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Het selecteren van de juiste partner 

10 aandachtspunten bij Telecom-outsourcing 

 

 

 

Het uitbesteden van telecombeheer is vooral een zaak van vertrouwen. 

Er is meestal al een relatie met de beoogde marktpartij op een ander 

vlak en er zijn veelal positieve ervaringen met deze partij. De crux is 

echter of de beoogde dienstverlener outsourcing van telecom op 

dezelfde vertrouwde wijze en met dezelfde kwaliteit uit zal voeren als 

de huidige dienstverlening. Een goed onderzoek vooraf naar de 

competenties van de beoogde leverancier op dit gebied is dan ook 

verstandig. Maar waarop te letten? Tien adviezen. 
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1. STRATEGIE AANBIEDER 

Hoe strategisch is de aangeboden telecom-

outsourcing dienstverlening voor de 

aanbieder? Is het slechts een middel om 

meer omzet te genereren in moeilijke tijden, 

of is men echt van plan om op langere 

termijn de portfolio om te bouwen van het 

leveren van producten en diensten naar het 

leveren van outsourcing diensten? 

 

2. CONTINUÏTEIT 
Wanneer we telecombeheer uitbesteden aan 

een derde partij doen we dit meestal voor de 

lange termijn. Het is dan ook relevant dat 

de betreffende aanbieder financieel stabiel 

genoeg is om haar dienstverlening gedurende 

de gehele contractperiode (en wellicht ook 

daarna) goed te kunnen blijven uitvoeren. 

 

3. BEHOEFTE 
Wie kiest voor het uitbesteden van het 

beheer van telecomvoorzieningen, zal 

moeten beslissen welke zaken uit te 

besteden. Hierbij zijn de volgende zaken 

denkbaar: telecom expense management 

(TEM), mobile device management (MDM), 

asset management, contract en SLA 

management, eerstelijns helpdesk, 

capaciteit-, configuratie- en storingsbeheer. 

De portfolio en ervaring van de beoogde 

aanbieder(s) is hierbij een belangrijk 

uitgangspunt. 

4. ACHTERLIGGENDE 
TECHNOLOGIE 
Zeker bij de wat meer complexere 

dienstverlening is het belangrijk om te 

weten met welke technologieën en software 

de dienstverlener werkt. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de asset-database, maar 

ook aan de keuze voor softwareleveranciers 

op het gebied van bijvoorbeeld het ticketing 

systeem, alsmede de gebruikte  TEM- en 

MDM-software. 

5. KWALITEIT 
DIENSTVERLENING 
Het lastige van het inkopen van 

dienstverlening is het vooraf nauwkeurig 

bepalen van de kwaliteit hiervan. Bij 

telecom-outsourcing is het dan ook 

belangrijk om vooraf meerdere 

referentiebezoeken te plegen bij 

vergelijkbare organisaties (branche, omvang 

en cultuur) voordat er met een bepaalde 

dienstverlener in zee wordt gegaan. 

 

 

 

 

6. KETENKWALITEIT 

De aanbieder zal in de meeste gevallen niet 

alles zelf doen, maar elementen van zijn 

dienstverlening inkopen bij derden. Hiermee 

wordt de kwaliteit van de uiteindelijke 

dienstverlening bepaalde door de zwakste 

schakel in deze keten. Zorg er daarom voor 

inzicht te krijgen in de afspraken die de 

potentiële dienstverlener met deze 

achterliggende partijen heeft. 
 

7. SLA-MANAGEMENT  

Wanneer beheeractiviteiten uitbesteed 

worden naar derde partijen, ligt het gevaar 

op de loer dat de grip op de kwaliteit van de 

dienstverlening aan de eindgebruikers 

verloren gaat. Dit kan voorkomen worden 

door het afsluiten van een duidelijk service 

level agreement (SLA). Deze SLA moet dan 

wel strak gemanaged worden door een 

medewerker met de juiste competenties. 
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8. PRAKTISCHE INVULLING 
Bij de praktische invulling van de 

dienstverlening zijn met name de processen 

en de mensen van belang, evenals de 

interface en de afspraken tussen beide 

organisaties. Heldere afspraken en 

wederzijds duidelijke taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, 

dragen bij aan  een succesvolle 

dienstverlening.   

 

9. ADOPTIE 
Een succesvol uitbestedingstraject staat of 

valt met de adoptie hiervan binnen de eigen 

organisatie. Deze adoptie dient op drie 

niveaus plaats te vinden: directie, ICT-

afdeling en eindgebruikers. 

 

10.TEVREDENHEID 
ONDERZOEK 
Het uiteindelijke doel van het uitbesteden 

van beheeractiviteiten is het verhogen van 

de kwaliteit en het verlagen van de kosten. 

Het gevaar is dat hierbij de tevredenheid 

van de belangrijkste aandeelhouders binnen 

de organisatie  verwaarloosd wordt. Het is 

dan ook van belang om regelmatig de 

tevredenheid over de uitbestede 

dienstverlening te toetsen in de organisatie. 

Niet door het jaarlijks rondsturen van een 

plichtmatige enquête, maar door het 

interviewen van de belangrijkste 

aandeelhouders dwars door de organisatie 

heen. 

 

TOT SLOT 
Concluderend kan gesteld worden dat 

telecom-outsourcing een complexe 

aangelegenheid is die zorgvuldig voorbereid, 

ingekocht en uitgevoerd moet worden. Als 

we daarbij de juiste marktpartij(en) 

selecteren, met voldoende focus en ervaring 

op het gebied van telecom-outsourcing, zal 

de kwaliteit-prijs verhouding zeker 

verbeteren. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de auteur 

EDDY GIJSSEL is senior adviseur bij 

Fortado, een onafhankelijk adviesbureau 

voor Telecom en Cloud diensten met 

adviseurs door heel Nederland. 

 

“Fortado ondersteunt en adviseert 

organisaties krachtig bij het inkopen,  

implementeren en beheren van Telecom 

en Cloud diensten.” 

 

Meer weten? 

Nieuwsgierig hoe Fortado u kan helpen 

bij de transitie van uw organisatie naar 

de Cloud?  

 

Bezoek dan onze website www.fortado.nl 

voor een adviseur bij u in de buurt. 

 

Of neem contact op met Eddy Gijssel: 

Email: Eddy.gijssel@fortado.nl 

Telefoon: 088 23 77 228 

Mobiel: 06 215 04 220 
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