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Inleiding 

Ziekenhuizen maken al geruime tijd gebruik van de mogelijkheden die uitbesteding te bieden heeft. 

Zo zijn er maar weinig die de catering of de textielvoorziening nog steeds in eigen handen houden. 

Het toevertrouwen van deze neventaken aan een leverancier biedt het voordeel dat ziekenhuizen 

zich kunnen concentreren op hun kernactiviteit, namelijk het verstrekken van zorg aan de patiënt. 

Recent stellen we echter vast dat de uitbestedingsgolf zich meer en meer richt op 

ziekenhuisspecifieke processen, waaronder de centrale sterilisatieafdeling. Gezien de belangrijke 

positie die deze laatste in de organisatie inneemt, moet men nagaan of er in dit geval wel nog sprake 

is van puur operationele uitbesteding of eerder van een strategische beslissing. Dit uitgangspunt zal 

een niet te onderschatten invloed uitoefenen op de wijze waarop een ziekenhuis dit proces aanpakt 

en op de uiteindelijke resultaten die eruit voortvloeien. 

Ondanks het feit dat vele ziekenhuizen ernstig nadenken over de toekomst van hun 

sterilisatieafdeling is er in de literatuur maar weinig aandacht voor deze problematiek. De reeds 

gepubliceerde onderzoeken geven eerder een algemeen overzicht van strategische uitbesteding of 

spitsen zich toe op specifieke onderdelen van de bedrijfsorganisatie, zoals HR of informatica. Voor 

ziekenhuizen die zich willen informeren over dit onderwerp is de informatie echter grotendeels 

beperkt tot enkele beschreven praktijkervaringen. Deze masterproef heeft aldus tot doel om, via een 

literatuurstudie en de analyse van een aantal gevallenstudies, een overzicht te geven van de 

belangrijkste aandachtspunten tijdens het uitbestedingsproces van de centrale sterilisatieafdeling. 

Door de beperkte omvang van deze gevallenstudies bestaat wel de mogelijkheid dat niet alle 

potentiële elementen aan bod komen, noch dat de beschreven situaties een representatief beeld 

geven van de globale ziekenhuisomgeving. Niettemin zou dit werk voor de belanghebbenden enkele 

interessante inzichten en bruikbare conclusies moeten opleveren over dit actuele onderwerp. 

In Deel 1 wordt een overzicht gegeven van de literatuur in verband met (strategische) uitbesteding. 

Dit onderdeel legt de nadruk voornamelijk op de redenen en de aanpak van uitbesteding. Deel 2 gaat 

dieper in op de uitbesteding van de sterilisatieafdeling en vermeldt de specifieke voordelen en 

risico’s. In deel 3 worden twee gevallenstudies uitgewerkt van ziekenhuizen die dit proces reeds 

achter de rug hebben. Hun aanpak en ervaringen worden hier uitvoerig beschreven. Tot slot volgt de 

discussie en de algemene conclusie in deel 4. 
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Deel 1: Strategische outsourcing 

1. Wat is uitbesteding? 

1.1 Inleiding 

In de hedendaagse economische wereld is het begrip ‘outsourcing’ (of ‘uitbesteding’) gemeen goed 

geworden. Het is een belangrijk instrument voor ondernemingen om hun doelstellingen te 

realiseren: vele organisaties beschouwen het als een mogelijke oplossing of opportuniteit, die hen 

moet toelaten om hun bedrijfsprocessen te vereenvoudigen of te verbeteren en daarbij tevens 

kostenvoordelen na te streven. Toch bestaat er veel verwarring omtrent de exacte betekenis van 

deze term, zowel bij het grote publiek als bij personen die actief zijn in de industriële of economische 

wereld. Dit wordt nog gevoed doordat men recentelijk meer en meer de nadruk gaat leggen op 

‘strategische uitbesteding’. Velen gebruiken deze termen als synoniemen, maar er zijn wel degelijk 

verschillen tussen beide. In de volgende paragrafen worden deze twee begrippen nader toegelicht. 

1.2 Uitbesteding 

1.2.1 Betekenis 

Uitbesteding kan worden omschreven als het transfereren van diensten of operationele functies, die 

traditioneel intern plaatsvinden, naar een third-party service provider. De relatie tussen klant en 

leverancier wordt geregeld via een contract en partnerschap (Allen, 2000; Stacey, 1998). Het 

achterliggende idee is dat een gespecialiseerde organisatie bepaalde functies of processen efficiënter 

tot stand kan brengen dan een niet-gespecialiseerde door gebruik te maken van onder meer betere 

technologieën, schaaleffecten of omdat ze over betere managementvaardigheden beschikken 

(Roberts, 2001). Ook Juras (2007) geeft aan dat de uitbestedingsvraag historisch gezien gedomineerd 

werd door de mogelijke besparingen die konden en kunnen bekomen worden, onder meer via lagere 

lonen en materiaalkosten en het omzetten van vaste in variabele kosten. Prahalad en Hamel (1990) 

bevestigen dat de competitieve kracht van een onderneming op korte termijn beïnvloed wordt door 

de prijs en de prestatie-eigenschappen van zijn producten en dat uitbesteding bijgevolg een valabele 

optie vormt. Om op lange termijn te overleven, moet een organisatie echter in staat zijn om 

kerncompetenties te ontwikkelen en te onderhouden (zie infra). 

John (2006) maakt een onderscheid tussen twee traditionele soorten uitbesteding: 

• Commodity-like outsourcing: dit is de uitbesteding van processen of activiteiten waarbij de 

nadruk vooral ligt op kostenbesparing en er amper tot geen innovatie van de leverancier 
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verwacht wordt. Het gaat hier vooral om nevenactiviteiten die weinig toegevoegde waarde 

hebben voor de organisatie, maar desalniettemin toch moeten uitgevoerd worden. 

• Customized outsourcing: dit gaat verder dan het bovenstaande, in die zin dat de organisatie 

een meer aangepast(e) product of dienstverlening verwacht. Nochtans blijft het 

uitgangspunt hier net hetzelfde: kwaliteit voor een lage prijs. 

1.2.2 Oorsprong 

Uitbesteding is zeker geen recent fenomeen. De term werd pas voor het eerst in gebruik genomen 

rond 1980, maar ook daarvoor werd er frequent gebruik van gemaakt: tijdens de Tweede 

Wereldoorlog besteedde de Amerikaanse regering grote delen van het facility management uit aan 

derden en daarnaast er zijn nog meerdere voorbeelden in de verre en recente geschiedenis die het 

bestaan en gebruik ervan bewijzen (Greaver, 1999). En het blijft een zeer populaire strategie: steeds 

meer bedrijven kiezen voor een of andere vorm van uitbesteding, zowel omwille van de competitieve 

druk als de rotsvaste overtuiging dat dit automatisch leidt tot lagere kosten of hogere flexibiliteit. 

Niettemin verkijken vele organisaties zich vaak op deze uitdaging en beseffen ze niet ten volle welke 

risico’s uitbesteding met zich meebrengt (Booz, Allen & Hamilton, 2001). 

1.3 Strategische uitbesteding 

1.3.1 Tactisch versus strategisch 

Verschillende auteurs maken een onderscheid tussen tactische en strategische functies en processen 

(en bijgevolg ook tussen tactische en strategische uitbesteding). Tactische processen worden 

beschouwd als zogenaamde “tickets to ride”, noodzakelijk om mee te spelen in een concurrentiële 

markt. In tegenstelling tot strategische processen zorgen ze niet voor een competitief voordeel en 

bijgevolg zullen ze bij de verschillende concurrenten vrij gelijkaardig verlopen (Juras, 2007). De 

redenen om deze tactische processen uit te besteden hebben vaak een probleemoplossend karakter: 

indien ze slecht functioneren of te zwaar wegen op het budget, worden ze best overgelaten aan een 

externe leverancier (Greaver, 1999). 

Strategische uitbesteding gaat echter verder. Het is eerder een samenwerking tussen klant en 

leverancier, waarbij de eerste via de intermediaire markt op zoek gaat naar gespecialiseerde 

competenties die een aanvulling betekenen voor de organisatie. De nadruk ligt eerder op 

waardecreatie dan kostenvoordelen (Holcomb, Hitt, 2006). Ook Roberts (2001) concludeert dat 

uitbesteding een evolutie heeft doorgemaakt van een productiegericht naar een strategisch 

perspectief. Hiermee duidt ze aan dat organisaties zich meer en meer gaan focussen op hun 

kerncompetenties en alle andere activiteiten en processen overlaten aan derden. De vrijgekomen 

middelen kunnen ingezet worden om het behoud en de ontwikkeling van de kernactiviteiten te 
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garanderen (Juras, 2007). Investeringen in niet-kerncompetenties kunnen een organisatie immers 

afleiden van zijn werkelijke doelstellingen, waardoor men het risico loopt slecht te reageren op 

omgevingsveranderingen (Billi, Pai & Spahlinger, 2004). 

1.3.2 Kerncompetenties 

Deze omschrijving maakt het noodzakelijk dat een organisatie een duidelijk begrip heeft van de term 

“kerncompetenties”. Greaver (1999) omschrijft deze als combinaties van vaardigheden, kennis, 

informatie, technologie en toepassingmethoden die, door integratie, producten of diensten 

opleveren die waarde brengen voor de klant en een onderneming onderscheidt van zijn 

concurrenten. Prahalad en Hamel (1990) verwijzen naar het collectieve leren in de organisatie en, 

meer specifiek, de coördinatie van verschillende productievaardigheden en de integratie van 

meerdere technologische stromen. Dit gaat verder dan gewone verticale integratie, al kan het wel 

een opportuniteit bieden om kerncompetenties te ontwikkelen. Belcourt (2006) gebruikt de term 

‘strategische focus’ om aan te duiden dat men zich enkel op de kerncompetenties concentreert, 

terwijl men alle overige, ondersteunende activiteiten uitbesteedt aan derden. 

Het is de taak van de beleidspersonen om de ontwikkeling en het gebruik van deze kerncompetenties 

in goede banen te leiden. Toch loopt het hier regelmatig spaak, aangezien het management de 

onderneming meestal beschouwt als een verzameling van business units in plaats van als een geheel. 

Bijgevolg is er (te) weinig aandacht voor de grensoverschrijdende ontwikkeling en aanwending van 

kerncompetenties, met alle consequenties van dien (Prahalad en Hamel, 1990). 

Overigens kunnen gelijkaardige ondernemingen die werkzaam zijn in dezelfde industrie tot zeer 

verschillende conclusies komen wat hun kerncompetenties betreft. Dit is onder meer afhankelijk van 

hun visie, missie en strategie (Booz, Allen & Hamilton, 2001). Echter, processen die hier niet toe 

behoren en bijgevolg potentiële kandidaten zijn voor uitbesteding, kunnen niettemin nog altijd een 

belangrijk effect hebben op de werking van de organisatie en haar doelstellingen. Greaver (1999) 

geeft daarom een zeer duidelijke definitie van zijn visie op strategische uitbesteding:  

“Een uitbestedingsinitiatief wordt strategisch wanneer het verbonden is met de lange 

termijnstrategieën van de organisatie, wanneer de typische voordelen over verschillende jaren 

duidelijk worden en wanneer de resultaten, zowel positieve als negatieve, significant zijn voor die 

organisatie.” (Greaver, 1999, p.8) 

1.4 Conclusie 

In de uitbestedingsgolf verschuift de focus steeds meer van niet-kernactiviteiten naar deze die wel 

een strategische functie vervullen in de organisatie. Het verticale gedachtegoed (waarbij men de 
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nadruk legt op het bezit van productiefactoren of distributiekanalen) wordt steeds meer vervangen 

door het virtuele denken (creëren van een flexibel netwerk, bestaande uit relaties waarin iedereen 

de activiteiten vervult die tot zijn kern behoren). In deze opzet speelt (strategische) uitbesteding een 

vooraanstaande rol. Niettemin zijn vele organisaties er nog niet in geslaagd om zelfs maar de 

basisbegrippen en –competenties ervan onder de knie te krijgen. Dit gebrek kan tot zware 

consequenties leiden naarmate men meer naar de kernactiviteiten opschuift (Booz, Allen & 

Hamilton, 2001). 

2. Redenen voor (strategische) uitbesteding 

2.1 Inleiding 

Elke organisatie heeft zijn eigen redenen om uitbesteding te overwegen. Oorspronkelijk waren het 

vooral de financiële voordelen die de populariteit verklaarden, maar tegenwoordig zien we dat 

steeds meer bedrijven op zoek zijn naar specifieke middelen of vaardigheden die hen zowel op 

tactisch als strategisch vlak in staat moeten stellen om competitiever te worden op de 

wereldmarkten. In vele gevallen is het contracteren van een leverancier de beste en veiligste manier 

om deze gewenste factoren te bekomen. 

In dit onderdeel worden eerst twee theorieën verklaard die een grote impact hebben op de 

economische ontwikkelingen en een basis vormen voor de beslissingen die managers moeten nemen 

in verband met de activiteiten in hun onderneming. Vervolgens worden ze gecombineerd in een 

model dat een overzicht geeft van de (eruit voortvloeiende) factoren die het succes van een 

uitbestedingsproject beïnvloeden. Tot slot worden een aantal concrete redenen aangehaald die 

bedrijven aanzetten om delen van hun activiteiten uit te besteden. 

2.2 Twee invloedrijke theorieën 

De redenen voor (strategische) uitbesteding kunnen deels verklaard worden door twee theorieën die 

een belangrijke invloed uitoefenen op het hedendaags economische denken: de transactie-

kostentheorie en de resource-based view. 

2.2.1 Transactiekostentheorie 

McIvor (2007) baseert zich op de transactiekostentheorie, zoals deze ontwikkeld werd door Coase en 

Williamson, om een verklaring te geven waarom organisaties uitbesteden. Een organisatie staat altijd 

voor het dilemma: ofwel zelf produceren ofwel aankopen bij een externe leverancier. De 

uiteindelijke keuze zal afhangen van een vergelijking tussen de productiekosten en de 

transactiekosten. De eerste bestaan uit alle investeringen die een organisatie doet om het product of 

de dienst te kunnen produceren. Deze omvatten onder meer de nodige infrastructuur, aanwerving 
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en opleiding van personeel, … Wanneer die onderneming echter via een leverancier wil werken, zal 

ze een heel proces van selectie, onderhandelingen, controle, enz. moeten doorlopen. Elk van deze 

onderdelen brengt kosten met zich mee, welke worden samengevat onder de term transactiekosten. 

Stijgende transactiekosten worden onder andere veroorzaakt door een grotere productspecificatie, 

meer onzekerheid en een grotere frequentie van transacties tussen de betrokken partijen (Billi et al., 

2004). Zodra de organisatie de (verwachte) productie- en transactiekosten heeft geïdentificeerd, kan 

ze op basis van deze cijfergegevens een beslissing nemen omtrent de uitbestedingsvraag: indien de 

productiekosten hoger zijn dan de geschatte transactiekosten, zal de organisatie overgaan tot 

uitbesteding. In het andere geval zal het beschouwde proces intern gehouden worden. 

Een aspect dat in deze theorie sterk benadrukt wordt, is het risico tot opportunisme vanwege 

leverancier. Hiermee bedoelt men dat de leverancier de neiging vertoont om het eigenbelang voorop 

te plaatsen en dit ten koste van zijn klant. De kans op opportunisme neemt onder meer toe wanneer 

de organisatie grote investeringen moet maken in het kader van de samenwerking (zie infra). 

2.2.2 Resource-based view 

Een andere belangrijke theorie is de resource-based view. Deze omschrijft een organisatie als een 

verzameling van middelen (activa, grondstoffen, vaardigheden, competenties, …) die door hun 

specificiteit of hun aanwending competitieve voordelen kunnen opleveren voor de organisatie 

(Barney, 1991; Peteraf, 1993). Bijgevolg kan een onderneming die niet beschikt over deze specifieke 

middelen en ze tevens niet tegen aanvaardbare kosten kan bekomen, beter een beroep doen op 

gespecialiseerde leveranciers. Aldus brengt het uitbesteden van het proces niet enkel mogelijke 

kostenvoordelen met zich mee, maar kan de organisatie ook toegang krijgen tot (complementaire) 

competenties die ze zelf niet tot stand zou kunnen brengen (McIvor, 2007). 

