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CORONASHIFT AANLEIDING 
VOOR OUTSTAFFING OF 
OUTSOURCING? OF VERKIES JE 
TOCH IN-HOUSE?
In het digitale tijdperk verandert veel, zo niet alles. De digitale transformatie heeft een enorme impact op 
softwareontwikkeling. Online is meer dan ooit key! En door de ‘coronashift’ van fysieke naar online business 
nam de vraag naar nieuwe toepassingen nog meer toe. Het werven van gekwalificeerd personeel voor een 
project kan maanden in beslag nemen. Dat leidt tot stress, vertraagde deadlines, gemiste zakelijke kansen 
en financiële verliezen. 

Outstaffing of outsourcing zijn mogelijke oplossingen. Maar hoe krijg je de organisatie aangepast om met 
externe professionals je projecten een boost te geven? Wat ontwikkel je zelf en wat besteed je uit aan 
externen? Hoe pak je dat aan? In deze whitepaper gaan we nader in op de verschillen tussen het blijven 
ontwikkelen van projecten met eigen personeel, het uitbreiden van een team met externe krachten of het 
geheel uitbesteden van projecten. 

Veel bedrijven ontwikkelen al jaren hun software vrijwel uitsluitend met eigen ontwikkelaars. Af en toe sluit 
een (dure) inhuurkracht aan bij jouw intern ontwikkelteam. Dat deed je omdat men zei: “De manier waarop 
wij software ontwikkelen kan niet buitenshuis gedaan worden. Specialisten moeten continu met elkaar in 
dialoog en dat kan toch enkel face-to-face?”  

En toen kwamen de coronamaatregelen en zaten we opeens met z’n allen thuis te werken. En wat blijkt? 
Dat gaat eigenlijk best goed! Tientallen kilometers van elkaar, alleen maar communiceren via Zoom, Skype 
en Teams blijkt ineens prima te werken. Veel bedrijven overwegen nu om de vaste werkplekken en de 
softwareontwikkeling op kantoor te vervangen door thuiswerken. Maar ook over uitbesteden wordt veel 
nagedacht. Er is immers nog steeds een gebrek aan capaciteit van eigen mensen en de kosten blijven hoog.  

NIETS DOEN EN ALLES LATEN ZOALS HET IS
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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN  
IT-OUTSTAFFING EN  
IT-OUTSOURCING?
Beide termen omvatten het werken op afstand, maar er is een aanzienlijk verschil in management en 
verantwoordelijkheden. Kort gezegd werkt outsourcing goed als je op zichzelf staande projecten geheel 
uitbesteedt aan een externe partij. Maar software-afdelingen met grote development-teams houden de totale 
regie van het proces graag in eigen hand. In dat geval is outstaffing een betere keuze: het toevoegen van 
ingehuurde krachten aan je bestaande team als ‘collega’s’. Alsof je een specialist toevoegt aan jouw team. 
Hieronder lees je meer over hoe je outstaffing en outsourcing organiseert. Zo kun je precies bepalen welke 
van beide samenwerkingsverbanden het beste passen bij jouw organisatie.
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OUTSTAFFING

Bij outstaffing huur je een uitgebreid team van bekwame professionals die onder jouw toezicht op afstand 
aan jouw project werken. In de meeste gevallen werkt dit externe team samen met jouw interne 
programmeurs om het project te versterken. Jij beheert de productiviteit en workflow van jouw externe 
programmeurs en verdeelt deze taken volgens jouw plan. Het outstaffing softwareontwikkelingsbedrijf zorgt 
voor het inzetten en voorbereiden van eigen personeel en het opleiden, ontwikkelen en evalueren van hun 
vaardigheden. Indien nodig, gaan ze op zoek naar extra professionals voor jouw team. 
 
Het belangrijkste verschil is dus dat outsourcing verwijst naar de hele projectondersteuning of een deel, 
terwijl outstaffing zorgt voor het aannemen en begeleiden van individuen. 

EIGEN DEVELOPMENT  
TEAM

UITGEBREID  
TEAM

BEDRIJF

+
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Het management van de uitgebreide teamleden gebeurt in samenwerking met de outstaffing partner en jouw 
team. Zo bouw je aan één consistent team. 

Zodra de uitgebreide teamleden een succesvol on-boardingproces hebben doorlopen en de KPI’s zijn 
gedefinieerd, is het team, samen met het team van de opdrachtgever, volledig gefocust en verantwoordelijk 
voor het meten en beheren van prestaties en retentie. 

Naast daily stand-ups vinden er regelmatig sprintreviews en retrospectives plaats. Zo verbeter je het 
leveringsproces en zorg je voor duidelijkheid bij iedere stap in het project. Er wordt ook gerapporteerd om 
ervoor te zorgen dat er zicht is op levering en prestaties. 

Met deze aanpak, ben je als opdrachtgever zeker van de motivatie en commitment van de ingehuurde 
teamleden. Je weet zo zeker dat het kwaliteitsniveau wat ze leveren volledig in lijn ligt met de eisen die jij 
stelt aan jouw eigen teamleden. 

De uitgebreide teamleden passen zich volledig aan aan jouw bestaande interne processen en maken hierbij 
gebruik van tools zoals JIRA, Confluence, Skype en Slack om ervoor te zorgen dat de introductie in jouw 
team gesmeerd verloopt.  Je ‘bekeert’ jouw uitgebreide teamleden niet alleen naar jouw ontwikkelingcultuur, 
maar ook naar jouw bedrijfscultuur. Je gaat voor een volledige integratie in jouw team. Daarom wordt dit ook 
vaak een ‘geïntegreerd model’ genoemd. 

