specialist je bepaalde activiteiten uit handen 
neemt, maar daardoor bestaat de kans dat je jezelf verarmt 
in kennis. Dit maakt het lastig te controleren waar je voor be-
taalt, je verliest grip en wordt afhankelijk van de leverancier. 
Van nature zijn we gewend om vertrouwen te hebben in een 
ander, zeker als dit een organisatie is die een proven track 

record heeft opge-
bouwd. Toch is het 
bij zoiets kritisch als 
managed services 
verstandig om een 
beetje wantrouwend 
te zijn. Durf een 
second opinion te 
vragen bij een ande-
re leverancier en ga 
gedegen met dit tra-
ject om. Je hebt een 
leverancier nodig 

die zijn eigen kennisniveau op 
peil houdt en jou daarvan op de 
hoogte brengt. En zulke dienst-
verleners liggen niet zomaar 
voor het oprapen.

Te veel voordelen om op te noemen

Weet je het dilemma van de opdrachtgever te ontstijgen, dan 
bieden managed services vooral voordelen. De eerderge-
noemde kennis over ontwikkelingen in de markt bijvoorbeeld. 
Daarnaast zijn managed services volledig 
schaalbaar. Houdt een organisatie de hard-
ware in eigen huis, dan kan dit bij groei van 
het bedrijf capaciteitsproblemen opleveren en 
in sommige gevallen 
zelfs het overige 
dataverkeer 
vertragen. 
Ook grote 
fluctuaties in 
bijvoorbeeld 
e-mailver-
keer kan je 
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Weet je het dilemma van de 
opdrachtgever te ontstijgen, 
dan bieden managed services 
vooral voordelen zoals 
kennis over ontwikkelingen 
in de markt en volledige 
schaalbaarheid.

Je hebt een leverancier 
nodig die zijn eigen kennis
niveau op peil houdt en 
jou daarvan op de hoogte 
brengt.

DO WHAT YOU DO BEST AND OUTSOURCE 

THE REST.

PETER DRUCKER

AMERIKAANS SCHRIJVER, HOOGLERAAR  

EN CONSULTANT ORGANISATIELEER EN  

MANAGEMENT, 1909 - 2015 

Groei van de wereldwijde managed services markt
2017 - 2023   (US dollars)
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via managed services goed opvangen, door de overcapaciteit 
die ze benutten. Dit soort extreme situaties doen gewone 
bedrijven vaak de das om. Gebeurt er daarnaast iets met de 
hardware waarvan de dienstverlener gebruikmaakt, dan 
wordt er automatisch nieuwe hardware geactiveerd. Valt de 
stroomvoorziening uit, dan wordt er overgeschakeld op nood-
stroom. Iets dat hoog in de kosten kan lopen als een bedrijf dit 
in huis probeert te regelen. 

Van leverancier naar partner

Naast alle praktische voordelen, brengen managed services 
een ander strategisch voordeel met zich mee. De dienstver-

lener kan namelijk (ongevraagd) advies 
geven over allerlei IT-gerelateerde 
zaken. Dit punt bereiken is een kwestie 
van veel samenwerken en met elkaar 
optrekken. Alleen zo leer je elkaar 
begrijpen, worden verwachtingen en be-
hoeftes duidelijk en kom je erachter wat 
de toegevoegde waarde van een partij is. 
Je mag kritisch zijn op het vertrouwen 
dat je in eerste instantie hebt opge-
bouwd en tussentijds evalueren om te 

bekijken hoe de samenwerking verloopt 
en waar de toekomst naartoe leidt. Dit 
vergt een grote investering van beide 
kanten, maar dat betaalt zich uitein-
delijk terug in een partnership. Zo 
ontstijg je de klant-leverancier relatie 
en pluk je nóg meer vruchten van de 
samenwerking.
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ALS U UZELF VAN OUTSOURCING  

BEROOFT EN UW CONCURRENTEN DOEN 

DAT NIET, DAN GAAT U FAILLIET.

LEE KUAN YEW

VOORMALIG PRIME MINISTER OF SINGAPORE, 

1923 – 2015 

HET ANDERE DEEL VAN OUTSOURCING IS 

DIT: HET ZEGT SIMPELWEG WAAR HET WERK 

BETER BUITEN KAN WORDEN GEDAAN DAN 

BINNEN, WE HET MOETEN DOEN.

ALPHONSO JACKSON

VOORMALIG AMERIKAANS MINISTER, 1945 – 

Redenen voor outsourcing in het algemeen
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Enhances Service Quality

Critical to Business Needs
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Drives Broader Transformation Change
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Managed services draaien voor een groot deel om 

vertrouwen. Vertrouwen dat een ander het beter kan 

en dat wat je uitbesteedt in goede handen is. Maar 

hoe werkt vertrouwen eigenlijk in ons brein?

Vertrouwen vindt zijn oorsprong op een moleculair niveau in onze zenuw-
cellen. Hierin bevinden zich boodschappers die informatie overdragen van 
de ene cel naar de andere cel en gezamenlijk neurale netwerken vormen. 
Hierdoor kunnen we informatie verwerken, onthouden en opslaan. Hoe 
sneller informatie in deze netwerken naar boven komt, des te sneller ver-
trouwen ontstaat. Deze neurale netwerken vormen dus de basis voor ons 
vertrouwen (ERIK SCHOPPEN, IB MAGAZINE, 2019). 

Daarnaast is onze neiging om anderen wel 
of niet te vertrouwen volgens onderzoek 

mogelijk zichtbaar in de structuur van 
de hersenen. Mensen die goed van 

vertrouwen zijn, hebben vaak meer 
grijze stof in het hersengebied 

dat sociale beloningen evalu-
eert. Dit is de zogenaamde 

ventrale mediale prefontrale 
cortex. Tevens hebben 
mensen die kenmerkend 
veel of juist heel weinig 
vertrouwen in anderen 
hebben vaak een relatief 
grote amygdala. Deze her-

senkern heeft een belangrijke rol in het verwerken 
van emoties (NEUROIMAGE, 2015). 

De eerder genoemde neurale netwerken spelen ook 
een rol bij het zogenaamde ‘familiarity’. Dit draait 
om het snel kunnen herkennen van informatie waar 
we al bekend mee zijn of personen die we vertrouwen. 
Ook hebben neurale netwerken invloed op het ‘in-
bedding-effect’ waarbij de omgeving waarin informatie 
wordt aangeboden bepalend is voor of we deze informatie 
vertrouwen en of we informatie willen uitwisselen. Door deze 
concepten zijn we in staat om snel te beoordelen of we iemand 
anders kunnen vertrouwen of juist op onszelf. Hoewel dit geen perfect sys-
teem is, pakt het vaak goed uit omdat het ons de mogelijkheid geeft snel te 
handelen. 

Van het krijgen van een eerste indruk van iemand tot bepalen wat we 
moeten doen als er een kwaadwillend persoon op ons afloopt in een don-
kere steeg. In deze gevallen vertrouwen we soms op wat we in 200 milli-
seconden kunnen waarnemen. Deze vorm van (patroon)herkenning is te 
verklaren vanuit de evolutie. Snel kunnen beslissen is in sommige gevallen 
van levensbelang. De omgeving speelt hierin vaak een belangrijke rol: een 
donker steegje met een verdacht opgesteld individu loop je liever niet in. 
In de digitale wereld is het echter lastiger te bepalen wanneer iets veilig is 
en we erop kunnen vertrouwen. Donkere steegjes bestaan hier niet, dus 
moeten we extra goed opletten (ERIK SCHOPPEN, IB MAGAZINE, 2019). 

Het brein & vertrouwen
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