
Whitepaper
ICT sourcing strategie: 
uitbesteden, in de cloud of zelf doen?

De afhankelijkheid van ICT wordt in het bedrijfsleven steeds groter en het bijhouden van alle ontwikkelingen steeds 
moeilijker. ”Uitbesteden van ICT” staat dan ook regelmatig op de agenda van het management. Maar hoe verhoudt uitbesteden 
zich dan tot cloudmogelijkheden? Wat is nu een goede manier om een ICT sourcing strategie te ontwikkelen? Eén die past bij 
uw organisatie.

Stappenplan om te komen tot een ICT sourcing strategie
Er is -natuurlijk- geen standaard sourcing strategie voor handen welke toepasbaar is op elke organisatie. Iedere onderneming is 
immers uniek. Aspecten als het voortbrengingsproces (primair proces), kwaliteiten, onderscheidend vermogen, missiekritische 
elementen en de voorsprong of achterstand ten opzichte van uw concurrenten zijn allesbepalend in de strategische 
positiebepaling. Om te komen tot de beste ICT sourcing strategie voor uw organisatie is het dan ook belangrijk om uw onderneming 
grondig en gestructureerd onder de loep te nemen.

In deze whitepaper ontvangt u daarom een stappenplan met daarin praktische handvaten, waarmee u een gedegen strategie kunt 
ontwikkelen.

Stap 1: Ontleed uw organisatie in services
De eerste stap in de strategische positiebepaling is het bepalen van de business services, oftewel clusters van activiteiten die 
tezamen een product of dienst voortbrengen. Voorbeelden van services zijn receptie, catering, webwinkel, magazijn, vervoer, 
beveiliging, hosting, winkel en applicatieontwikkeling. Het begrip service is in dit geval dus breder dan een ICT-service.

Stap 2: Bepaal het belang van elke service
De tweede stap is de bepaling van het belang van elke service: is de service missiekritisch, bedrijfskritisch of niet-kritisch?
Let op: missiekritisch wordt vaak verward met bedrijfskritisch. 

Missiekritisch
Missiekritische services zijn activiteiten die bepalend zijn voor de identiteit en het bestaansrecht van een bedrijf. Een incident in een 
missiekritische service leidt meestal direct tot zeer grote schade en is bedreigend voor het voortbestaan van de organisatie. Vooral als 
er imagoschade optreedt is, is omzetverlies en faillissement niet ondenkbaar.

Bedrijfskritisch
Bedrijfskritische services vinden we met name in de primaire processen. Een incident in een bedrijfskritische service leidt meestal tot 
ernstige verstoringen met vaak grote financiële schade (vanwege productieverlies, overwerk, claims, terugroepacties, etc.). 
Een voortwoekerend probleem in een bedrijfskritisch service kan uiteindelijk wel een bedreiging vorming voor de continuïteit.
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Voorbeeld missiekritisch
Toen de problemen met de beveiliging van Diginotar en 
overheidscertificaten aan het licht kwamen, stortte het 
veiligheidsimago van Diginotar volledig in. Binnen een 
maand kon zij haar faillissement aanvragen, omdat klanten 
zich terugtrokken en de tot dan toe zeker gewaande omzet 
verdampte.

Voorbeeld bedrijfskritisch
Internetbankieren stokt regelmatig. Toch is het voor velen 
geen reden om hier van af te stappen of van bank te wisselen. 
We berusten in het feit dat transacties later worden 
uitgevoerd. Maar als de betreffende bank regelmatig in het 
nieuws komt en de oorzaak blijkt in eigen falen te liggen, dan 
kan het zomaar zijn dat klanten lopen…



Niet alle services in de bedrijfsvoering zijn missie- of bedrijfskritisch. Al deze overige services zijn niet-kritisch. Zo zal bijvoorbeeld 
voor de meeste organisaties de catering, receptie en de schoonmaak niet-kritisch zijn. 

In onderstaande figuur zijn de begrippen nog een keer schematisch weergegeven.

Stap 3: Plot uw services in het sourcing strategie model
Als deze voorbereidende inventarisatie uit stap 1 en 2 heeft plaatsgevonden is het tijd om vast te stellen ‘hoe goed’ uw organisatie 
ten aanzien van de diverse services presteert. ‘Hoe goed’ wordt met name afgemeten aan concurrenten of partijen die de betreffende 
services ook leveren. De vraag die u dient te stellen is ‘Kan een ANDER het beter?’. 