Volgens Holcomb & Hitt (2006) verklaart de transactiekostentheorie waarom gespecialiseerde, 

repetitieve activiteiten (zoals productie en logistiek) uitbesteed worden. De resource-based view 

geeft dan weer een reden voor de strategische uitbesteding van meer zichtbare en gevoelige 

activiteiten (R&D, ontwerp en customer support). 

2.3 Gecombineerd model voor strategische uitbesteding 

Gebaseerd op de transactiekostentheorie en de resource-based view (zie supra) hebben Holcomb & 

Hitt (2006) een model opgesteld dat de invloed van verschillende elementen uit deze theorieën 

samenbrengt (figuur 1). De relevantie en onderlinge afweging van deze factoren zullen bepalen 

welke weg de onderneming uiteindelijk zal inslaan. 
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2.3.1 Argumenten uit de transactiekostentheorie 

Asset specificity: wanneer een organisatie zwaar moet investeren in relatiespecifieke middelen om 

een samenwerking met een externe leverancier mogelijk te maken, zal deze minder geneigd zijn om 

voor uitbesteding te kiezen. Indien de leverancier echter ook specifieke investeringen moet maken 

(of indien de kosten gedeeld worden), zal diezelfde organisatie minder afwijzend staan ten opzichte 

van uitbesteding. 

Small numbers bargaining: wanneer er slechts enkele gespecialiseerde bedrijven op de markt actief 

zijn, zal een organisatie niet snel overgaan tot uitbesteding. Door het gebrek aan concurrentie kan 

een leverancier immers opportunistisch gedrag vertonen: hij kan een hold-up plegen op zijn klant, 

vooral indien de kosten om het contract te verbreken hoog zijn, de klant zwaar geïnvesteerd heeft in 

de relatie en er weinig andere potentiële leveranciers zijn. 

Technological uncertainty: deze term verwijst naar ongeanticipeerde wijzigingen in de 

technologische omgeving die de huidige technologie kunnen aantasten of zelfs waardeloos maken. 

Bedrijven kunnen zeer terughoudend zijn om te investeren in technologieën die constant evolueren, 

omdat de toekomstige (meer)waarde zeer onzeker is. Het uitbesteden van deze risicoprocessen kan 

een oplossing bieden: de organisatie transfereert het risico grotendeels naar de leverancier. 

 

Figuur 1: Model voor strategische uitbesteding (Bron: Holcomb & Hitt, 2007) 

 

2.3.2 Argumenten uit de resource-based view 

Capability complementarity: dit argument duidt aan dat organisaties samenwerking zoeken met 

gespecialiseerde bedrijven om toegang te krijgen tot competenties die noodzakelijk en nuttig zijn 

voor die organisatie. Deze kunnen bestaande competenties vervangen of een specifieke rol vervullen 

die nog niet aanwezig is in de onderneming. 
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Strategic relatedness: hier gaat men na hoe gelijkaardig organisaties zijn op strategisch vlak. Hoe 

meer overeenkomsten, hoe waarschijnlijker dat ze dezelfde doelstellingen nastreven en hoe 

gemotiveerder ze zullen zijn om informatie uit te wisselen. Een uitbreiding hiervan is de goal 

congruence: dit is de graad waarin de operationele, strategische en prestatiedoelstellingen van de 

betrokken partijen overlappen. Een sterke goal congruence zorgt voor meer duidelijkheid omtrent de 

verwachtingen van beide organisaties en vermindert de kans op conflicten. 

Relational capability building mechanisms: Bedrijven kunnen opteren om actief te investeren in de 

ontwikkeling van relatieopbouwende procedures. Deze procedures hebben als doel de coördinatie- 

en integratiekosten die ontstaan te verminderen en de synergievoordelen die de samenwerking 

oplevert te verhogen. Organisaties die bereid zijn om hier bewust in te investeren, zullen meer 

geneigd zijn om voor uitbesteding te kiezen. 

Cooperative experience: hieronder verstaat men het ontstaan van banden (direct of indirect) tussen 

de organisatie en zijn leverancier, wat de kans verhoogt dat beide in de toekomst nog zullen 

samenwerken. Deze banden zorgen ervoor dat de informatieasymmetrie tussen de partijen 

gereduceerd wordt en dat bijgevolg de mogelijkheid op opportunistisch gedrag afneemt. Indien een 

organisatie in het verleden een positieve samenwerking had met een leverancier, zal een 

toekomstige werkrelatie zeker overwogen worden. 

2.4 Financiële redenen voor uitbesteding 

Via uitbesteding kan een organisatie niet enkel besparingen realiseren op de productieprijs van 

producten of diensten, het draagt ook bij tot een betere kostencontrole: wanneer de organisatie 

bepaalde activiteiten of processen in eigen beheer heeft, kent ze vaak de totale kostprijs hiervan 

niet. Sommige onderdelen in het productieproces worden over het hoofd gezien of als gratis 

beschouwd, wat een correcte kostenanalyse onmogelijk maakt. Door met een leverancier in zee te 

gaan, kan men aan de hand van de gefactureerde bedragen op elk procesonderdeel een min of meer 

exacte prijs plaatsen. Aldus verhoogt de onderneming zijn kennis van de eigen kostenstructuur 

(Belcourt, 2006). 

Vervolgens laat uitbesteding het bestuur van een organisatie toe om zich meer te focussen op 

competitieve prioriteiten, groei en innovatie. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken moet men 

middelen toewijzen aan die processen waar ze het meest nuttig en nodig zijn (Holcomb & Hitt, 2006; 

Hazelwood, Hazelwood & Cook, 2005; Roberts, 2001). Ondernemingen beschikken immers maar over 

een beperkte hoeveelheid middelen en reserves, waardoor er voortdurend investeringskeuzes 

moeten gemaakt worden. Ondersteunende processen waarvoor men niet de nodige middelen wil of 

kan vrijmaken, komen in aanmerking voor uitbesteding (Belcourt, 2006). 
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Tenslotte biedt uitbesteding volgens Holcomb & Hitt (2006) nog 3 andere financiële voordelen voor 

organisaties: 

• wanneer men een bestaande activiteit uitbesteedt, kan men overtollige activa verkopen, wat 

extra middelen oplevert voor de onderneming. 

• het verminderen of schrappen van het budget voor de activiteit levert extra financiële 

middelen op die elders kunnen geïnvesteerd worden. 

• veranderingen in de productiehoeveelheden kunnen aanzienlijke kosten met zich 

meebrengen. Als gevolg van de uitbesteding wordt dit risico deels getransfereerd naar de 

leverancier. 

Vele organisaties verkijken zich echter op het financiële voordeel dat ze kunnen realiseren via 

uitbesteding of overschatten de uiteindelijke besparingen, omdat ze geen rekening houden met 

additionele kosten (bijvoorbeeld: meer administratieve bijkomstigheden die nodig zijn om de relatie 

met de leverancier te beheren), de invloed op het productieniveau of omdat ze simpelweg vaste 

kosten negeren die niet verdwijnen door uit te besteden (Booz, Allen & Hamilton, 2001). 

2.5 Technologische en arbeidsgerelateerde redenen voor uitbesteding 

Naast de financiële voordelen kan uitbesteding ook een oplossing bieden voor meer kwalitatieve 

problemen, onder meer op vlak van technologie en arbeid. Zo staat volgens Juras (2007) het begrip 

‘strategic enhancement’ centraal: gespecialiseerde leveranciers beschikken in vele gevallen over 

recentere en betere technologieën en bovendien hebben ze vaak de mogelijkheid om schaaleffecten 

te realiseren, wat de kostprijs van een bepaald proces aanzienlijk kan verlagen. Voor organisaties die 

een te klein volume verwerken (en bijgevolg geen schaaleffecten kunnen bekomen of waarbij de 

noodzakelijke investeringen gezien het kleine volume niet realistisch zijn), kan uitbesteding dus een 

interessante optie zijn (Holcomb, Hitt, 2006; Belcourt, 2006).  

Uitbesteding kan ook een antwoord bieden op een tekort aan (gespecialiseerde) arbeidskrachten. 

Indien een organisatie bepaalde vacatures niet meer kan invullen en bijgevolg de continuïteit van het 

proces niet kan verzekeren, kan een externe leverancier de oplossing bieden (Hazelwood et al., 

2005). Door zijn ervaring en specialisatie is deze leverancier bovendien effectiever in het aantrekken 

en motiveren van personeel en het ontwikkelen van een gepast verlonings- en controlesysteem. 

2.6 Aanvullende redenen voor uitbesteding 

Uitbesteding kan de bureaucratische complexiteit in een organisatie aanzienlijk reduceren. Wanneer 

deze organisatie groeit, kunnen de informatie- en controlekosten op zeer korte termijn fors 

toenemen, wat uiteindelijk tot een vermindering van de strategische flexibiliteit kan leiden. Een 
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sterke groei kan ook een nefaste invloed hebben op de aanwezige technologie: door de vernieuwde 

situatie kan deze plots ontoereikend of achterhaald zijn (Holcomb, Hitt, 2006). Organisaties zullen 

bijgevolg voor uitbesteding kiezen om hun processen niet continu te moeten herconfigureren bij 

veranderende marktomstandigheden (Roberts, 2001). 

Tot slot geeft Belcourt (2006) nog een laatste voordeel: de auteur benadrukt dat uitbesteding een 

interessant middel kan zijn om kwaliteitsverbeteringen door te drukken. Deze kunnen gemakkelijker 

afgedwongen worden via contractuele bepalingen dan via richtlijnen aan het eigen personeel. 

2.7 Conclusie 

Zowel de transactiekostentheorie als de resource-based view geven concrete aanwijzingen waarom 

ondernemingen activiteiten uitbesteden aan andere partijen. De verschillende factoren die uit deze 

theorieën voortvloeien en de onderlinge interacties bepalen in grote mate of uitbesteding een 

levensvatbare strategie is. Daarnaast geeft een degelijke analyse van deze elementen het risico weer 

dat bedrijven lopen indien men voor samenwerking met een leverancier kiest. Organisaties die deze 

overwegingen niet in acht nemen, lopen het gevaar op onaangename verrassingen te stuiten. 

Tenslotte kan men besluiten dat uitbesteding meer voordelen met zich meebrengt dan louter 

financiële besparingen. Deze niet-financiële elementen kunnen eveneens een grote impact hebben 

op de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en bijgevolg op de competitiviteit van de onderneming als 

geheel. Om deze voordelen te bekomen, moet men zich uiteraard steeds het totaalbeeld voor ogen 

houden, zonder zich blind te staren op de financiële kenmerken van het project. 

3. Het uitbestedingsproces 

3.1 Inleiding 

Organisaties die uitbesteding van strategische processen of activiteiten overwegen, moeten 

beschikken over een stappenplan dat hen in staat stelt dit project zo grondig en realistisch mogelijk 

aan te pakken. Een goed plan houdt rekening met de verschillende uitdagingen en risico’s die de 

onderneming te wachten staan en bevat leidraden die de organisatie moeten gidsen doorheen dit 

uitbestedingsinitiatief. In de literatuur zijn diverse methodologieën te vinden, maar de meeste 

(zoniet alle) modellen leggen de nadruk op zes kernonderdelen: conceptualisatie, analyse van de 

processen, selectie van de leverancier, contractonderhandelingen, transitie van middelen en het 

beheer van de relatie. Deze stappen zijn niet onafhankelijk van elkaar, maar overlappen in grote 

mate (Greaver, 1999). Useem (2000) identificeert daarnaast vier kernvaardigheden die een bedrijf 

moet bezitten om een uitbestedingsproject tot een goed einde te brengen: strategisch 
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denkvermogen, partnership governing, bekwaamheid in het negotiëren van contracten en het 

beheren van (strategische) verandering. 

Hoe een organisatie de strategische uitbesteding aanpakt, zal in grote mate het succes of de 

mislukking van het project bepalen. John (2006) is van oordeel dat strategische uitbesteding een 

vorm van strategische verandering is en geen louter operationele beslissing. Dit impliceert dat men 

niet enkel met het betreffende proces rekening moet houden, maar tevens met het totale effect op 

andere betrokken onderdelen en de organisatie als geheel. Zoals reeds vermeld bezitten 

ondernemingen idealiter vooraf gedefinieerde actieplannen die hen in staat moeten stellen een 

wijziging van strategie stap voor stap te analyseren en te implementeren. Deze plannen vormen een 

uitstekende leidraad om het uitbestedingsproject in goede banen te leiden. 

Het volgende hoofdstuk beschrijft eerst en vooral een model dat als stappenplan voor uitbesteding 

wordt gebruikt. Daarna worden de zes hierboven opgesomde kernonderdelen verder uitgewerkt. Dit 

geheel biedt een overzicht van de verschillende actiepunten en potentiële valkuilen waarmee men 

geconfronteerd wordt op weg naar een succesvolle uitbesteding. 

3.2 Stappenplan voor strategische uitbesteding 

In de loop der jaren hebben verschillende academici en ervaringsdeskundigen modellen uitgewerkt 

die het uitbestedingsproces in kaart brengen. Een van de meest gebruikte is het strategisch 

uitbestedingsmodel (figuur 2) dat ontwikkeld werd door Booz, Allen & Hamilton (2001). Dit model 

houdt rekening met verschillende factoren die moeten geanalyseerd worden wanneer men  

uitbesteding overweegt. In de eerste plaats moet de organisatie nagaan of de markt wel in staat is 

om de gewenste diensten te leveren (2). Indien dit niet mogelijk is, dan heeft de onderneming geen 

andere keus dan de betreffende activiteit intern te houden. Op termijn kan deze situatie echter 

veranderen en bijgevolg is het noodzakelijk dat men op de hoogte blijft van eventuele 

marktontwikkelingen. Vervolgens moet men de eigen prestaties vergelijken met die van mogelijke 

leveranciers, zowel op financieel als niet-financieel vlak (3). Het spreekt voor zich dat uitbesteding 

enkel een valabele optie is wanneer er inderdaad leveranciers zijn die op vele of belangrijke punten 

beter scoren dan de eigen organisatie. Desondanks moet men zich ook vergewissen van de totale 

economische impact die de uitbesteding met zich mee brengt (4). 
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Figuur 2: Stappenplan voor strategische uitbesteding (Bron: Booz, Allen & Hamilton, 2001) 

 

Deze kan opnieuw zowel financieel als niet-financieel zijn. Er kunnen bijvoorbeeld extra kosten 

opduiken die nodig zijn om de relatie met de leverancier te beheren. Andere voorbeelden zijn: meer 

controlekosten, administratieve kosten en relatiespecifieke investeringen. Tenslotte moet de 

onderneming de capaciteiten bezitten om de samenwerking met een leverancier in goede banen te 

leiden (5). Dit punt wordt vaak onderschat, wat zware gevolgen kan hebben. 

3.3 Conceptualisatie: voorbereidende onderzoeksfase 

Het uitbesteden van een proces is een ingrijpende en vaak riskante onderneming. Het is bijgevolg 

noodzakelijk dat ondernemingen voldoende gewapend zijn om deze uitdaging tot een goed einde te 

brengen. Dit begint bij een degelijke kennis over enerzijds de inhoud van uitbesteding en anderzijds 

de eigen organisatie. Vervolgens moet men ook nagaan welke personen zich zullen bezighouden met 

het project (=de studiegroep) en de reacties van het personeel op de genomen beslissingen. Tot slot 

mag men zeker niet nalaten om informatie te vergaren via externe bronnen of ervaringsdeskundigen. 

Deze aangehaalde factoren worden hierna verder uitgewerkt. 

3.3.1 Kennis van uitbesteding 

Vooraleer organisaties overgaan tot uitbesteding, moeten ze nagaan of ze voldoende beseffen wat 

dit proces exact inhoudt en wat de potentiële effecten zijn, zowel op korte als op lange termijn. 

