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utsourcing van werkzaamheden aan derden is van alle

tiviteiten, de succesfactoren en de input/
van deze goedbezochte middag zijn te
bovendien diverse ondersteunende check-

het, mede onder invloed van

voor gekozen geen gedetailleerde normatieve standaard te ontwikkelen, maar een
richtlijn die per proces hulpmiddelen biedt
voor een succesvolle outsourcingsrelatie!
De richtlijn is voornamelijk gericht op het
creëren van een duurzame samenwerking
tussen afnemers en providers door ver-

ÜÛ Î×ÝØÌÔ×ÖÒ ÆÛÔÚ

Dit zien we ook in het gehele model ex-

al hoe de context continu aan verandering

ÜÛ ÙÑÊÛÎÒßÒÝÛ
Het hoofdstuk over governance is wegens

in technologie en markt moet de strategie
voor outsourcen meebewegen met de stra-

governance, ofwel regie, is het faciliteren
van de outsourcingslifecycle en het in
stand houden van de relatie onder wijzi-

-

richtlijn is bedoeld voor iedereen in de
der kunnen aan de hand van de richtlijn de
outsourcingsrelatie initiëren, verbeteren

om effectieve beslissingen te nemen die
leiden tot de gewenste waarde voor zowel
richten van governance wordt het outsour-

begrip werken afnemer en provider samen

eren hoe afnemer en provider met elkaar

De richtlijn behandelt verschillende as-

sectoren, alle typen organisaties en voor

ÜÛ ÙÛÍÝØ×ÛÜÛÒ×Í
De richtlijn is een Nederlands initiatief
-

het outsourcingslifecyclemodel opgesteld,
-

H etga a tom hetcreëren
v a n een duurza mesa menw erking doorv ermindering
v a n uit
best
edingsrisico’
s

Het gaat dan om het vastleggen van processen en beleid voor communicatie en
het inrichten van de organisatie voor gemanagement monitort de relatie tussen de
vele stakeholders, de doelstellingen van
outsourcing, competenties, gedrag en cul-

helft van de principes voor governance
een aparte paragraaf over het waarderen

mers, providers als adviseurs aan deelna-

sie namen verder partijen deel als Centric,
De internationale tak bestond uit normeringsinstituten uit dertien landen, waar-

governance centraal, omdat governance
gedurende de gehele lifecycle cruciaal is
om de processen en de relatie tussen de
partijen in een wijzigende context op de
juiste manier in stand te houden of te wijzifasen benoemd: outsourcing strategy
analysis, initiation and selection, transi-

Door gedurende de gehele outsourcingslifecycle te monitoren, evalueren en sturen, stellen provider en afnemer zeker dat
de gewenste toegevoegde waarde wordt
De gehele outsourcingslifecycle betreft
strategie wordt bepaald, het proces van
leverancierselectie, de overdracht naar de

proces zijn het doel, de belangrijkste ac-
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-

is geen businesskritische softwareappli-

-

gewenst is, is het de vraag of het echt mo-

breed inzetbaar, maar mist ook praktische

cing Nederland noemen we dat: samen voor

volledig, maar bevat wel de belangrijkste
onderwerpen die afnemers en providers
helpen een goed beleid op te zetten en
lijn is daarnaast bedoeld voor alle sectoren, alle typen organisaties en voor alle

Twee andere sterke punten zijn: de telkens
heuristische checklists die als handvat

De richtlijn biedt een duidelijke fasering en
processen om een outsourcingsrelatie aan
processen in lijn moeten zijn met de be-

daardoor is er een sterke focus gelegd op
het proces governance; het proces van het

De richtlijn spreekt erg van gezamenlijk
tieme situatie lijkt, is het de vraag of dat alafhankelijk van vele zaken zoals de aard
van de dienst of het product en het risico

Nu benoemt de richtlijn wel degelijk dat de
daadwerkelijke inrichting van governance
afhankelijk is van de complexiteit van de
vaker dient deze richtlijn met verstand en