Wat ‘beter’ is hangt af van de omstandigheden waarop men tijdens de positiebepaling wil scoren. Management kijkt vaak door een 
financiële bril. Kan een ander het goedkoper? Als een ander het goedkoper kan, is dat altijd en terecht een goed aanknopingspunt om 
met de materiedeskundigen te spreken. De materiedeskundigen kijken meestal naar de kwaliteit: levert een ander een beter product 
met meer, andere, unieke functionaliteit? Of heeft een ander kortere responstijden? Of heeft deze zijn service beter georganiseerd? 
De definitie van kwaliteit is dus sterk situationeel bepaald. Maar hoe dan ook: bij het bepalen of een ander het ‘beter’ doet, draait het 
om de combinatie van prijs en kwaliteit.

In combinatie met het belang van services levert dit het volgende algemeen sourcing strategie model op.

Op rij 1.1, 1.2, 1.3 is het antwoord NEE. Met andere woorden er is geen andere partij die het beter doet dan uw organisatie op de 
dimensies prijs én kwaliteit. Als een service in deze rij valt, kunt u voor dit moment tevreden zijn! Maar blijf wel opletten, want er is 
constante beweging waardoor wat nu goed is straks wel eens minder kan zijn.

Op rij 2.1, 2.2, 2.3 is het antwoord NEUTRAAL. De wijze van levering en de prijs en kwaliteit van de service is (min of meer) 
gelijkwaardig. Op korte termijn is er niets aan de hand, maar omstandigheden veranderen, dus is het onverstandig om lang stil te 
blijven zitten.

Op rij 3.1, 3.2, 3.3 is het antwoord JA. De service is bij een andere partij beter. Dat kan zijn op prijs óf op kwaliteit óf op beide aspecten. 
Als een service in deze rij valt is actie geboden. Uitbesteden is thans de dominante aanpak, zeker als een andere partij het goedkoper 
kan. Het gezegde ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’ geeft aan dat het verstandig is om op de eigen kernactiviteiten te concentreren en 
alles wat bijzaak is van de hand te doen.
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Ja + Neutraal = uitbesteden?
Deze strategie is natuurlijk kort door de bocht. Als een service in vak 2.3, 3.2 of 3.3 valt is er niets mis met uitbesteden, maar stel 
dat de eigen service kwalitatief veel beter is, maar qua kosten slechter scoort, is het beter om de oorzaak te achterhalen. Misschien 
maakt de andere partij wel veel slimmer gebruik van ICT-middelen.

Een service uit vak 3.1 staat aangemerkt als missiekritisch. De vraag is of het verstandig is om een service die het voortbestaan van 
een onderneming kan bepalen uit te besteden? Mijn stellingname is dat alle missiekritische services ALTIJD zelf gedaan moeten 
worden. Voor een service, die in vak 3.1 valt, geldt daarom dat het beter is om een leercurve op te starten. Hoe komt het dat een 
andere organisatie het goedkoper doet of een betere kwaliteit levert? Wat dient uw organisatie te ontwikkelen om de service op 
neutraal te krijgen? Kortom: ontwikkel een actieplan om de betreffende service naar een hoger niveau te tillen!

Verzelfstandigen is ook een optie!
Als een service in vak 1.3 valt, is uitbesteden van deze service ‘het kind met het badwater’ weggooien. Ten aanzien van deze service 
scoort uw organisatie immers beter (goedkoper en hogere kwaliteit) dan andere partijen. In dat geval is het adagium: maak er een 
zelfstandige business van met eigen winst- en verliesrekening en ga de concurrentie aan met de andere partijen. Op deze wijze is één 
van de grotere cateringbedrijven ontstaan door verzelfstandiging vanuit een grote vervoersmaatschappij.

Al met al leidt de analyse naar de volgende invulling van het model.

Vak 2.2: op het kruispunt van verandering
Wat te doen met de services die in het midden (vak 2.2) vallen? Zelf doen? Uitbesteden? Voor services in dit vak geldt dat een 
verwachting ten aanzien de ontwikkeling van die services uitgesproken dient te worden. Ontwikkelt de service zich richting 
niet-kritisch? Of is er juist een project gaande om de service op rij 1 in het model te krijgen? Of geeft u de service op en verschuift 
deze richting rij 3? Of voorziet u een toenemend belang en schuift de service op richting missiekritisch? De strategie rondom deze 
service is dus afhankelijk van de verwachting.

Stap 4: Bepaal het belang van uw ICT-services
In de meeste MKB-bedrijven speelt ICT een belangrijke rol. Zeker in die business services die niet voor uitbesteding in aanmerking 
komen. Dit betekent automatisch dat ICT bedrijfskritisch is en in zeer informatie-intensieve organisaties zelfs missiekritisch is. Een 
besluit tot volledige outsourcing van de ICT-dienstverlening ligt dan niet voor de hand. Dit betekent echter niet dat alles ‘zelf gedaan’ 
dient te worden. ICT levert immers een groot aantal ICT-services. 