Roberts (2001) vindt dat ondernemingen zich in de eerste plaats drie vragen moeten stellen: 
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I. Wat is (strategische) uitbesteding en hoe helpt het om onze doelstellingen te 

verwezenlijken? 

II. Wat zijn de voor- en nadelen? 

III. Waar moet men rekening mee houden om succes te verzekeren? 

Om deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, kunnen organisaties met weinig 

ervaring in dit domein een beroep doen op externe adviseurs (zie infra). 

3.3.2 Kennis van de eigen organisatie 

De organisatie moet eveneens een grondige studie maken van haar activiteiten, en meer specifiek: 

van haar kernprocessen, -vaardigheden en –competenties. Het gebrek aan middelen, in combinatie 

met de competitieve druk, heeft als gevolg dat men niet aan elk proces dezelfde hoeveelheid 

aandacht kan besteden. Hierdoor is het belangrijk om na te gaan wat de meest kritische elementen 

van de organisatie zijn en zich hierop te focussen (McIvor, 2007).  Deze evaluatie moet vermijden dat 

een onderneming processen die deel uitmaken van haar succesfactoren al te lichtzinnig uitbesteedt. 

Er kan bijvoorbeeld een vlotte wisselwerking bestaan tussen bepaalde afdelingen, die zou kunnen 

verloren gaan door voor uitbesteding te kiezen (Roberts, 2001). Ook Greaver (1999) waarschuwt 

voor het risico van een ondoordachte uitbestedingsbeslissing: door een slechte kennis van de interne 

processen en relaties kunnen organisaties juist die processen uitbesteden die deel uitmaken van de 

kerncompetenties van de onderneming. Dit kan een rem vormen op toekomstige ontwikkelingen en 

opportuniteiten. Indien de leverancier niet presteert zoals verwacht, kan dit de onderneming zware 

schade toebrengen. Juras (2007) geeft aan dat uitbesteding een groot gevaar kan vormen voor de 

flexibiliteit van een organisatie: aangezien er een tweede speler betrokken is, kan de reactiesnelheid 

van de eigen onderneming op plotse veranderingen trager zijn. Ook Hoecht & Trott (2006) 

waarschuwen dat men het risico loopt sterk afhankelijk te worden van de leverancier. Kennis van de 

eigen organisatie is dus primordiaal voor een geslaagd uitbestedingsproject. 

3.3.3 De studiegroep 

Een voorbereidend onderzoek naar uitbesteding moet altijd gevoerd worden door een team dat 

samengesteld is uit alle betrokken departementen (John, 2006). Onervaren teams gaan zich vooral 

focussen op de gewenste resultaten van het project, terwijl meer ervaren uitbesteders ook de nodige 

aandacht vestigen op bijkomende risico’s, zoals het monitoren van de relaties en de wijze waarop 

men eventuele culturele verschillen tussen klant en leverancier kan overbruggen (John, 2006). 

Organisaties kunnen vanuit dit oogpunt een strategische uitbestedingsmanager aanstellen om inzicht 

te verwerven in het uitbestedingsproces en dit aan te wenden of ter beschikking te stellen van 

anderen (John, 2006). Hoewel dit een zeer interessante optie is, mag men één element niet over het 
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hoofd zien: de aanstelling van een uitbestedingsmanager kan grote onrust creëren bij het personeel 

(zie infra). 

3.3.4 Externe adviseurs 

Organisaties die geen ervaring hebben met uitbesteding, kunnen een beroep doen op externe 

adviseurs (Greaver, 1999). Deze personen hebben een vijfvoudige taak: 

1. Hulp bieden bij het inschatten van potentiële risico’s 

2. Een tegenwicht vormen voor de onderhandelingskracht van de leverancier 

3. De studiegroep assisteren tijdens het uitbestedingsproject 

4. Eenzijdige gedachtegangen over uitbesteding doorbreken 

5. Een neutrale visie geven op de uitbestedingsomgeving 

De organisatie kan een beroep doen op verschillende soorten adviseurs (juridische, economische, …) 

die ofwel het hele project opvolgen, ofwel slechts bij enkele fasen ingeschakeld zullen worden. 

Belangrijk is wel dat eventuele adviseurs betrokken worden vanaf de voorbereidende 

onderzoeksfase (conceptualisatie). Dit voorkomt dat ze zich in latere stadia nog langdurig moeten 

inwerken en dat er werk moet overgedaan worden (Greaver, 1999; John, 2006). 

3.3.5 Het personeel 

In de literatuur wordt tevens de nadruk gelegd op de rol van het personeel in uitbestedingsproject. 

Zij zijn immers rechtstreeks afhankelijk van de genomen beslissingen. Verschillende auteurs wijzen 

dan ook op het gevaar van slechte of onvoldoende communicatie naar het personeel toe. Wanneer 

men de werknemers op de hoogte stelt van de plannen, kan hun motivatie aangetast worden door 

het continue gevoel van onzekerheid omtrent hun job (Juras, 2007). De vrees voor afvloeiingen en 

het gepercipieerde verlies aan steun vanuit het bestuur kunnen een vertrouwensbreuk creëren 

indien men er niet in slaagt om de genomen beslissing overtuigend over te brengen (Hazelwood et 

al., 2005). De aanstelling van een strategische uitbestedingsmanager (zie supra) zal deze gevoelens 

enkel nog versterken: wanneer er een klimaat van wederzijds wantrouwen ontstaat, kan het 

personeel de manager zelfs actief tegenwerken (John, 2006).  

Greaver (1999) en John (2006) geven aan dat enkel open en eerlijke communicatie leidt naar een 

situatie waarbij dit project zonder overdreven onrust gerealiseerd kan worden. Bovendien kan het 

uitzenden van sterke signalen een opportuniteit vormen om de toewijding van het personeel op 

individueel, groeps- en organisatorisch vlak te versterken. Het bestuur moet dan wel duidelijk maken 

waarom het uitbesteding overweegt en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de 

werkgelegenheid en de werkomgeving. Daarnaast somt Greaver (1999) een aantal logische 

tijdstippen op waarop de beleidsmensen het personeel moeten updaten: 
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• wanneer het voorbereidend onderzoek afgelopen is en de analyse van de betrokken 

processen van start zal gaan 

• wanneer de requests for proposal uitgeschreven zijn 

• wanneer de lijst van potentiële leveranciers tot een minimum teruggebracht is 

• zodra het contract getekend is en men aan de uitvoering zal beginnen 

• wanneer de samenwerking gestaakt of geannuleerd wordt 

Er rest enkel nog de belangrijke kwestie: wanneer moet het bestuur het personeel voor de eerste 

maal inlichten? Dit is een cruciale vraag waar geen sluitend antwoord voor te vinden is: indien de 

organisatie het personeel te snel op de hoogte brengt, loopt men het risico de meest getalenteerde 

personen te verliezen aan andere ondernemingen. De overblijvers kunnen, zoals reeds vermeld, 

gedemotiveerd zijn door de onzekerheid over hun baan, wat prestatieverliezen met zich mee kan 

brengen. Wanneer men daarentegen te lang wacht, bestaat de kans dat het personeel de 

uitbestedingsplannen via de geruchtenmolen opvangt. Dit zal onrust creëren in de organisatie en tot 

(onherstelbaar) wantrouwen tegenover het bestuur leiden (Belcourt, 2006). 

3.4 Analyse van de processen 

Nadat de onderneming zich verzekerd over voldoende kennis te beschikken om het 

uitbestedingsproject in goede banen te leiden, moet ze nagaan of de geviseerde processen wel 

degelijk geschikt zijn om aan leveranciers toe te vertrouwen. Hiervoor moet men enerzijds het 

belang en de strategische waarde van het proces in de organisatie onderzoeken, anderzijds zal men 

een kosten-batenanalyse maken om de prestaties die voortvloeien uit het proces af te wegen 

tegenover die van concurrenten en leveranciers. De uitkomsten hiervan zullen de toekomst van deze 

processen grotendeels in een bepaalde richting duwen. 

3.4.1 Procesonderzoek 

Zodra een organisatie één of meerdere processen selecteert die in aanmerking komen voor 

uitbesteding, moet men een analyse maken van enkele belangrijke parameters om de toekomst van 

deze processen te bepalen. Afhankelijk van de uitkomsten kan men nagaan of het uitbesteden een 

reële optie is of het proces daarentegen beter intern blijft. Volgens McIvor (2007) zijn er drie 

kernelementen die moeten onderzocht worden: de relatieve bekwaamheid, de bijdrage tot het 

competitief voordeel en de mogelijkheid tot opportunisme. 

De relatieve bekwaamheid is een vergelijking van de prestaties van een organisatie ten opzichte van 

haar concurrenten en potentiële leveranciers. Wanneer blijkt dat de onderneming relatief beter 

presteert, moet ze zich de vraag stellen of het proces niet beter intern gehouden wordt. Vaak zal een 

bedrijf op bepaalde vlakken (kosten, kwaliteit, …) beter scoren en op andere slechter, waardoor ze 
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een afweging moet maken en bepalen waar de prioriteiten liggen. Wanneer ze echter relatief slecht 

scoren, is uitbesteding een waardevol alternatief.  

Volgens de bijdrage tot het competitief voordeel moet een proces dat deel uitmaakt van de 

kerncompetenties van de organisatie intern gehouden worden en komt dit in geen geval in 

aanmerking voor uitbesteding. Er moet daarentegen voldoende aandacht besteed worden aan de 

verder ontwikkeling ervan om deze competitieve voordelen te behouden en te verstevigen. 

Tot slot moet een organisatie nagaan of er een groot risico op opportunisme van de potentiële 

leveranciers uitgaat. Dit kan worden bepaald door rekening te houden met een aantal elementen: 

1. Indien een organisatie moet investeren in relatiespecifieke middelen verhoogt de kans op 

opportunisme. De (indirecte) kosten voor het verbreken van het contract zullen immers hoog 

zijn. 

2. Hoe minder leveranciers er actief zijn op de markt, hoe meer kans op opportunisme. 

3. Indien de verplichtingen en aansprakelijkheden niet volledig kunnen worden beschreven in 

het contract, verhoogt de kans op opportunisme. 

4. De kans op opportunisme neemt eveneens toe wanneer er geen accurate meetinstrumenten 

voorhanden zijn om na te gaan of de leverancier voldoet aan de eisen die in het contract 

opgenomen zijn. De organisatie zal bijgevolg extra moeten investeren in monitoring. 

Afhankelijk van de antwoorden op deze drie vragen, zal het proces in één van onderstaande 

kwadranten worden ingedeeld (figuur 3). Het is dan aan de organisatie om na te gaan wat de beste 

oplossing is voor de toekomst van dit proces. 
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Figuur 3: Sourcing strategieën (Bron: McIvor, 2008) 
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3.4.2 Kosten-batenanalyse 

Wanneer de organisatie finaal een proces selecteert dat daadwerkelijk in aanmerking komt voor 

uitbesteding, moet men vervolgens een kosten-batenanalyse opstellen. Daarbij wordt nagegaan of 

leveranciers wel degelijk in staat zijn verbeteringen (financieel, kwalitatief, snelheid, …) aan te 

brengen en welke specifieke eisen men aan deze leveranciers zal stellen (Belcourt, 2006). Een 

organisatie kan de huidige prestaties in kaart brengen door gebruik te maken van verschillende 

parameters: 

• Productiviteit 

• Kwaliteit 

• Stiptheid (het halen van tijdslimieten) 

• Cyclustijd 

• Gebruikstijd 

• Creativiteit 

• Financiële parameters 

(Greaver, 1999) 

Gebruikmakend van deze informatie kan de organisatie vergelijkingen maken met: 

• De gewenste prestatiegraad 

• De prestaties van andere, gelijkaardige bedrijven (benchmarking) 

• De prestaties die leveranciers beloven 

(Greaver, 1999) 

Verder moet een organisatie beseffen dat uitbesteding in weze inhoudt dat men een evenwicht moet 

vinden tussen de strategische doelstellingen van de onderneming en de belangen van de leverancier. 

Indien een organisatie in deze fase reeds opmerkt dat deze onverenigbaar zijn, is verdere analyse 

tijdverlies (Roberts, 2001). 

3.4.3 Foutieve instelling 

Vaak maken organisaties de keuze voor uitbesteding tijdens turbulente tijden van verandering. Door 

deze ad hoc-aanpak wordt er in vele gevallen niet genoeg aandacht besteed aan het hele proces, wat 

de resultaten van de uiteindelijke relatie niet ten goede komt. Veelgehoorde klachten gaan dan ook 

over de slechte prestaties van de leverancier of de samenwerking en het gebrek aan communicatie 

en coördinatie tussen beide partijen. In vele gevallen moet het contract dan ook beëindigd of 

opnieuw onderhandeld worden (Scheier, 1997).  
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3.5 Selectie van de leverancier 

Eenmaal een onderneming de processen die in aanmerking komen voor uitbesteding geanalyseerd 

heeft, kan men de zoektocht starten naar een geschikte leverancier. Dit vereist dat de organisatie 

weet welk soort partner er gezocht wordt: een gewone leverancier of een strategische partner. 

Belangrijk voor deze keuze is dat er een grote complementariteit moet zijn tussen beide organisaties. 

Het beeld dat men zich vormt van de toekomstige leverancier zal daarnaast in grote mate bepalen 

welke verwachtingen men aan de samenwerking koppelt. Hierna worden deze punten verder 

toegelicht. 

3.5.1 Leverancier versus strategische partner 

Een organisatie moet zich eerst afvragen welk type leverancier ze nodig heeft. Een gewone 

leverancier zal goederen of diensten leveren die voldoen aan de eisen van de klant. Dit type zal de 

meeste aandacht schenken aan het vlot verlopen van het productieproces en waarborgen van de 

kwaliteit. In dit soort relaties zal de leverancier een duidelijk beeld voor ogen hebben van wat er al 

dan niet van hem verwacht wordt. Deze leveranciers zijn te verkiezen wanneer het gaat over 

processen die niet nauw gerelateerd zijn met de kerncompetenties en bijgevolg weinig strategische 

impact hebben (Greaver, 1999). 

Daarnaast kan een organisatie ook opteren voor een strategische partner. Deze leverancier is veel 

meer betrokken bij de strategische doelstellingen van zijn klant en zal niet enkel de gevraagde 

goederen of diensten leveren, maar zal daarenboven actief betrokken worden in de strategische 

planning en de uitvoering. Een organisatie moet zijn leverancier beschouwen als een strategische 

partner wanneer de processen een wezenlijke invloed hebben op de eigen strategie (Greaver, 1999). 

3.5.2 Verwachtingen en complementariteit 

Er moet zeker worden nagegaan of kandidaat-leveranciers in staat zullen zijn om hun verplichtingen 

na te komen en of ze kunnen inspelen op de dynamische omgeving waarin de klant zich bevindt. De 

leveranciersanalyse focust zich dus grotendeels op de kennis, de vaardigheden en het personeel 

waarover deze bedrijven beschikken (Hazelwood et al., 2005). Bij de selectie mag men zich echter 

niet uitsluitend concentreren op de verwachte prestaties: het is minstens even belangrijk om na te 

gaan over welke bedrijfscultuur en managementstijlen deze potentiële leveranciers beschikken. Het 

succes van strategische uitbesteding wordt immers mede bepaald door de kwaliteit van de 

samenwerking tussen de betrokken partijen en het vertrouwen dat ze in elkaar stellen (Hoecht & 

Trott, 2006). Indien de culturen van deze organisaties niet complementair zijn, verhoogt het risico op 

een mank lopende samenwerking (Hazelwood et al., 2005). 
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In de zoektocht naar een leverancier is ook de reputatie in relatieopbouw van deze laatste een factor 

die niet genegeerd mag worden. Kortom, organisaties moeten leveranciersprofielen opstellen die 

rekening houden met zowel de producten, kennis en vaardigheden enerzijds, alsook met de cultuur, 

relationele competenties en reputatie anderzijds (John, 2006). 