HOE WORDT HET MANAGEMENT VAN EEN  
UITGEBREID TEAM GEREGELD?

Dit model wordt om verschillende redenen gebruikt. Misschien heb je een uitzonderlijk intern team en  
vind je het moeilijk om specialisten van het juiste niveau te rekruteren. Of de vraag was veel groter dan het 
vermogen om op te schalen. Misschien heb je een beproefd model nodig om te helpen met pieken en dalen 
van de vraag.  

Een uitgebreid team-aanbod is een beproefd model waarmee je bestaande interne teams aanvult met 
kennis van een outstaffing-partner. Deze zeer efficiënte teamleden hebben een enorme expertise in agile 
consulting, continue levering, bedrijfsanalyse, software engineering, kwaliteitsborging, digitale en business 
intelligence. 

Deze teamleden worden onderdeel van jouw interne team en zijn dankzij hun ervaring prima in staat om 
samen te werken met jouw team. 

HET UITGEBREID TEAM MODEL
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OUTSOURCING

Outsourcing betekent dat je een bedrijf inhuurt om de oplossing te ontwikkelen die jij nodig hebt, gebaseerd 
op jouw vereisten. De outsourcingpartner is verantwoordelijk voor de projectworkflow en beheert deze  
van A tot Z. Je hoeft je geen zorgen te maken over het gekwalificeerde team, de apparatuur en de middelen. 
Terwijl jij je concentreert op de bedrijfsvoering, wordt voor jou een maatwerkoplossing ontwikkeld, getest, 
afgeleverd en klaargestoomd voor gebruik.  
 
Het komt vaak voor dat je twee of meer parallelle teams hebt: in-house en outsourcing. Je besteedt een 
project, onderdeel van het project of een sprint uit voor ontwikkeling. Je hebt een ontwikkel- en 
leveringsproces en een apart communicatieproces, vooral in Agile. Maar toch is het gevoel hetzelfde: het 
outsourcingteam heeft zijn management en processen intern geregeld. 

EIGEN DEVELOPMENT  
TEAM

INGEHUURD, EXTERN 
DEVELOPMENT TEAM

BEDRIJF
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Ons ontwikkelteam aanbod is een beproefd model waarmee je een kant-en-klaar gemanaged team van een 
outsourcing-partner inschakelt. Dit team bevat verschillende rollen en is klaar om binnen jouw organisatie als 
een zelfstandig, permanent en multifunctioneel team de ontwikkeling van bedrijfskritische projecten op zich 
te nemen. 

Zo’n ingehuurd ontwikkelingsteam bestaat meestal uit: 

• Bedrijfsanalist(en),
• Projectmanager(s),
• Scrum Master
• Ontwikkelaars
• Q&A specialist

Ze hebben rechtstreeks contact met jouw stakeholders of productmanager over de backlog, sprintplanning 
en daaropvolgende releases.

INGEHUURD, EXTERN DEVELOPMENT TEAM MODEL

Bij het samenstellen van een speciaal ontwikkelteam houden we rekening met een aantal elementen. 
Vaardigheden, volwassenheid, retentiepotentieel en cultuur nemen we allemaal mee bij het vormen van een 
sterk team. 

Het management van het ingehuurde ontwikkelteam wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever. Jij bent nauw betrokken bij het identificeren en voorstellen van de meest geschikte 
teamleden. 

Zodra het team gevormd is, de on-boarding succesvol is doorlopen en jouw missie is helder, gaan we van 
start. We stellen tijdschema’s op, bespreken de vereisten en gaan met jou in gesprek over statistieken en 
rapportages zodat jij altijd op de hoogte bent van de voortgang van het project.   

Naast de daily stand-ups, zijn er regelmatige sprintreviews en retrospectives over de status van het project. 
Zo verbeteren we continu het leveringsproces en zorgen we voor duidelijkheid bij iedere stap in het project. 
Het ontwikkelteam zorgt er ook voor dat opdrachten op schema blijven en samen zoeken we continu naar 
manieren om het proces nog beter te laten verlopen.  

HOE WORDT HET MANAGEMENT VAN EEN INGEHUURD  
TEAM GEREGELD?
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WAT IS NU HET BESTE VOOR 
JOUW BEDRIJF?
Nu we de verschillen kennen, kunnen we kijken naar wat het beste past bij jouw bedrijf. Heb je nu een IT-
outsourcingteam nodig of is het beter om voor een outstaffing-model te gaan? Het hangt volledig af van jouw 
behoeften. 

Is jouw bedrijf niet erg technologiegericht en heb je geen interne professionals om toezicht te houden op het 
werk van het ontwikkelteam? Dan is outsourcing een betere match voor jou. Aan de andere kant, als je goed 
gedefinieerde processen en een goed beheer hebt om het externe team te behandelen, dan is outstaffing 
waarschijnlijk de beste optie. Ieder geval is uniek; daarom is het altijd een goed idee om eerst met experts te 
overleggen en samen tot de beste oplossing te komen.  

Heb jij deskundig advies nodig over outsourcing of outstaffing van softwareontwikkeling? Wil je meer weten 
over de precieze verschillen tussen de twee? De experts van E-ngineers vertellen je er met veel plezier 
meer over! 

Tel:+310651245088
mailto:hanspeeters@e-ngineers.com