Voorbeelden ICT-services vanuit gebruikersperspectief
• Werkplekken (vast en mobiel)
• Applicaties 
• Communicatie

Voorbeelden ICT-services vanuit businessperspectief
• CRM, ERP, workflow en dossiersystemen
• Websites
• Applicatieontwikkeling 
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Voorbeelden ICT-services vanuit technisch perspectief
• Housing en hosting
• Netwerkconnectiviteit
• Databases, computercapaciteit en dataopslag

Voorbeelden ICT-services vanuit beheerperspectief
• Monitoring
• Helpdesk
• Configuration database

In deze vierde stap voert u dezelfde exercitie uit als met de business services. Bepaal welke ICT-services missiekritisch, bedrijfskritisch 
en niet-kritisch zijn én onderzoek hoe uw organisatie presteert ten opzichte van andere partijen die vergelijkbare services leveren. 
Bij vergelijkbaar kunt u denken aan cloudachtige dienstverlening (SAAS, PAAS, IAAS e.d.). Hierbij speelt ook de vraag of de service iets 
speciaals/specifieks is voor uw organisatie of dat het meer commodity is. 

Belangen van MKB-management
MKB-bedrijven speelt vaak de vraag naar flexibiliteit, in combinatie met beschikbaarheid en weinig investeringsruimte, een 
belangrijke rol. Snel kunnen switchen is een eis. Men wil geen (grote) desinvesteringen, dus aanvangsinvesteringen dienen laag te 
blijven. 

Handicap is dat in dergelijke omgevingen de ICT-afdelingen meestal sterk operationeel gericht zijn. De kennis en ervaring is gefocust 
op wat men op dat moment in huis heeft en minder op wat er vandaag de dag mogelijk is. Clouddiensten zijn juist daarom 
interessant, want deze zijn vaak gebaseerd op een pay-per-use model, laagdrempelig qua inrichting en integreren tegenwoordig 
relatief eenvoudig met standaardapplicaties. Wat clouddienstverlening daarnaast biedt is dat de beheerlast niet bij uw organisatie ligt 
en de dienstverlener in het algemeen 24/7 beschikbaarheid levert. 

Stap 5: zet het belang van uw ICT-services af tegen de cloudvarianten
In de laatste stap zet u het belang van uw ICT-services af tegen de diverse cloudvarianten. Hieronder volgt daarom een korte uitleg 
van hedendaagse cloudmogelijkheden.

IAAS/PAAS: Infrastructure as a Service/Platform as a Service
In dit cloudmodel wordt (hardware) infrastructuurcapaciteit afgenomen, dus computer-, storage en netwerkcapaciteit (IAAS). Als IAAS 
wordt uitgebreid met Operating Systems en eventueel met middleware (bijvoorbeeld een database of webserver) is sprake van PAAS. 
Deze vorm van dienstverlening is ideaal als:
• de benodigde capaciteit sterk fluctueert. Bijvoorbeeld websites die zwaarder belast worden als er marketingacties lopen. Of denk 
   aan periodieke analyse/rapportage jobs;
• infrastructuur als een commodity gezien wordt, oftewel er wordt gebruik gemaakt van standaard systemen, zonder specifieke, 
   specialistische eisen (deze systemen kunnen door veel partijen aangeboden worden);
• investeren in hoge beschikbaarheid een te hoge drempel is;
• beheer van de infrastructuur c.q. platforms niet (meer) als strategisch gezien wordt.

Als de benodigde IAAS/PAAS capaciteit groot genoeg is, is dit verkrijgbaar in twee smaken:
• daadwerkelijk in de cloud, waarbij gebruik gemaakt wordt van een met vele andere partijen gedeelde infrastructuur 
   (IAAS-C/PAAS-C);
• “On premise”, oftewel in een eigen datacenter. In dat geval heeft IAAS meestal alleen betrekking op server- en storagecapaciteit 
   (IAAS-P/PAAS-P). Er wordt in dit geval meestal over een private cloud gesproken. Dat is vaak wel het geval, maar strikt genomen 
   kan een private cloud op basis van IAAS of PAAS ook afgenomen worden bij een clouddienstverlener. In dat geval wordt 
   segmentering toegepast, zodat gegarandeerd wordt dat de infrastructuur niet gedeeld wordt. IAAS-P en PAAS-P zijn op de keper 
   beschouwd financieringsconstructies voor het snel ter beschikking krijgen van capaciteit zonder zelf te hoeven investeren. Het 
   is dan weer afhankelijk van de manier van financieren of het eigenaarschap van de capaciteit aan het eind van de looptijd naar de 
   gebruikersorganisatie toegaat.