3.6 Contractonderhandelingen 

Een van de belangrijkste elementen van het hele uitbestedingsproces is het onderhandelen van een 

contract dat de wensen en noden van de onderneming zo goed mogelijk weergeeft. Het is bijgevolg 

noodzakelijk dat het contract enerzijds zo volledig mogelijk is en anderzijds afgestemd op de situatie 

van de organisatie. Onvolledige of slechte contracten kunnen immers alle voorgaande inspanningen 

in één klap teniet doen en tot een mank lopende samenwerking leiden. Hierna worden enkele 

factoren besproken waar men de nodige aandacht moet aan besteden tijdens de 

onderhandelingsfase. 

3.6.1 Afspraken en aansprakelijkheden 

Juras (2007) hecht veel belang aan dit onderdeel: de basis van de samenwerking wordt immers hier 

gelegd. Onduidelijke of onvolledige afspraken kunnen tot verwarring omtrent de verwachtingen en 

verantwoordelijkheden van beide partijen leiden. Deze lijn kan men doortrekken naar de (wettelijke) 

aansprakelijkheden. Het uitbesteden van een proces betekent niet dat de organisatie deze 

aansprakelijkheid doorschuift naar het leveranciersbedrijf. Er moet dus nauw onderzocht worden, 

liefst met hulp van juridische experts, wie de eindverantwoordelijkheid draagt of hoe deze verdeeld 

is tussen de betrokken partijen (John, 2006). 

3.6.2 Flexibiliteit 

Zeer belangrijk zijn de regelingen die men afsluit om snel en efficiënt te reageren in de dynamische 

omgeving waarin de organisatie opereert (John, 2006). Hoecht & Trott (2006) waarschuwen dat deze 

procedures nog te vaak ontbreken in een contract. Dit maakt de overeenkomst zeer onflexibel en 

heeft als gevolg dat er heel wat heronderhandelingen nodig zijn om de samenwerking weer vlot te 

laten verlopen, wat voor de betrokkenen aanzienlijke kosten en frustratie met zich mee kan brengen. 

3.6.3 Evaluatiesystemen 

Beide partijen moeten vervolgens ook duidelijke afspraken in verband met de evaluatiesystemen die 

zullen gebruikt worden in het contract opnemen. Dit moet leiden tot een prestatiegericht contract, 

met incentives die gebaseerd zijn op objectieve criteria (Roberts, 2001). Er moeten repetitieve 

controlepunten vastgelegd worden die niet enkel nagaan of de bepalingen in het contract 

gerespecteerd werden, maar ook of de werkrelatie niet verstoord is (John, 2006). Deze criteria 

moeten eveneens voorzien zijn van een benchmarking component, zodat men kan nagaan of de 



21 

 

leverancier nog altijd aanvaarbare prestaties levert op vlak van kosten en kwaliteit in vergelijking met 

andere spelers in de markt en interne alternatieven (Prahalad en Hamel, 2001). 

3.6.4 Lengte en afsluiting van het contract 

Tenslotte moeten beide partijen een overeenkomst bereiken over de lengte van het contract. 

Greaver (1999) meent dat de contractduur voor strategische uitbesteding zeker niet te kort mag zijn. 

Beide betrokkenen hebben immers de tijd nodig om zich aan elkaar aan te passen en elkaars noden 

en werkwijzen te doorgronden. Ook significante investeringen om de samenwerking mogelijk te 

maken pleiten voor een contract van langere duur. Niettemin zou men in het contract ook steeds een 

uitstapregeling moeten opnemen, die toelaat de samenwerking vroegtijdig te beëindigen met een 

minimum aan schadelijke gevolgen voor beide organisaties. Deze regeling blijkt echter nog vaak te 

ontbreken (Juras, 2007). 

Voor de uiteindelijke ondertekening van het contract moet elke partij de kans krijgen om 

opmerkingen te formuleren en vragen te stellen. Dit is ook het ultieme moment waarbij men zich 

bewust moet zijn van de implicaties op de strategische positie en doelstellingen van de organisatie 

(John, 2006). Vanaf de volgende stap kan men de klok immers niet zomaar meer terugdraaien. 

3.7 Transitie van middelen 

John (2006) geeft aan dat de opdracht van het onderhandelingsteam hier afgelopen is en dat er een 

nieuw operationeel uitbestedingsteam moet gevormd worden. Dit team heeft als taak de overgang 

zo goed mogelijk te begeleiden en de eventuele transfer van middelen vlot te laten verlopen. Om de 

kans op slagen te verhogen en interne weerstand tegen te gaan zou men het personeel, dat 

eventuele nadelige gevolgen kan ondervinden van het uitbestedingsproject, moeten betrekken in 

deze fase (Roberts, 2001). 

3.8 Beheer van de relatie 

Wanneer het contract getekend is en de transitie van middelen achter de rug is, begint de 

samenwerking nog maar pas. Vele organisaties gaan ervan uit dat op dit punt het zwaarste achter de 

rug is en als gevolg van deze veronderstelling durft de aandacht wel eens te verslappen. Een 

adequaat beheer van de relatie is echter noodzakelijk om de voorgenomen resultaten te behalen en 

mogelijke problemen te counteren alvorens deze serieuze schade kunnen aanrichten. De 

verschillende onderdelen van dit onderwerp worden hierna kort uiteengezet. 

3.8.1 Relationship contracting 

McIvor (2007) hecht veel belang aan het onderhouden van goede relaties met de leverancier. Hij 

gebruikt de specifieke term relationship contracting om aan te geven dat strategische uitbesteding 
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meer is dan een pure operationele overeenkomst. De belangrijkste elementen van dit principe 

worden hieronder kort samengevat: 

• Men gaat van een samenwerkingscontract op lange termijn uit 

• het aanmanen tot uitvoering van het contract gebeurt via sociale processen die flexibiliteit, 

solidariteit en informatie-uitwisseling promoten, eerder dan gebruik te maken van juridische 

mogelijkheden. Zeker in de beginfase van de samenwerking is dit aspect zeer belangrijk, 

vooral indien de leverancier er niet direct in slaagt om zijn verplichtingen na te komen 

• de doelstelling is verder te gaan dan een transactionele gedachtegang en het ontwikkelen 

van een vertrouwensrelatie met wederzijds voordelige uitkomsten 

• in plaats van de samenwerking te gebruiken als competitief voordeel, kan het ook 

aangewend worden om flexibiliteit in te bouwen wanneer blijkt dat in het contract niet met 

alle aspecten rekening werd gehouden. Dit maakt nieuwe onderhandelingen onnodig en 

verhoogt de reactiesnelheid op omgevingsveranderingen. 

3.8.2 Communicatie 

Een goede relatie tussen klant en leverancier ligt aan de basis van een vruchtbare samenwerking. Dit 

vereist van beide betrokkenen vooral sterke communicatievaardigheden, net als inzicht in elkaars 

kostenstructuur en doelstellingen. Daarnaast moeten beide  van een lange termijninstelling uitgaan 

(Juras, 2007). Daarom moet het beheer van strategische uitbesteding de nodige aandacht krijgen, 

zowel op operationeel als beleidsniveau. 

Een potentiële structuur is een overlegsysteem bestaande uit drie lagen, waarbij er contact is tussen 

de hogere managers, de lagere managers en het uitvoerend personeel. Doel hiervan is problemen of 

frustraties sneller te identificeren en op te lossen doordat er minder tussenstations moeten 

doorlopen worden. Tevens wordt vermeden dat bepaalde individuen een te sterke invloed kunnen 

ontwikkelen (Roberts, 2001). Daarbij is steun van bovenaf een cruciale factor, want een 

uitbestedingsproject kan nooit succesvol zijn als het niet de nodige stimulansen krijgt van de 

beleidsmakers in de organisatie (Roberts, 2001). 

3.8.3 Feedback en performance management 

Een belangrijk aspect is de ontwikkeling van feedbacksystemen (die niet noodzakelijk hetzelfde zijn 

als evaluatiesystemen). Deze hebben meerdere functies: niet enkel zijn ze geschikt om de 

samenwerking te verfijnen, maar vormen ook een middel om informatie en kennis omtrent het 

proces uit te wisselen (Roberts, 2001). 
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John (2006) besluit dat het beheer van een strategisch uitbestedingsinitiatief nood heeft aan een 

goed uitgebouwd performance management proces. Het doel is tweeledig: enerzijds een zo effectief 

mogelijke implementatie bekomen en anderzijds bewustzijn creëren bij het personeel met begrip van 

hun rol in het systeem. Het resultaat zal afhangen van volgende parameters: 

� het inzicht waarmee het bestuur zijn verantwoordelijkheden ten opzichte van de strategische 

uitbesteding kan identificeren 

� de duidelijkheid die de (lagere) managers hebben over hun rol en verantwoordelijkheden 

� de duidelijkheid over de doelen van strategische uitbesteding in termen van de algemene 

strategie van de organisatie 

� de mate waarin de prestatiemetingen en –beoordelingen verbonden zijn met de algemene 

strategie van de organisatie 

� de mate waarin bestuurders individueel en als team rekenschap moeten afleggen over de 

uitbestedingsbeslissingen 

� de bekwaamheid van het bestuur om een cultuur van teamwerk te ontwikkelen en te leiden 

3.9 Conclusie 

Het uitbesteden van processen of activiteiten kan de werking van een organisatie compleet wijzigen: 

de impact van de nieuwe werkwijze beperkt zich immers niet louter tot de afdeling waartoe ze 

behoort, maar kan doorgaans doorheen de hele onderneming waargenomen worden. Om 

onaangename verrassingen te voorkomen is men bijgevolg aangewezen op een degelijk stappenplan 

dat het volledige project in goede banen leidt. Ondanks alle modellen die aangereikt worden in de 

literatuur, moet een organisatie vooral voor zichzelf uitmaken wat de noden en de belangrijkste 

aandachtpunten zijn. Het identificeren van deze elementen kan desondanks niet plaatsvinden zonder 

een grondige kennis van de eigen organisatie, zowel op operationeel als cultureel vlak. Deze beide 

factoren moeten evenwaardig behandeld worden wanneer men uiteindelijk overgaat tot de selectie 

van de leverancier. De complementariteit van de bedrijfsculturen is namelijk even belangrijk als de 

prestaties die geleverd worden; een element dat vooral duidelijk wordt van zodra de samenwerking 

stroef verloopt en de relatie onder druk komt te staan. 

Om deze moeilijkheden te vermijden is het opstellen van een zo compleet mogelijk contract een 

absolute noodzaak. Het maken van duidelijke afspraken en het identificeren van de verschillende 

verantwoordelijkheden vormt niet alleen de basis van een geslaagde samenwerking, het boezemt 

ook vertrouwen in bij de medewerkers: ingeval van problemen of conflicten weet men steeds welke 

maatregelen nodig zijn of tot wie men zich moet wenden om de situatie aan te pakken.  
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Desalniettemin mag men er nooit op rekenen dat een contract volledig sluitend is: er zijn immers 

altijd elementen die over het hoofd gezien werden of die op het ogenblik van de onderhandelingen 

niet te voorzien waren. Daarom is het noodzakelijk dat er een geschikte structuur op poten wordt 

gezet om de relatie te beheren. Dit kader strekt zich uit van het operationele tot het 

managementniveau en moet in staat zijn om kort op de bal te spelen om op die manier mogelijke 

probleemhaarden efficiënt aan te pakken. Wanneer al deze aandachtpunten met de nodige 

omzichtigheid in rekening gebracht worden, kan het uitbestedingsproject uitgroeien tot een waar 

succesverhaal… 
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Deel 2: Uitbesteding van de centrale 

sterilisatieafdeling 

1. Inleiding 

In de literatuur is slechts weinig wetenschappelijke informatie te vinden die specifiek handelt over de 

uitbesteding van de centrale sterilisatieafdeling (CSA). De meeste publicaties hierover zijn 

ervaringsbeschrijvingen van ziekenhuizen die reeds een dergelijk initiatief uitgevoerd of overwogen 

hebben. Hoewel hun ervaringen en resultaten niet veralgemeend mogen worden, bieden ze toch 

waardevolle inzichten in het uitbestedingsverhaal. In dit deel worden de hierboven beschreven 

theoretische aspecten omtrent het uitbesteden meer specifiek toegepast op de centrale 

sterilisatieafdeling. 

2. Situering 

Ook ziekenhuizen ontsnappen niet aan de hedendaagse economische realiteit. Goudswaard (2006) 

geeft een bondig overzicht van de situatie in Nederland. Daar stapt men langzaam maar zeker af van 

de vaste financieringsbudgetten voor medische instellingen. In plaats daarvan moeten deze hun 

middelen ‘verdienen’ door een goede zorgverstrekking te leveren tegen een concurrentiële prijs. Op 

die manier hoopt de overheid de best presterende ziekenhuizen te belonen en tegelijk de 

achterblijvers ertoe aan te zetten hun prestaties te verbeteren. 

De introductie van de marktwerking in de Nederlandse gezondheidszorg heeft tot gevolg dat 

verschillende ziekenhuizen binnen een bepaalde regio met elkaar in concurrentie treden. Door de 

beperkte financiële middelen waarover ze beschikken, moeten vooral de kleinere instellingen keuzes 

maken op vlak van het zorgassortiment dat ze zullen aanbieden. De eruit voortvloeiende specialisatie 

van deze ziekenhuizen dwingt hen paradoxaal genoeg ook tot meer regionale samenwerking om te 

garanderen dat patiënten van alle zorgen kunnen genieten. Daarnaast zullen ze met een kritisch oog 

kijken naar de activiteiten die niet tot de kernelementen van deze specialisatie behoren, waaronder 

de CSA. Aangezien deze niet rechtstreeks bijdraagt tot de strategische positie van het ziekenhuis, is 

er geen absolute noodzaak om ze intern te verrichten. Sommige Nederlandse instellingen 

contracteren dan ook externe leveranciers die dezelfde of betere kwaliteit kunnen bieden tegen een 

lagere prijs. Ook in Duitsland of Frankrijk komt uitbesteding van de CSA veelvuldig voor en de Engelse 

overheid heeft zelfs een programma in het leven geroepen om alle sterilisatieactiviteiten buiten de 

ziekenhuizen te laten plaatsvinden. 
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In Vlaanderen vindt deze praktijk echter weinig ingang (tabel 1). Uit een enquête van Vanblaere 

(2008) bij 52 Vlaamse ziekenhuizen blijkt dat slechts 1 (1,9%) van hen de CSA niet meer in eigen 

beheer houdt. Algemeen beschouwd kan men stellen dat uitbesteding zeer zelden wordt toegepast 

in Vlaanderen. Hoewel het merendeel (86,5%) de verantwoordelijkheid voor het linnen aan een 

externe leverancier toevertrouwt, volgt de uitbesteding van de catering op een tweede plaats met 

amper 23,1%. Het onderhoudsdienst vervolledigt de top drie met 13,5%. Hieruit kunnen we 

concluderen dat Vlaamse ziekenhuizen weinig vertrouwd zijn met het concept uitbesteding en al 

helemaal niet met meer strategische gerichte uitbesteding, waaronder de CSA. Mogelijke 

verklaringen voor dit laatste zijn het gebrek aan informatie over dit onderwerp of de gepercipieerde 

risico’s die uitbesteding van de sterilisatieafdeling met zich meebrengt (zie infra). 

Wat wordt er reeds uitbesteed? Aantal Percentage 

linnen 45 86,5% 

catering 12 23,1% 

onderhoud 7 13,5% 

transport 5 9,6% 

IT 4 7,7% 

CSA 1 1,9% 

sociaal secretariaat voor loonberekening 1 1,9% 

aankoop materiaal 1 1,9% 

gassterilisatie 1 1,9% 

HRM 0 0,0% 
 

Tabel 1: Reeds uitbestede diensten (Bron: Vanblaere, 2008) 

3. Voordelen 

Goudswaard (2006) geeft twee overkoepelende voordelen die kunnen gerealiseerd worden via het 

uitbesteden van de CSA: efficiëntieverbetering en kwaliteitsverbetering. Beiden bestaan uit een 

aantal deelaspecten. 