IAAS en PAAS zijn over de gehele linie van het algemeen sourcing strategie model inzetbaar. Als de services die op de betreffende 
infrastructuur moet draaien missiekritisch zijn, ligt een keuze voor IAAS-P of PAAS-P voor de hand.

DAAS: Datacenter as a Service
De investering in een eigen rekencentrum is voor veel organisaties een grote last. Zeker als deze dient te voldoen aan groene normen 
en tegelijkertijd zeer bedrijfszeker dient te zijn. Het ombouwen van een geschikte ruimte, bijvoorbeeld een oud rekencentrum naar 
een rekencentrum voor circa 30 kasten voor een high density oplossing vraagt al snel een investering van 1 à 1,5 miljoen euro. 
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Het investeren in een eigen datacenter of een computerruimte is dan ook alleen voorbehouden aan de echt grote organisaties, die 
vanwege missiekritische 7x24 bedrijfsvoering toch al allerlei maatregelen moeten nemen om continuïteit te waarborgen.
Voor alle andere typen bedrijven geldt: de keuze voor DAAS is het meest verstandig. Tenzij uw onderneming al vanuit het verleden 
beschikt over een redelijk goed geoutilleerd rekencentrum of het tegen lage meerkosten kan meenemen in de bouw van een nieuw 
kantoor. 

WAAS: Werkplek as a Service
In de meeste organisaties is de werkplek voor de individuele medewerker natuurlijk van direct belang voor zijn/haar werk. De tijd dat 
een pc echt personal was, ligt echter al weer een tijdje achter ons. Bij een juist ontwerp en inrichting kan een medewerker altijd van 
een andere werkplek gebruik maken als de eigen apparatuur het een keer niet doet. De werkplek is bij outsourcingstrajecten dan ook 
vaak het eerste doelwit. Wat niet vergeten mag worden is dat die werkplekonafhankelijkheid een aanzienlijke back-end 
infrastruc-tuur vereist (zie http://www.ict-partners.nl/pdf/migratiewindowsxpversusdatacenter.pdf) Bij een uitbesteding zal dan ook 
goed naar de scope gekeken moeten worden. Wordt alleen de werkplekapparatuur uitbesteed? Of de apparatuur + standaard 
applicaties? Of inclusief de back-end? Of ook inclusief de helpdesk + packagingstraat?

In de maximale variant van WAAS, wordt uw bedrijf volledig ontzorgd; dus geen zorgen meer over back-end infra, packaging van 
applicaties, support op de werkplek, juiste apparatuur, etc. U heeft dan ook geen eigen rekencentrumvoorziening ten behoeve van 
WAAS nodig én u hoeft geen DAAS af te nemen.

Kiezen voor WAAS heeft –naast organisatorische impact- een aantal gevolgen waar goed over nagedacht dient te worden. Hoe moet 
er omgegaan worden met heel specialistische applicaties, bijvoorbeeld DTP-programmatuur op een redactie? Of CAD/CAM 
applicaties? SCADA? Dealingroom applicaties bij een bank of energiebroker? Verkeersleiding? Sommige van deze applicaties hebben 
vaak weer een bedrijfskritisch of zelfs een missiekritisch karakter. Kiezen voor WAAS infrastructuur als platform voor dergelijke 
applicaties is kiezen voor toekomstige onenigheid met de WAAS leverancier. Specialistische applicaties en WAAS gaan in mijn optiek 
dus niet samen. WAAS is dan ook voornamelijk van toepassing in de kolom “Niet-kritisch”.

SAAS: Software as a Service
Persoonlijk had ik dit liever applicatie of toepassing as a service genoemd. U dient zich te realiseren dat SAAS alleen oplossingen 
biedt voor een beperkt functioneel gebied. Denk aan Salesforce.com, Clockwork, AFAS, Exact-online en dergelijke applicaties. Als 
een applicatie niet-kritisch is dan is kiezen voor SAAS beslist te overwegen. En als een applicatie bedrijfskritisch is, dan is SAAS nog 
steeds het overwegen waard. In dat geval zal goed gekeken moeten worden naar de kwaliteit en aansluiting van de applicatie op de 
eigen bedrijfsprocessen (of deze aanpassen aan de applicatie). ERP-pakketten als SAP en Microsoft Dynamics zijn hier goede 
voorbeelden van.