3.1 Efficiëntieverbetering 

Een eerste verbetering heeft te maken met de situering van de CSA. Vaak is deze om evidente 

redenen dicht bij het operatiekwartier geplaatst, waardoor men ruimte verliest die eigenlijk voor 

nuttigere activiteiten zou kunnen gebruikt worden. Door de CSA van deze ‘dure’ locatie te verhuizen 

naar een externe leverancier komt er plaats vrij in het ziekenhuis die men kan aanwenden voor 

activiteiten die betrekking hebben op directe patiëntenzorg, zoals bijvoorbeeld een extra 

operatiekamer (Goudswaard, 2006). Byrd (2002) geeft een voorbeeld van een Amerikaans ziekenhuis 

dat zijn CSA uitbesteedde, niet alleen wegens een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, maar 
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vooral omdat er niet genoeg ruimte was om uit te breiden. Het intern verhuizen van de CSA naar een 

grotere locatie zou een gigantische investeringskost met zich meegebracht hebben die het ziekenhuis 

niet kon dragen. 

Ten tweede zal een sterilisatiebedrijf dat verschillende ziekenhuizen bedient erin slagen om 

personeel en middelen efficiënter in te zetten, waardoor er schaalvoordelen kunnen gerealiseerd 

worden (Goudswaard, 2006; Dorsey, 1988). 

Tot slot zal de uitbesteding van de CSA een ziekenhuis toelaten om meer inzicht te verwerven in het 

kostenaspect van deze activiteit. Vele ziekenhuizen weten niet echt wat de werkelijke kosten van hun 

sterilisatieactiviteiten zijn (Souhrada, 1989).  Ze worden nog te vaak beschouwd als een lastenpost 

waar men weinig grip op heeft en bijgevolg slaagt men er amper in om accurate 

kostprijsberekeningen te maken. Via uitbesteding worden de kosten transparanter en kan een 

ziekenhuis deze ook nauwkeuriger doorrekenen aan de patiënt (Goudswaard, 2006). 

3.2 Kwaliteitsverbetering 

Samenwerken met een leverancier biedt ziekenhuizen een belangrijk voordeel: ze kunnen via het 

contract gemakkelijk kwaliteitsniveaus afdwingen die intern misschien moeilijker te verwezenlijken 

zijn. Het nakomen van de contractuele bepalingen is een grotere motivatie dan richtlijnen die van het 

bestuur aan het operationeel personeel worden doorgegeven. De controle op de geleverde diensten 

zal ook vlotter en betrouwbaarder verlopen (Goudswaard, 2006). Dit neemt niet weg dat er vaak 

sceptisch gereageerd wordt op deze bewering: meestal slagen leveranciers er inderdaad in om 

betere kwaliteit aan te bieden, maar kunnen ze dit moeilijk bewijzen. Slechts wanneer er ook 

kostenvoordelen mogelijk zijn, zullen de ziekenhuisbesturen interesse tonen (Souhrada, 1989). 

Vervolgens zal een overeenkomst tussen twee onafhankelijke organisaties hen ook verplichten om 

regelmatig na te denken over de samenwerking en de geleverde prestaties. Er zal meer aandacht 

besteed worden aan preventieve acties en de snelheid van het reactievermogen (Goudswaard, 

2006). 

Tot slot zorgt het commerciële aspect ervoor dat de leverancier een kwalitatief hoogstaand product 

wil afleveren tegen een lage, concurrentiële prijs. Hierdoor zal deze meer geneigd zijn om gebruik te 

maken van nieuwe technologieën, die niet enkel kostenvoordelen maar ook kwaliteitsverbeteringen 

met zich meebrengen (Goudswaard, 2006). 

Het onderzoek van Vanblaere (2008) bij de Vlaamse ziekenhuizen polste ook naar de (eventuele) 

redenen voor de uitbesteding van de CSA (tabel 2). Wanneer er gevraagd werd wat de belangrijkste 

drijfveren (zouden) zijn, blijkt duidelijk dat het verminderen van de operationele kosten met stip op 
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nummer 1 staat (59,6%). Naast deze (verwachte) financiële reden is het opvallend dat nogal wat 

instellingen zoeken naar optimalisatie van het proces (32,7%) en het afleveren van een kwalitatief 

eindproduct (32,7%). Dit laat vermoeden dat een aantal ziekenhuizen zich niet ten volle kan vinden in 

de geleverde prestaties van de eigen sterilisatieafdeling. Een laatste vaststelling is dat de 

investeringskost om aan de normen te voldoen niet zo zwaar doorweegt tijdens het beslissingsproces 

(amper 1,9%). 

 

Drijfveren Percentage 

operationele kosten verminderen 59,6% 

niet over vereiste middelen beschikken 38,5% 

optimaliseren sterilisatieproces 32,7% 

garantie kwalitatief eindproduct 32,7% 

binnenbrengen innoverende technologie 25,0% 

toegang tot expertise 25,0% 

transparantie 25,0% 

focus op kerncompetenties 23,1% 

beter en doeltreffend management 19,2% 

verminderen/delen van verantwoordelijkheid 7,7% 

grote investering om aan normen te voldoen 1,9% 

ruimtegebrek 1,9% 
 

Tabel 2: Drijfveren (Bron: Vanblaere, 2008) 

4. Risico’s 

Het uitbesteden van de sterilisatieafdeling brengt natuurlijk ook risico’s met zich mee. Een 

uitgebreide beschrijving van mogelijke oorzaken die de samenwerking kunnen doen falen werd reeds 

gegeven in Deel 1 (zie supra). In wat volgt worden een aantal probleemfactoren aangekaart en van 

mogelijke tegenargumenten voorzien. 

Een eerste risico betreft het nodige aantal instrumenten. Vele ziekenhuisbesturen vrezen dat 

uitbesteding van de CSA een grote toename van de (veiligheids)voorraad aan instrumentensets met 

zich meebrengt. Dorsey (1988) beschrijft een situatie waarbij als gevolg van de uitbesteding van de 

CSA de voorraad aan instrumenten verdriedubbelde. Hoewel een reservevoorraad wel degelijk 

noodzakelijk is om onverwachte schokken op te vangen (Byrd, 2002), schatten heel wat ziekenhuizen 

de omloopsnelheden (= periode van onbeschikbaarheid wegens het reinigingsproces) van 

instrumenten veel te hoog in. Dit leidt uiteraard tot situaties waarbij ziekenhuizen veel te grote 
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voorraden gaan creëren en waardoor het eventuele kostenvoordeel van de uitbesteding 

(gedeeltelijk) teniet gedaan wordt (Goudswaard, 2006). 

Het verlies aan flexibiliteit werd ook omgeschreven als een mogelijk risico dat de prestaties van een 

organisatie kan aantasten (Juras, 2007). Goudswaard (2006) beweert echter dat een diepgaande 

samenwerking nood heeft aan gedetailleerde afspraken en regels die onder meer rekening houden 

met flexibiliteitsvereisten. Wanneer deze goed opgesteld en opgevolgd worden zal men deze 

uitdaging van antwoord kunnen dienen. Verder geeft de auteur aan dat sommigen personen binnen 

de organisatie zelf de fout maken “flexibiliteit” te interpreteren als “improvisatie”. Vooral interne 

sterilisatieafdelingen durven zich in drukke tijden wel eens schuldig maken aan creatieve zijsprongen 

bij gebrek aan vooraf geformuleerde procedures om met deze gewijzigde situatie om te gaan. Om 

deze praktijk tegen te gaan, kan uitbesteding een waardevol alternatief vormen. 

Tot slot werd ook geopperd dat een ziekenhuis te afhankelijk kan worden van zijn 

sterilisatieleverancier (Hoecht, Trott, 2006). Dit is niet onrealistisch, zeker omdat het in vele gevallen 

moeilijk is om uitbestede activiteiten weer in huis te halen. Niettemin is de kans dat er iets fout loopt 

bij de leverancier even groot als de kans dat de eigen CSA het laat afweten. Bovendien zijn 

gespecialiseerde bedrijven vaak beter voorzien om zulke schokken op te vangen dan ziekenhuizen 

(Goudswaard, 2006). 

Dat deze factoren niettemin een belangrijke reden zijn voor de terughoudendheid van de Vlaamse 

ziekenhuizen blijkt uit tabel 3. Er zijn drie risico’s die er duidelijk bovenuit steken: lange responstijd in 

geval van problemen (65,4%), de potentiële afhankelijkheid van de leverancier (57,7%) en het verlies 

aan flexibiliteit (53,8%). Het eerste en laatste probleem kan verholpen worden door een zeer 

exhaustief en gedetailleerd contract samen te stellen (zie supra), het tweede is eerder een mentale 

drempel waar het ziekenhuisbestuur zich moet overzetten. 

De stelling van Souhrada (1989), dat leveranciers moeilijk kunnen aantonen dat ze in staat zijn betere 

kwaliteit te leveren, wordt door deze enquête tegengesproken. Amper 7,7% vreest voor 

kwaliteitsverlies wanneer ze een beroep zouden doen op een extern sterilisatiebedrijf. Tenslotte is 

het ook opvallend dat slechts 19,2% de moeilijke omkeerbaarheid van de beslissing als een echt risico 

beschouwt. 

 

 

 



30 

 

Risico's Percentage 

lange responstijd in geval van problemen 65,4% 

sterke afhankelijkheid van de externe dienstverlener 57,7% 

verlies van flexibiliteit 53,8% 

verdwijnen van interne expertise 30,8% 

verlies van controle 26,9% 

moeilijk omkeerbare beslissing 19,2% 

moeilijk om performantie te meten 17,3% 

verlies van kerncompetenties 13,5% 

weerstand bij personeel 11,5% 

kostprijs 7,7% 

verminderde kwaliteit eindproduct 7,7% 

lange afwezigheid met meerkost aankoop materiaal 1,9% 

transportproblemen 1,9% 

eindverantwoordelijkheid zonder impact op proces 1,9% 
 

Tabel 3: Risico’s (Bron: Vanblaere, 2008) 

5. Conclusie 

Zowel in de literatuur als in de praktijk erkent men dat de uitbesteding van de CSA een hele reeks 

voordelen inhoudt of een geschikte oplossing kan vormen voor interne problemen. Deze kunnen 

zowel van kwalitatieve als kwantitatieve aard zijn. Niettemin blijkt dat, gezien het lage aantal 

sterilisatieafdelingen dat effectief uitbesteed is, de gepercipieerde risico’s nog steeds overheersen en 

dat vele ziekenhuizen de uiteindelijke stap niet durven zetten. Dit kan duiden op een gebrek aan 

concreet bruikbare informatie waardoor het uitbesteden van de CSA als een te risicovolle beslissing 

wordt beschouwd, ook al hoeft dit niet zo te zijn. De meeste risico’s worden vaak overschat en 

daarbij komt dat de impact ervan in vele gevallen verkleind kan worden door een uitgebreide 

voorbereidende analyse uit te voeren en degelijke afspraken te maken met de leverancier, zoals 

aangetoond zal worden in het volgende deel. 
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Deel 3: Case studies 

1. Inleiding 

In dit deel worden de ervaringen besproken van twee Nederlandse ziekenhuizen die geopteerd 

hebben om hun CSA uit te besteden. Er wordt een overzicht gegeven van de redenen, de gekozen 

aanpak en de uiteindelijke resultaten van deze projecten. Deze praktijkervaringen moeten toelaten 

een meer concreet licht te werpen op de hierboven vermelde theoretische uiteenzettingen. Daarna 

zal, in Deel 4, nagegaan worden in hoeverre de literatuur en de praktijk overeenstemmen en of er 

dezelfde klemtonen worden gelegd. 

2. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam 

2.1 Geschiedenis 

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) werd in 1898 gesticht door de Rooms katholieke 

Ziekenverpleging met een oorspronkelijke capaciteit van 296 bedden. Het is gelegen aan het 

Oosterpark, in het centrum van Amsterdam. Het eerste personeelbestand bestond uit 100 

religieuzen en 7 artsen. In 1910 werden er voor het eerst 12 lekenverpleegsters in dienst genomen 

en vanaf 1973 werd de leiding definitief aan leken afgestaan. De laatste religieuzen gingen in 1989 

met pensioen. 

In de loop der jaren breidde het ziekenhuis verder uit, zowel op vlak van bedden als afdelingen. Zo 

werden onder meer een kraamafdeling, een gebouw voor besmettelijke ziekten en een kinderverblijf 

toegevoegd aan het originele complex. Toen de Amsterdamse ziekenhuizen in de jaren ’70 en ’80 

geherstructureerd werden, bleef het OLVG met 530 bedden over als enige binnenstadziekenhuis. 

Zoals vele ziekenhuizen had ook het OLVG te kampen met plaatsgebrek. Daarom werden in 1993 

gesprekken gestart met het Prinsengrachtziekenhuis, wat tot de uiteindelijke fusie tussen beide 

instellingen leidde in 1994. De oorspronkelijke gebouwen aan het Oosterpark werden gesloopt en 

vervangen door een volledig nieuw complex op dezelfde locatie. Deze nieuwe faciliteiten werden 

vanaf 2003 in gebruik genomen. De activiteiten in het Prinsengrachtziekenhuis werden na de fusie 

stopgezet. De gebouwen worden gerenoveerd en omgevormd tot een dagkliniek. 
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2.2 Uitbesteding van de centrale sterilisatieafdeling 

2.2.1 De Centrale Sterilisatieafdeling 

Ondanks het feit dat de CSA een belangrijke rol vervulde in de organisatie, werd deze nauwelijks naar 

waarde geschat. De hoofdreden hiervoor was de beperkte kennis van de sterilisatieactiviteiten bij de 

medewerkers van het OLVG. De CSA werd beschouwd als een grote toverdoos: gebruikte 

instrumenten gaan erin en komen er gereinigd en verpakt uit. Maar het proces zelf was (en is nog 

steeds) bij de meeste personeelsleden vrijwel onbekend. Dit leidde tot een lage gepercipieerde 

belangrijkheid, ook al kreeg de CSA na verloop van tijd meer verantwoordelijkheden toegewezen. Zo 

werden bijvoorbeeld alle individuele reservevoorraden van de verschillende departementen 

gecentraliseerd en beheerd door de CSA. 

Samengevat kan gesteld worden dat de CSA geen voorname rol toebedeeld kreeg in het OLVG, maar 

daarentegen als een louter operationeel element werd aanzien. Dit heeft zowel te maken met de 

beperkte kennis over hun activiteiten en verantwoordelijkheden als met het eigen gebrek om zich te 

profileren in de organisatie. 

2.2.2 Aanleiding en eerste contacten 

Het OLVG heeft zijn CSA vanaf 2004, als een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen, uitbesteed aan 

Clinium, een sterilisatiebedrijf uit de regio Amsterdam. De directe aanleiding om tot uitbesteden over 

te gaan was plaatsgebrek: reeds bij de opening van het nieuwe gebouw in 2003 werd duidelijk dat 

het ziekenhuis een sterke groeicurve zou kennen naar de toekomst toe. Hierdoor werd de CSA een 

beperkende factor, aangezien er geen extra ruimte voorzien was om uit te breiden: de CSA zat 

namelijk geprangd tussen de operatiekamers. Bovendien was er geen mogelijkheid om deze activiteit 

te verhuizen naar een andere locatie binnen het ziekenhuis. Uitbesteding vormde dus een potentiële 

oplossing voor dit acute probleem. 

Ondanks de situatie waarin het OLVG verkeerde, was het toch Clinium dat de eerste stap zette: in 

2004 benaderde het bedrijf het OLVG met een voorstel dat gebaseerd was op een lagere 

sterilisatiekost per instrumentenset. De oorzaak van deze lagere kost was tweeledig: 

1. De personeelskost zou lager zijn en kon, net als de afschrijvingskosten van de activa, gespreid 

worden over een groter aantal instrumentensets 

2. Het OLVG zou niet meer moeten investeren in nieuwe activa (ruimte en machines) 
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2.2.3 Het beslissingsproces 

2.2.3.1 De studiegroep 

Er werd een studiegroep gevormd om het voorstel van Clinium te bespreken. Deze studiegroep 

bestond uit leden van de Raad van Bestuur, de hoofden van de OK, de deskundige steriele medische 

hulpmiddelen (DSMH) en het hoofd van de afdeling “logistiek en transport”. Bijgevolg werden de 

grootste belangengroepen vertegenwoordigd, met uitzondering van het personeel dat in de CSA 

werkzaam was. Ondanks het feit dat er weinig of geen precedenten waren in Nederland, deed het 

OLVG geen beroep op externe adviseurs of consultants. 

Tijdens het beslissingproces werd de nadruk vooral gelegd op de individuele problemen van elk 

departement: de aanwezigen wilden garanties dat de werking van hun afdeling niet zou lijden onder 

de samenwerking met een externe partner. Bijgevolg was er weinig aandacht voor potentiële inter-

functionele bedreigingen. Deze werden minimaal geacht, aangezien de CSA enkel verantwoordelijk 

was voor het steriliseren en verpakken van de instrumenten. Het transport van en naar de 

departementen werd en wordt nu nog steeds verzorgd door de dienst “logistiek en transport”. 

Opvallend is wel dat er in de notulen geen documenten kunnen teruggevonden worden waarin deze 

verschillende pro’s en contra’s werden geïdentificeerd en tegen elkaar afgewogen. Ook eventuele 

anticipatie- en reactiestrategieën werden niet geformaliseerd. 

Hoewel iedere betrokkene bij het proces een gelijke stem had, werden vanuit de Raad van Bestuur 

signalen uitgezonden dat men in elk geval voor de uitbesteding zou kiezen. Hierdoor was er een 

lichte druk op de groep om de studieronde zo spoedig mogelijk af te sluiten, wat uiteindelijk ook vrij 

snel gebeurde.  

2.2.3.2 Contacten 

Tijdens de bespreking van het voorstel werden geen andere bedrijven gecontacteerd om een offerte 

in te dienen. Dit had een meerdere redenen: enerzijds was Clinium op dat ogenblik een van de 

weinige organisaties die deze diensten aanbood in Nederland, waardoor de keuze van potentiële 

partners beperkt was. Anderzijds hadden de weinige concurrenten geen vestigingen in de buurt van 

Amsterdam, wat tot onaanvaardbare logistieke moeilijkheden zou kunnen leiden. Doorslaggevend 

was echter dat het OLVG mede-eigenaar is van Clinium. Dit verklaart zowel de snelheid waarmee de 

beslissing genomen werd als de druk die vanuit de Raad van Bestuur uitgeoefend werd op de 

medewerkers om hun voorstel te aanvaarden. 
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2.2.4 De contractbesprekingen 

2.2.4.1 Contractbepalingen 

In 2004 sloten beide partijen een contract dat de sterilisatieactiviteiten voor 10 jaar toevertrouwde 

aan Clinium. De onderhandelingen werden gevoerd door vertegenwoordigers van Clinium enerzijds 

en de studiegroep van het OLVG anderzijds. Er werd een Service Level Agreement (SLA) opgesteld 

tussen Clinium en elk departement van het OLVG dat gebruik maakt van gesteriliseerde 

instrumenten. Deze SLA’s beschreven de niveaus van de reinigingsparameters waaraan de 

instrumenten moeten voldoen, de beschikbaarheid en andere servicevereisten die een vlotte 

samenwerking moeten garanderen. Aan deze SLA’s werden echter geen incentives of sancties 

verbonden die ingeroepen kunnen worden als de doelstellingen niet gehaald worden. Er was 

eveneens geen overkoepelende SLA die algemene voorwaarden oplegt aan beide partijen. 

Clinium zorgt dagelijks voor twee transporten: om 13u en 18u levert men de gesteriliseerde 

instrumenten aan het OLVG en worden de gebruikte sets opgehaald. Hiervoor werkt het ziekenhuis 

met klaarzetlijsten, waarbij wordt aangegeven welke instrumenten men nodig heeft om de periode 

tot de volgende levering te overbruggen. Deze lijst wordt aan Clinium bezorgd en zij zorgen ervoor 

dat de juiste sets worden samengesteld en tijdig klaar zijn voor transport. Indien er toch sets 

ontbreken, kunnen deze binnen de drie uur geleverd worden via een spoedprocedure. In uiterste 

nood worden zelfs taxi’s ingeschakeld op de instrumenten toch tijdig ter plaatse te krijgen. 

De instrumenten bleven eigendom van het OLVG. Wanneer men nieuw materiaal aankoopt, wordt 

hiervan een dossier samengesteld met daarin onder meer de reinigingsmethode, de 

desinfecteervoorwaarden en de verpakkingswijze. Dit dossier wordt aan Clinium bezorgd, waarna zij 

de nodige maatregelen treffen om het sterilisatieproces correct te laten verlopen. 

Een belangrijk aspect vormt de wetgeving: zoals eerder gesteld kan een ziekenhuis wel zijn CSA 

uitbesteden, maar niet de verantwoordelijkheid voor de toestand van de instrumenten. Hierover 

werden duidelijke afspraken gemaakt met Clinium: zij zorgen voor een correct sterilisatieproces, de 

juiste verpakking en het transport naar het ziekenhuis toe. Eenmaal de instrumenten arriveren op 

het OLVG en naar de juiste afdeling worden gebracht via de interne logistieke dienst, verschuift de 

verantwoordelijkheid naar het OLVG. Deze aansprakelijkheid heeft tot gevolg dat Clinium testen 

moet uitvoeren die de netheid van de instrumenten garanderen. Het ziekenhuis moet daarna 

schriftelijke bewijzen krijgen dat de nodige testen zijn uitgevoerd en dat de resultaten binnen de 

geldige limieten liggen. 
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2.2.4.2 Het personeel 

Het personeel werd pas na afloop van de besprekingen ingelicht en voor de keuze geplaatst: voor 

Clinium werken of de organisatie verlaten. Het sterilisatiebedrijf had immers de verplichting om 

personeelsleden die de overstap wilden maken aan te nemen. Het merendeel van het personeel 

benutte deze mogelijkheid; slechts een aantal medewerkers kon zich niet vinden in de nieuwe 

arbeidsomstandigheden en heeft de organisatie verlaten. 

2.2.4.3 De transitie 

Ondanks de grote impact van de beslissing werd er geen proefperiode opgenomen in het contract. 

Daarnaast koos men voor de zogenaamde “big bang”-aanpak in plaats van een geleidelijke transitie 

van instrumenten en materiaal naar de faciliteiten van Clinium. De CSA werd op een weekend tijd 

verhuisd van het OLVG naar Clinium en de vrijgekomen ruimte werd later omgebouwd tot een extra 

operatiekamer. Tijdens de eerste weken leidde dit tot chaotische toestanden op logistiek en 

communicatief vlak, maar deze namen snel af naarmate de samenwerking vorderde.  

2.2.5 Communicatiemomenten 

Er is regelmatig overleg tussen het OLVG en Clinium. In het contract werden afspraken opgenomen 

die zowel de uitwisseling van informatie als de overlegmomenten regelen. Zo moet Clinium elke 

veertien dagen verslagen bezorgen die beschrijven welke sterilisatieprocedures zijn toegepast, welke 

controletesten zijn uitgevoerd en wat de resultaten daarvan waren. Indien er problemen optreden 

met de machines of de kwaliteit van de gesteriliseerde instrumenten moet het ziekenhuis 

onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. 

Daarnaast is er ook eens in de veertien dagen een overlegmoment tussen de OK van het OLVG, de 

DSMH en de bedrijfsleider van Clinium. Tijdens deze samenkomsten worden problemen aangekaart 

die een rem vormen op de vlotte samenwerking, zoals transportproblemen of verkeerde leveringen. 

Deze vergaderingen beperken zich tot het bespreken van de klachten, er worden geen uitgebreide 

evaluaties gemaakt. De DSMH gaat ook eenmaal per drie weken, op eigen initiatief, naar Clinium om 

acute of repetitief opduikende problemen aan te kaarten en met de lokale verantwoordelijken te 

overleggen. 

Om de drie maanden voert het OLVG een grote audit uit in de faciliteiten van Clinium, waarbij het 

hele bedrijf gecontroleerd wordt. Hierbij zijn de deskundige medische hulpmiddelen, een 

medewerker van de ‘infectiepreventiedienst’ en een microbioloog aanwezig. Aan de hand van een 

vragenlijst en lokale controle gaat men na of alle protocollen en afspraken gerespecteerd worden. 

Andere aandachtspunten zijn het onderhoud van de machines en de trainingen die aan het personeel 

worden gegeven. Wanneer men inbreuken vaststelt, worden deze gerapporteerd aan het bestuur 
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van het OLVG, samen met andere opmerkingen en aanbevelingen. Dit rapport wordt daarna ook 

bezorgd aan Clinium met het verzoek deze kritische punten zo spoedig mogelijk in orde te brengen. 

2.2.6 Evaluatie 

Ondanks de hooggespannen verwachtingen is de samenwerking tussen het OLVG en Clinium tot op 

heden geen onverdeeld succes. Er zijn zelfs grote problemen die men gemakkelijkheidshalve in drie 

categorieën kan opdelen, namelijk: logistiek, communicatie en machtspositie. De oorzaak van deze 

problemen ligt vooral bij het slecht voorbereiden van de uitbesteding, waarbij men veel te licht over 

potentiële pijnpunten is gegaan. 

2.2.6.1 Logistiek 

De sterilisatie van de instrumenten vindt plaats in de vestigingen van Clinium in de rand van 

Amsterdam. Het transport van en naar het ziekenhuis verloopt via de A10, de ring rond de stad, maar 

deze autosnelweg staat gemiddeld 8 uur per dag stil als gevolg van files. Hierdoor zijn de 

leveringstijden zeer onregelmatig en dit bemoeilijkt de accuraatheid van de planning. Ondanks de 

beperkte afstand is het transport toch ongeveer een uur onderweg, wat vooral nefast is in geval van 

spoedleveringen. 

Daarnaast zijn er ook veel klachten over de afgeleverde instrumenten. Regelmatig worden er sets 

afgeleverd die ofwel incompleet zijn ofwel materiaal bevatten dat van een ander ziekenhuis 

afkomstig is. In het begin werd daarvoor nog een klachtenformulier per geval opgesteld, maar het 

probleem doet zich tegenwoordig zo frequent voor dat men hiervan afgestapt is. Ook wanneer men 

geconfronteerd wordt met beschadigde instrumenten loopt het vaak verkeerd: deze worden meestal 

verwijderd net voor en na het sterilisatieproces in de faciliteiten van Clinium. De vervanging ervan 

moet echter in het OLVG gebeuren, omdat daar de reservevoorraad en –onderdelen bewaard 

worden. Maar dit wordt slecht gecommuniceerd, zodat de verantwoordelijken in het OLVG niet op 

de hoogte zijn of er sprake is van ofwel achtergebleven ofwel beschadigd materiaal. Bijgevolg weten 

ze meestal niet welke maatregelen er moeten genomen worden om de sets weer compleet te 

krijgen. 

Een laatste probleem betreft het gebruik van spoedsets. Deze krijgen tijdens het sterilisatieproces 

voorrang op gewone sets, omdat ze sneller moeten terugkeren naar het OLVG. Het scheiden van 

beide soorten bij Clinium loopt vaak verkeerd, waardoor er regelmatig onvolledige spoedsets 

teruggebracht worden. Als gevolg hiervan moet men een (dure) spoedlevering organiseren om het 

ontbrekend materiaal alsnog te bezorgen (want spoedsets moeten te allen tijde bruikbaar en dus 

compleet zijn). 
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Dit alles leidt ertoe dat naar schatting 60% van de in omloop zijnde sets incompleet zou zijn. Om deze 

problemen het hoofd te bieden, loopt er sinds kort een proefproject, waarbij een medewerker van 

Clinium elke door het ziekenhuis gebruikte set controleert en inventariseert. Pas dan worden ze 

samen met de lijst op transport gezet naar de sterilisatieafdeling. Ook bij Clinium wordt er een 

uitgangscontrole uitgevoerd vooraleer de sets de faciliteiten verlaten. Het project wordt tot nu toe 

slechts in enkele departementen toegepast, maar indien het succesvol blijkt zal het uitgebreid 

worden naar het hele ziekenhuis. 

2.2.6.2 Communicatie 

Naast de logistieke problemen is de communicatie tussen beide partijen het grote pijnpunt van de 

samenwerking. De lengte van de communicatielijnen is enorm en de uitwisseling van informatie gaat 

zeer traag en moeilijk. Zoals eerder aangehaald, is Clinium verplicht om elke veertien dagen 

informatie te bezorgen aan het OLVG in verband met de gevolgde sterilisatieprocedures, de 

controletesten en de resultaten. In de praktijk kan het soms maanden duren vooraleer de verslagen 

het OLVG bereiken en dit slechts na lang aandringen. 

Daarnaast besteedt de DSMH het merendeel van zijn tijd aan het verzamelen van klachten vanuit de 

verschillende afdelingen. Aangezien er geen rechtstreeks overleg is tussen de hoofden van deze 

OLVG-departementen en de verantwoordelijken bij Clinium, verlopen alle contacten via deze 

persoon. Aan de hand van de verkregen gegevens tracht men bij Clinium na te gaan waar de oorzaak 

ligt. Vervolgens wordt het OLVG geïnformeerd dat er maatregelen zullen worden genomen om het 

probleem op te lossen. Deze mededelingen blijven echter beperkt tot vage omschrijvingen, waarbij 

geen concrete acties of doelstellingen worden geformuleerd. De berichten bevatten vaak niet meer 

informatie dan: “Het probleem wordt zo snel mogelijk onderzocht,” of “We zijn ermee bezig.” Dit 

alles leidt tot frequente misverstanden en lange verwerkingstijden die heel wat ergernis opwekken 

bij de operationele eenheden. 

2.2.6.3 Machtspositie 

Ondanks het feit dat de oorzaken van de problematische samenwerking gekend zijn en de wil om 

daar iets aan te veranderen aanwezig is, is het OLVG niet bij machte om Clinium tot betere prestaties 

aan te zetten. Dit is een gevolg van de gebrekkige SLA’s die afgesloten zijn tussen het 

sterilisatiebedrijf en de afdelingen van het OLVG. Ze bevatten wel de gewenste service- en 

kwaliteitsniveaus, maar er zijn geen bepalingen opgenomen die aangeven wat er gebeurt wanneer 

Clinium deze doelstellingen niet haalt. De contracten bevatten met andere woorden geen 

compensatiemaatregelen of sancties die ingeroepen kunnen worden wanneer de geleverde diensten 

ondermaats zijn. Hierdoor kan het OLVG geen concrete stappen ondernemen tegen Clinium, maar 
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kunnen er enkel suggesties of aanbevelingen geformuleerd worden. Hetzelfde geldt voor de 

uitwisseling van informatie: wanneer de analyserapporten niet tijdig aan het OLVG bezorgd worden, 

kan men geen enkele druk uitoefenen op Clinium om dit zo snel mogelijk in orde te maken. 

Wanneer er tijdens de audits inbreuken vastgesteld worden, kan men het bestuur van Clinium enkel 

verzoeken om deze zo snel mogelijk in orde te brengen. Er zijn geen termijnen afgesproken 

waarbinnen een oplossing moet gevonden worden, noch kan het ziekenhuis sancties opleggen als de 

aanbevelingen niet nagekomen worden. 

Het OLVG heeft daarom plannen om een nieuwe overeenkomst af te sluiten met Clinium (een 

contract dat wel incentives en boetesystemen bevat) met de intentie de samenwerking tussen beide 

partijen aanzienlijk te verbeteren. De bedoeling is om ondermeer een allesomvattende SLA op te 

stellen, in plaats van een per afdeling, waarbij men gebruik maakt van balanced scorecards om de 

geleverde prestaties te evalueren. Indien de doelstellingen niet gehaald worden, zal Clinium hiervoor 

ter verantwoording geroepen worden en het OLVG op gepaste wijze moeten compenseren. 