Maar in alle gevallen geldt: het is het uitbesteden van een specifieke service. Om SAAS goed te kunnen integreren in de 
werkplekomgeving is een vereiste dat deze ofwel beschikken over een robuuste web-client, ofwel dat deze naadloos integreren met 
de gebruikelijke kantoorapplicaties.

Daarnaast dient bij SAAS expliciet getoetst te worden hoe het eigenaarschap van gegevens is geregeld, of EU-wetgeving van 
toepassing is, hoe het zit met de Patriot Act en hoe gegevens weer teruggekregen worden als er op termijn afscheid genomen wordt 
van betreffende applicaties. Als we de diverse cloudmogelijkheden plotten op het algemene sourcing strategie model krijgen we het 
volgende figuur.
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Analoog aan de positiebepaling van de business services valt het volgende op te merken voor de positiebepaling van ICT-services:
• In vak 1.3 geldt dat uw organisatie het beter doet dan andere partijen. Het is dus wellicht een optie om zelf SAAS of WAAS 
   dienstverlener te worden. Voor SAAS geldt dan natuurlijk wel dat uw organisatie rechten dient te hebben om de betreffende 
   applicatie commercieel aan te bieden.
• In vak 3.1 geldt dat anderen het beter doen. Toepassing van sourcing modellen als IAAS-P, PAAS-P en DAAS kunnen helpen het 
   niveau van de eigen services te verbeteren. Wat de meest effectieve maatregelen zijn zal echter nader onderzocht moeten worden.

Wat betekent dit alles nu voor u?
Met het aangereikte sourcing strategiemodel bent u in staat om uw organisatie te ontleden in zowel business services als 
ICT-services en deze te plotten op de dimensies belang en concurrentie. In het model wordt een algemene richting aangegeven voor 
een sourcing strategie. De keuzes zijn: zelf (blijven) doen, uitbesteden, leren of verzelfstandigen. 

De ICT-services, die een rol spelen in de business services welke u zelf blijft doen, kunnen analoog geplot worden. In plaats van 
uitbesteden kan met het model ook clouddienstverlening overwogen worden. Wat het beste bij uw organisatie past is sterk 
situationeel bepaald. Zo kan het best zijn dat u bij het classificeren van uw business services en onderliggende ICT-services tot de 
conclusie komt dat iets heel anders missiekritisch is. Twee voorbeelden:

• Bij een grote uitzendorganisatie bleek dat applicatieontwikkeling missiekritisch was. In dit geval is een zeer specifieke, 
   specialistische applicatie gebouwd waarin opdrachtgevers, intercedenten en flexibel inzetbare medewerkers elkaar naadloos vinden. 
   Hosting van de applicatie bleek echter hooguit bedrijfskritisch. Om deze Unique Selling Point te behouden is er dan ook gekozen om 
   applicatieontwikkeling “zelf te doen” en de rest van de ICT volledig uit te besteden.

• Bij een baggerbedrijf, een van onze nationale parels, bleek niet zo zeer het kunnen baggeren missiekritisch te zijn. De kracht van dit 
   bedrijf bleek te liggen in de kwaliteit en nauwkeurigheid van offertes en de snelheid waarmee een projectorganisatie voor een 
   baggeropdracht opgezet kan worden. Zo’n inzicht leidt tot een heel andere ICT-strategie, in dit geval het versterken van 
   kennismanagement en projectinrichting.

Kortom: als uw bedrijf een ICT sourcing strategie opstelt en eigen sterktes en zwaktes onder de loep neemt met de gedachte “wat 
gaan we allemaal uitbesteden of welk cloudmodel gaan we adopteren” zou u wel eens heel ergens anders uit kunnen komen. 
Noodzakelijk is dat u en uw team objectief blijven kijken. Dat is vaak lastig en dan is hulp van buitenaf verstandig.

Wat ook duidelijk blijkt is dat het opstellen van een ICT sourcing strategie geen uniforme aanpak oplevert. Sommige onderdelen zullen 
echt uitbesteed worden, sommige ICT-services worden uit de cloud gehaald en andere blijft u zelf doen. Kortom: een hybride aanpak, 
wat op zich dan weer een uitdaging is voor de regiefunctie in uw organisatie.

ICT sourcing strategiebepaling is door alle snelle veranderingen al met al geen eenmalige gebeurtenis. Maar door regelmatige 
uitvoering van het beschreven stappenplan ontdekt u beslist nieuwe kansen, mogelijkheden en verbeteringen. En ICT kan daarin een 
bepalende factor betekenen.

Door Frans Loth, Principal Architect bij ICT-Partners

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden rondom het uitbesteden van uw ICT(-componenten)? Kijk dan op www.ict-partners.nl
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