Daarnaast zullen er in het contract eveneens strengere regels opgenomen worden in verband met de 

audits en het bezorgen van de analyserapporten. Ook hier wil men ertoe komen dat het ziekenhuis 

maatregelen kan nemen als Clinium (herhaaldelijk) in gebreke blijft. Het is echter een raadsel hoe 

men dit idee ooit zal kunnen omzetten in realiteit: bij Clinium is natuurlijk niemand bereid om de 

huidige overeenkomst (die nog loopt tot 2014) om te vormen naar een nieuw contract dat voor hen 

nadeliger is. Het ziet er dan ook naar uit dat het hele opzet een dode letter zal blijven. 

De positie van het OLVG wordt nog verergerd door het gebrek aan een degelijke uitstapstrategie 

enerzijds en adequate risicostrategieën anderzijds. Ten eerste zijn er geen contractuele bepalingen 

die toelaten de samenwerking stop te zetten indien Clinium niet naar behoren presteert of indien het 

contract door toekomstige evoluties van het ziekenhuis(landschap) achterhaald zou zijn. Het OLVG zit 

bijgevolg vast aan een onflexibel contract dat niet toelaat efficiënt en snel op potentiële 

veranderingen in te spelen. Daarnaast resteert er ook geen enkele mogelijkheid om de CSA op korte 

of middellange termijn opnieuw te internaliseren. Het ziekenhuis heeft noch de ruimte, noch de 

financiële middelen om die investering te dragen. Het OLVG is dus sowieso aangewezen op de markt, 

waardoor men zich in een slechte onderhandelingspositie bevindt eenmaal er een nieuw contract 

moet genegotieerd worden. 

Een laatste groot hiaat in het contract met Clinium is het ontbreken van gedetailleerde risicoanalyses 

en bijhorende strategieën. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar mogelijke gevaren die kunnen 

optreden en hoe men daarop kan reageren. Er zijn ook geen rampscenario’s ontwikkeld die het OLVG 

moeten toelaten snel en efficiënt te handelen van zodra men met onverwachte problemen wordt 
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geconfronteerd (bijvoorbeeld: een bedrijfsbrand bij Clinium). De eruit voortvloeiende noodzaak aan 

‘ad hoc-reacties’ maakt het ziekenhuis kwetsbaar en kan de dagelijkse werking van verschillende 

afdelingen op zeer korte termijn zwaar verstoren. Deze problematiek kan geïllustreerd worden door 

een voorbeeld: toen de sterilisatieactiviteiten intern plaatsvonden, bedroeg de omlooptijd ongeveer 

vier uur. Als gevolg van de uitbesteding is deze opgelopen tot acht uur. Toch heeft men geen 

aandacht besteed aan het effect van deze langere verwerkingstijd op de beschikbaarheid van 

instrumenten voor de OK’s. In de eerste weken van de samenwerking heeft men bijgevolg 

vastgesteld dat het toenmalige instrumentarium onvoldoende uitgebreid was om deze verdubbeling 

op te vangen en als dusdanig de dagelijkse werking van de OK’s in gevaar bracht. Er was dus een 

acute noodzaak om extra materiaal aan te kopen. Nochtans had deze problematiek gemakkelijk 

voorzien kunnen worden door, bijvoorbeeld, een eenvoudige SWOT-analyse op te stellen. 

Tenslotte wordt de situatie nog gecompliceerder omwille van het feit dat het OLVG mede-eigenaar is 

van Clinium, waardoor het stopzetten van de samenwerking voor beide zwaar gezichtsverlies zou 

betekenen. Het ziekenhuisbestuur is bijgevolg niet geneigd om Clinium aanzienlijk onder druk te 

zetten of om na te gaan of er andere opportuniteiten aanwezig zijn in de markt. Een partnerschap 

met Clinium blijft voor hen de enige mogelijkheid, zowel nu als in de toekomst. 

2.2.6.4 Globale conclusie 

Gezien de hierboven aangehaalde problemen hoeft het niet te verbazen dat de voorlopige evaluatie 

van het project negatief uitvalt. Desondanks erkent het OLVG wel de positieve punten die uit de 

samenwerking voortvloeien. Want ook al blijft de kostprijs per gesteriliseerde set ongeveer gelijk, op 

lange termijn er is wel degelijk sprake van een financieel voordeel: het ziekenhuis hoeft immers niet 

meer te investeren in de uitbreiding, vervanging of het onderhoud van de CSA. Aangezien zulke 

kosten zeer hoog kunnen oplopen, is de samenwerking met Clinium op dit vlak een goede zaak. 

Het punt is echter dat er moeilijk een bedrag kan geplaatst worden op de verschillende kwalitatieve 

problemen die de uitbesteding met zich meebrengt. Indien men deze zou kunnen kwantificeren en in 

rekening brengen, zou de balans vermoedelijk naar de negatieve kant overhellen. Deze factoren 

wegen voorlopig dan ook zwaarder door in de algemene evaluatie, althans voor de operationele 

afdelingen die dagelijks moeten samenwerken met Clinium. Op bestuursniveau hecht men meer 

belang aan de gerealiseerde financiële voordelen. 

De Raad van Bestuur van het OLVG is zich niettemin bewust van de moeizame relatie, maar 

onderneemt weinig tot niets om deze situatie te verbeteren. Het beheer van de samenwerking wordt 

quasi volledig gedelegeerd naar het lagere management (in dit geval: de DSMH). Het bestuur 

beschouwt Clinium naar eigen zeggen nochtans als een strategische partner, maar in praktijk is daar 
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weinig van te merken: de relatie met het sterilisatiebedrijf krijgt geen speciale aandacht of wordt niet 

als prioritair aanzien. Net zoals in de andere ziekenhuisafdelingen worden er kwartaalrapporten 

opgesteld door de verantwoordelijken, die enerzijds de huidige toestand beschrijven en anderzijds 

aanbevelingen maken. Maar aangezien de huidige problemen zich al sinds het begin van de 

samenwerking met Clinium voordoen, is het duidelijk dat er vanuit het bestuur weinig neiging tot 

handelen is. 
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3. Academisch Medisch Centrum te Amsterdam 

3.1 Geschiedenis 

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) is ontstaan uit de samenvoeging van het Binnengasthuis en 

het Wilhelmina Gasthuis enerzijds en de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam 

anderzijds. De facultaire laboratoria en onderzoeksinstituten, die gedurende meer dan een eeuw 

over de hele stad verspreid hadden gelegen, kwamen in 1983 onder één dak samen met het nieuw 

gevormde academisch ziekenhuis. Vijf jaar later werd ook het Emma Kinderziekenhuis opgenomen, 

dat met de AMC-kinderafdeling integreerde tot een volwaardig academisch medisch kindercentrum. 

In het AMC-complex zijn verder enkele onderzoeksinstellingen gevestigd waarmee nauw wordt 

samengewerkt, zoals het Koninklijk Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek, het Interuniversitair 

Oogheelkundig Instituut en de medische afdeling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). 

Door de integratie van de medische faculteit en het academisch ziekenhuis is de samenwerking op 

onderzoeksvlak aanzienlijk geïntensiveerd. Deze afstemming is noodzakelijk om de voorname positie 

van het AMC in het medische landschap te kunnen behouden. 

3.2 Uitbesteding van de centrale sterilisatieafdeling 

3.2.1 De centrale sterilisatieafdeling 

Vanaf 1983 organiseerde het AMC zijn sterilisatieafdeling rond één centraal punt. Alle verschillende 

sterilisatieactiviteiten die tot dan toe bij de afzonderlijke departementen waren ondergebracht, 

werden samengevoegd tot 1 onafhankelijke afdeling. Deze bood werk aan ongeveer 30 personen: 

één leidinggevende, twee teamchefs en het uitvoerend personeel. Gezien de cruciale rol die de 

nieuwbakken CSA vervulde in de organisatie, was het verzekeren van goed management een van de 

belangrijkste actiepunten. Niettemin werd deze afdeling door de andere departementen in het 

ziekenhuis wat stiefmoederlijk behandeld: slechts weinigen schatten de CSA naar waarde en 

begrepen het belang van dit departement voor de gehele organisatie. Uiteraard waren de ogen 

gericht op de CSA ingeval van problemen, maar daarbuiten was er weinig aandacht voor het reilen en 

zeilen in deze afdeling. 

3.2.2 Redenen voor uitbesteding 

In de loop der jaren kwamen er verschillende problemen aan de oppervlakte, waardoor het bestuur 

van het AMC steeds meer met een mogelijke uitbesteding van de CSA rekening ging houden. 

3.2.2.1 Personeelsproblemen 

Vooreerst waren er moeilijkheden op vlak van het dagelijkse beheer van de CSA. Enerzijds waren vele 

leidinggevenden snel uitgekeken op de job: aangezien het werk vrij eenvoudig en in zeer grote mate 

repetitief is, werd dit al snel als te eentonig ervaren. Bovendien werden er maar weinig projecten 
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opgezet die het dagelijkse ritme braken, waardoor de meesten vrij spoedig elders naar een grotere 

uitdaging zochten. Anderzijds hadden velen toch ook problemen om de werking van de CSA in goede 

banen te leiden. Dit had voornamelijk te maken met de gevarieerde samenstelling van het personeel 

in de sterilisatieafdeling: mensen uit allerlei etnische groepen en met verschillende achtergronden 

waren er werkzaam en vele afdelingshoofden slaagden er niet in om leiding te geven aan deze 

verscheidenheid aan culturen. Het gevolg was een klimaat van ontevredenheid en frustratie, wat 

leidde tot een groot percentage aan werkverzuim. Na verloop van tijd werd het duidelijk dat dit 

structurele probleem niet intern kon opgelost worden en dat men een alternatief moest vinden. 

3.2.2.2 Gebrek aan managementaandacht 

Het bovenstaande probleem kon doorgetrokken worden naar het hogergelegen niveau. Aangezien 

de CSA niet als een prioriteit werd beschouwd door het bestuur, werd deze toegewezen aan 

managers wiens hoofdtaken zich eigenlijk op andere fronten bevonden. Bijgevolg konden deze de 

CSA niet de aandacht geven die nodig was om kort op de bal te spelen bij moeilijkheden of conflicten 

en dit leidde wederom tot aanslepende problemen die de kwaliteit van het proces niet ten goede 

kwamen. Bovendien slaagde men er amper in om gemaakte afspraken om te zetten in realiteit 

wegens de beperkte contractuele waarde van interne overeenkomsten. Er was weinig enthousiasme 

om deze na te leven en op te volgen, waardoor de kwesties niet of moeilijk opgelost geraakten. Door 

samen te werken met een leverancier hoopte men deze situaties aan te pakken, aangezien een 

contract veel meer binding en verplichtingen creëert voor de externe partner. 

3.2.2.3 Investeringen 

Een laatste reden voor de uitbesteding werd gevormd door de investeringen die nodig waren voor 

het onderhoud en de vervanging van de machines. Voor veel ziekenhuizen betekent dit een zware 

financiële inspanning en voor het AMC was dit niet anders. Door de verouderde machines 

ontstonden er immers problemen met de omlooptijd van de instrumenten, wat risico’s met zich 

meebracht voor de vlotte werking van de OK’s. Ook voor deze problematiek was uitbesteding een 

geschikt alternatief: de kosten zouden in dit geval gedragen worden door het sterilisatiebedrijf en dat 

scheelde een serieuze slok op de borrel voor de financiële zorgen van het ziekenhuis. 

3.2.2.4 Conclusie 

Op basis van bovenstaande beschrijving kan men concluderen dat de mogelijke financiële voordelen 

van uitbesteding (op vlak van exploitatie van de CSA) niet centraal stonden, maar dat er eerder 

gezocht werd naar een antwoord op de structurele problemen die men intern niet kon oplossen. De 

kwaliteit van de dienstverlening primeerde op de mogelijke besparingen die konden gerealiseerd 

worden. 
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3.2.3 Het beslissingproces 

3.2.3.1 De studiegroep 

Om de mogelijkheid en het potentieel van de uitbesteding van de CSA te onderzoeken, werd er een 

studiegroep samengesteld. Deze bestond uit vier ervaren personen: de hoofden van de OK en de 

CSA, een medewerker uit de CSA en een personeelslid uit het financiële departement. De studie die 

men voerde was niet echt diepgaand: er werd een business case opgesteld, maar deze was beperkt 

in omvang, aangezien men enkel geïnteresseerd was in het oplossen van de toenmalige pijnpunten 

en het niet de bedoeling was om alle mogelijke voordelen te analyseren (dit zou teveel tijd in beslag 

genomen hebben). 

De studiegroep had wel aandacht voor ontwikkelingen in binnen- en buitenland en informeerde zich 

bij andere ziekenhuizen die ervaring hadden met dit onderwerp. Uit deze informatie concludeerde 

men dat vooral een realistisch verwachtingspatroon en het belang van goede afspraken met de 

uiteindelijke leverancier(s) belangrijk waren. Daarnaast herevalueerde men ook nog eenmaal de 

mogelijkheid om de problemen met de CSA intern op te lossen, maar dit idee werd zeer snel 

afgevoerd: de moeilijkheden sleepten al jaren aan en er was ondanks alle inzet geen uitzicht op 

verbetering. Aldus werd de oorspronkelijke vraag “Wat gaan we doen” omgevormd tot “Met wie 

gaan we samenwerken”. 

3.2.3.2 Sociale impact 

Er was eveneens aandacht voor de sociale impact van de uitbesteding. Toen de plannen bekend 

gemaakt werden, ontstond er immers heel wat opschudding en wrevel bij de personeelsleden van de 

CSA. Om hen zo goed mogelijk te informeren, organiseerde de studiegroep op regelmatige basis 

infosessies en werd er met elke werknemer afzonderlijk besproken wat de toekomstverwachtingen 

en –kansen zouden zijn. Bij deze gesprekken werden later ook medewerkers van het gekozen 

sterilisatiebedrijf betrokken om duidelijkheid te scheppen over de toekomstige werking van de CSA 

en de bijhorende nieuwe CAO. De ondernemingsraad keek erop toe dat de werknemers voldoende 

en eerlijk geïnformeerd werden. Sommige personen lieten hun emoties echter de bovenhand halen 

en probeerden er een politieke zaak van te maken, aangezien het ziekenhuis in het verleden immers 

al een aantal minder geslaagde uitbestedinginitiatieven achter de rug had (onder meer de chirurgen 

hadden hierdoor hun twijfels over de slaagkansen van het project: zij vreesden voor een weerslag op 

de kwaliteit en de beschikbaarheid van de instrumenten). Slechts door middel van veel 

overredingskracht en het geven van persoonlijke garanties slaagde men erin om iedereen op 

dezelfde lijn te krijgen.  
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3.2.4 Keuze van de leverancier 

Van zodra het duidelijk werd dat er in elk geval voor uitbesteding geopteerd zou worden, ging men 

na wat er precies verwacht werd van de toekomstige leverancier. De twee prioritaire doelstellingen 

waren het verzekeren van de continuïteit van het proces enerzijds en de betrouwbaarheid van de 

partner anderzijds. Dat laatste heeft vooral betrekking op de kwaliteit van de samenwerking en de 

capaciteiten van het bedrijf om de contractuele bepalingen na te komen. 

Er waren twee kandidaten om de sterilisatieactiviteiten over de nemen: Synergy Healthcare en 

Clinium. Dit laatste bedrijf had al ervaring met het steriliseren van instrumenten, onder andere voor 

het OLVG (zie supra) en wou meer klanten binnenhalen om optimaal te profiteren van 

schaaleffecten. Synergy Healthcare is daarentegen een Brits sterilisatiebedrijf dat zijn activiteiten 

wou uitbreiden naar het vasteland. Om deze markt binnen te treden, koos Synergy om LIPS 

Gezondheidszorg over te nemen, een Nederlandse onderneming die gespecialiseerde diensten voor 

ziekenhuizen verzorgde (textielreiniging, …), onder meer voor het AMC. Deze voorgeschiedenis 

tussen beide organisaties speelde uiteraard een rol in de finale beslissing, maar de superioriteit van 

hun voorstel bleek toch het doorslaggevende element te zijn waardoor Synergy het contract 

binnenhaalde. 

Om zeker te zijn van de meerwaarde die Synergy bood, werd aan hen gevraagd om, bij wijze van 

testcase, de leiding van de CSA tijdelijk over te nemen. Het bedrijf plaatste een ervaren persoon aan 

het roer en deze slaagde erin om de toenmalige problemen aan te pakken en de 

sterilisatieactiviteiten vlot te laten verlopen. Na de positieve evaluatie van deze opdracht werd 

besloten om over een diepgaande samenwerking te onderhandelen. 

3.2.5 Het contract 

Het AMC hechtte veel belang aan het maken van volledige en duidelijke afspraken met de leverancier 

over de gewenste dienstverlening. Dit kan men duidelijk waarnemen doorheen de verschillende 

bepalingen in het contract. 

3.2.5.1 Contractbepalingen  

Het verzekeren van de continuïteit van het sterilisatieproces was dé prioriteit voor het AMC, ook 

ingeval de samenwerking met Synergy niet positief zou verlopen. Daarom werden er 

voorzorgsmaatregelen getroffen om te kunnen anticiperen op een vervroegde stopzetting van het 

contract. Zo blijft het AMC bijvoorbeeld eigenaar van de instrumenten. Dit om te vermijden dat men 

plots niet meer over instrumenten zou kunnen beschikken (bijvoorbeeld ingeval Synergy failliet zou 

gaan). De machines werden daarentegen wel overdragen, maar ook hier werden duidelijke afspraken 

gemaakt om de werking van de CSA te verzekeren wanneer de samenwerking zou opgeschort 
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worden. Deze redenering geeft ook aan waarom men opteerde om de eigen CSA te behouden in 

plaats van een nieuw gebouw op te richten: dit werd een als een te groot risico beschouwd, omdat 

het terugdraaien van die beslissing een zware (financiële) dobber zou betekenen. Het AMC moet in 

staat zijn om de sterilisatieactiviteiten op elke ogenblik weer in eigen handen te nemen, zonder het 

verloop van het proces in gevaar te brengen. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit van de sterilisatie nog altijd bij het AMC. Zij voeren dan ook controles uit om na te gaan of 

de procedures correct gevolgd werden en de kwaliteitsdoelstellingen gehaald werden. Deze 

nazichten zijn toegewezen aan de DSMH, die deel uitmaakt van de afdeling ‘ziekenhuishygiëne’. 

Aangezien men vanuit het AMC vooral de nadruk legt op het gezamenlijk oplossen van problemen, 

zijn er geen echte incentives in het contract opgenomen. Deze zouden naar eigen zeggen eerder de 

druk en de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij Synergy leggen, wat niet de bedoeling van de 

samenwerking is. Wel verwacht men dat het sterilisatiebedrijf het initiatief neemt wanneer men 

geconfronteerd wordt met complicaties. Indien Synergy daarnaast ideeën voorstelt en uitwerkt die 

het AMC ten goede komen (op vlak van kostenbesparing), dan delen zij uiteraard mee in de winst. 

Uit het bovenstaande kan men eveneens afleiden dat er geen sancties in het contract opgenomen 

zijn. Ook hier geeft men de voorkeur aan het in onderling overleg oplossen van probleemsituaties, 

deels omdat het vaak extreem moeilijk is om een objectief monitoringssysteem op te zetten. 

Hierdoor zijn de resultaten voor verschillende interpretaties vatbaar, wat tot langdurige (juridische) 

conflicten kan leiden zonder dat de pijnpunten grondig aangepakt worden. Ingeval van herhaaldelijke 

disfuncties kan het contract wel stopgezet worden: er zijn maatregelen genomen om de 

sterilisatieactiviteiten op korte termijn terug in eigen handen te nemen mocht dit noodzakelijk zijn. 

Uiteraard moet er sprake zijn van diepgaande meningsverschillen of problemen die een verdere 

samenwerking onmogelijk maken. 

3.2.5.2 Risico- en toekomststrategieën 

Het contract bevat tevens scenario’s die beide organisaties moeten toelaten om snel en kordaat op 

te treden ten tijde van rampsituaties (brand, staking, …). In het recente verleden zijn er reeds een 

aantal gevallen geweest van defecte machines, waarbij men moest terugvallen op die plannen en 

deze hebben toen hun nut bewezen. Wanneer ze echter ontoereikend zouden zijn, rekent men op de 

collegialiteit van andere ziekenhuizen om tijdelijk de sterilisatieactiviteiten over te nemen. 

De sterilisatieactiviteiten vinden voorlopig nog altijd plaats in de voormalige CSA van het AMC, alleen 

staat deze nu onder leiding van Synergy. Deze afdeling kan, indien nodig, de productie tijdelijk 

opdrijven: er zijn noodplannen opgesteld om de capaciteit binnen de vierentwintig uur te verhogen. 

Om een structurele schaalvergroting door te voeren is de huidige locatie echter niet geschikt. Men 
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heeft de intentie om te verhuizen naar een nieuwbouw zodra Synergy erin slaagt nog een andere, 

grote klant aan te trekken. Er zijn bepalingen opgenomen in het contract die voorschrijven dat men 

op dat ogenblik opnieuw gaat onderhandelen om de bestaande afspraken aan te passen aan de 

nieuwe situatie. 

3.5.2.3 De transitie 

Het contract trad in werking vanaf 1 augustus 2006. Eenmaal het sociale plan werd aanvaard, was de 

laatste belangrijke hindernis genomen en kon de samenwerking van start gaan. Op deze dag werden 

de medewerkers van de CSA officieel in dienst genomen door Synergy, aangezien het bedrijf de 

verplichting had om alle personeelsleden die de overstap wilden maken aan te nemen. Op een vijftal 

personen na hebben alle werknemers hiervan gebruik gemaakt en het merendeel van hen werkt nu 

nog steeds in de CSA. 

3.2.6 Communicatie 

3.2.6.1 Voor de samenwerking 

Om de chirurgen, die in het begin vrij sceptisch tegenover het uitbestedingproject stonden, te 

overtuigen, werden er regelmatig samenkomsten geregeld met vertegenwoordigers van Synergy om 

vragen te beantwoorden of misverstanden uit de wereld te helpen. Om de laatste twijfels weg te 

nemen werden er ook ontmoetingen geregeld met medici uit Britse ziekenhuizen die samenwerken 

met Synergy. Door te delen in de ervaringen van hun collega’s lieten vele wantrouwige chirurgen hun 

terughoudendheid varen. Ook werden een aantal medewerkers uitgekozen om een bezoek te 

brengen aan de faciliteiten van Synergy in Groot-Brittannië zodat ze zich een beeld konden vormen 

over de toekomstige samenwerking. Deze gebaren werden ten zeerste geapprecieerd door het 

personeel en droegen bij tot het redelijk vlotte omschakelingsproces. 

3.2.6.2 Communicatiemomenten 

Om de communicatielijnen tussen de medewerkers van beide organisaties zo kort mogelijk te 

houden, heeft men een communicatiematrix opgesteld. De bedoeling hiervan is dat personeelsleden 

steeds weten tot wie men zich moet wenden wanneer er moeilijkheden of conflicten optreden, 

terwijl er zo weinig mogelijk tussenstations gepasseerd moeten worden. 

Er is dagelijks contact tussen de werknemers uit de CSA en de OK’s, voornamelijk om de continuïteit 

van het sterilisatieproces te garanderen. Men gaat na waar het instrumentarium zich bevindt, hoe de 

planning in elkaar zit en of er speciale aandachtspunten zijn. 

Er is eveneens wekelijks contact tussen de operationeel leidinggevenden (unit managers) van beide 

partijen. Deze personen stellen onder meer een planning op en wisselen informatie uit die 
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noodzakelijk is om ongewenste verrassingen te voorkomen. Wanneer er echter dringende 

maatregelen moeten genomen worden, kunnen er uiteraard ad hoc-vergaderingen ingelast worden. 

Vervolgens is er ook overleg op tactisch niveau, waarbij de aandacht gaat naar het beheersen van de 

logistieke stromen en het aanpakken van de knelpunten in het proces. 

Tenslotte is er ook een maandelijks strategisch overleg tussen het divisiebestuur en de bedrijfsleiders 

van Synergy om de samenwerking te evalueren en deze eventueel bij te sturen. Ook gaat men na 

welke mogelijke acties er in de toekomst kunnen ondernomen worden om de samenwerking te 

optimaliseren. 

Uiteraard is elk niveau verantwoordelijk voor de rapportage aan de belanghebbenden en de 

terugkoppeling hiervan naar de juiste personen. 

3.2.7 Evaluatie 

De samenwerking tussen het AMC en Synergy is nu ongeveer drie jaar oud en de algemene indrukken 

zijn vrij positief. 

3.2.7.1 Personeels- en procesverbeteringen 

De problemen in verband met het personeelsverloop, die aan de basis lagen van de uitbesteding, zijn 

vrijwel volledig opgelost. Er zijn geen constante wissels van leidinggevenden meer, waardoor er nu 

veel meer kennis in de CSA blijft die kan aangewend worden om de dagelijkse werking te 

optimaliseren. 

Daarnaast zijn als gevolg van de uitbesteding alle processen die zich in de CSA afspelen in kaart 

gebracht, iets wat voorheen niet het geval was. Dankzij deze schema’s kon men achterhalen waarom 

het in het verleden op bepaalde domeinen verkeerd liep. Door het toenmalige gebrekkig inzicht in de 

eigen processen was men niet in staat om de oorzaken van dergelijke problemen te achterhalen, laat 

staan dat men er een geschikt antwoord voor vond. Bijkomend bracht de analyse van de 

processchema’s eveneens aan het licht waar de bottlenecks zich bevonden. Dit stelt de CSA in staat 

om sneller te reageren op onverwachte problemen die de sterilisatieactiviteiten in gevaar brengen. 

3.2.7.2 Professionalisme 

Vervolgens is er door de komst van Synergy enerzijds meer professionalisme en anderzijds ook meer 

controle aan het sterilisatieproces toegevoegd. Voor de samenwerking was het bijvoorbeeld de 

gewoonte dat sommige afdelingen zelf veelgebruikte instrumenten, bij wijze van spreken, in de 

gootsteen schoonmaakten. Dit bracht natuurlijk risico’s mee voor de kwaliteit van het materiaal en 

de gezondheid van de patiënt. Nu Synergy de verantwoordelijkheid draagt voor het sterilisatieproces 

worden de behoeften van de verschillende afdelingen op vlak van instrumentensets in kaart 

gebracht. Deze worden na gebruik opgehaald en na afloop van de sterilisatie opnieuw aan de juiste 
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afdeling terugbezorgd. Dankzij deze maatregelen kon men het lokaal schoonmaken van materiaal 

een halt toe roepen. 

3.2.7.3 Minpunten 

Een voorlopig minpunt van de samenwerking is het uitblijven van de gewenste schaalvergroting. 

Oorspronkelijk had men het idee dat de CSA zou verhuizen naar een nieuwbouw van zodra Synergy 

erin slaagde een of meerdere extra ziekenhuizen in de regio te contracteren. Door verschillende 

sterilisatieafdelingen te concentreren op één locatie hoopte men te profiteren van mogelijke 

schaalvoordelen en aldus de verwerkingskost per eenheid naar beneden te halen. Tot op heden is er 

echter nog altijd geen extra partner aangetrokken, waardoor de plannen niet tot uitvoering kunnen 

gebracht worden. Naar de toekomst toe zou men hier verandering willen in brengen, maar de kans 

op slagen wordt bijzonder laag ingeschat. 

Daarnaast erkent men dat er tijdens het onderhandelingsproces niet lang genoeg werd stilgestaan bij 

de verschillen tussen de Britse en Nederlandse bedrijfsculturen: men ging ervan uit dat de processen 

en maatregelen die in de Britse afdelingen van Synergy succesvol waren, grotendeels konden 

gekopieerd worden voor de samenwerking met het AMC. Maar blijkbaar zorgden deze 

werkmethodes voor heel wat problemen en miscommunicatie, vooral op vlak van rapportage, 

waardoor er in de eerste weken na de ingang van het contract een aantal aanpassingen nodig waren. 

Deze hebben uiteindelijk geen blijvende schade aangericht, maar er is nu wel meer aandacht voor 

deze problematiek wanneer men werkwijzen wil overbrengen van Groot-Brittannië naar Nederland 

en omgekeerd. 

3.2.7.4 Globale conclusie 

De voorlopige evaluatie leert ons dat de vooropgestelde verwachtingen grotendeels ingelost werden: 

het personeelsprobleem werd aangepakt en de CSA functioneert vlotter dankzij de verhoogde 

aandacht die eraan besteed wordt. Beide organisaties zetten daarnaast regelmatig projecten op die 

de werking van de CSA naar de toekomst toe nog verder moet optimaliseren. Deze gezamenlijke 

projecten hebben hun nut reeds bewezen en vormen het ideale middel om de concentratie hoog te 

houden. 

Niettemin zullen er in de toekomst nog belangrijke knopen moeten doorgehakt worden en dan 

vooral met betrekking tot de locatie van de CSA. Zoals reeds vermeld, is Synergy er nog altijd niet in 

geslaagd om een extra partner aan te trekken, waardoor de voorziene bouwplannen niet van de 

grond komen. Hoe langer deze situatie aansleept, hoe kleiner de kans dat deze ooit gerealiseerd 

zullen worden. Hierdoor komt het AMC voor de keuze te staan: ofwel de huidige situatie aanvaarden 

en blijven wachten op een potentiële partner, ofwel op zoek gaan naar mogelijke alternatieven om 
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de productiekosten naar beneden te halen. Vooral bij deze laatste optie moet men er zich van 

vergewissen dat de werking van de CSA niet in gevaar komt door de gemaakte keuzes. 

Hetzelfde principe geldt wanneer men er toch nog in slaagt een extra partner aan boord te halen. In 

dit geval wordt de hele samenwerking voer voor nieuwe onderhandelingen en door de aanwezigheid 

van een derde organisatie zullen deze veel gecompliceerder verlopen. Het komt er dus op aan om op 

dat ogenblik de juiste keuzes en afspraken te maken, teneinde de vlotte werking van de CSA ook in 

de toekomst te garanderen. 
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Deel 4: Discussie en conclusie 

1.  Inleiding 

De gevallenstudies schetsen een beeld van de praktijkervaringen van twee Amsterdamse 

ziekenhuizen die de CSA reeds uitbesteed hebben. Beide organisaties hadden hun eigen redenen en 

verwachtingen om voor uitbesteding te kiezen en ontwikkelden daarnaast een eigen methodologie 

om het project succesvol uit te voeren. In dit hoofdstuk worden deze handelswijzen vergeleken met 

en getoetst aan de literatuur, met de bedoeling na te gaan waar de gelijkenissen of verschillen zich 

bevinden en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. 

Vooraf moet wel vermeld worden dat de conclusies die uit deze vergelijkingen getrokken worden 

niet veralgemeend mogen worden: gezien de beperkte omvang van de studie zijn de resultaten niet 

representatief voor de hele sector. 

2. Discussie 

Uit de analyse van beide case studies kunnen enkele opmerkelijke feiten vastgesteld worden. 

Vooreerst blijkt dat zowel het AMC als het OLVG hun CSA in de eerste plaats uitbesteedden uit niet-

financiële overwegingen: het OLVG werd geconfronteerd met ruimtegebrek om uit te breiden, terwijl 

het AMC een oplossing wou vinden voor de aanhoudende personeelsproblemen waarmee hun 

sterilisatieafdeling te kampen had. Bijgevolg was het verminderen van de exploitatiekosten slechts 

een secundaire doelstelling. Deze vaststelling staat in contrast met de resultaten uit het onderzoek 

van Vanblaere (2008), waar de meerderheid van de ondervraagden zich duidelijk laat leiden door de 

mogelijke financiële voordelen die een uitbesteding met zich meebrengt. Andere, eerder kwalitatieve 

factoren kunnen amper een derde of minder van de ziekenhuizen bekoren. Niettemin blijkt dat 

slechts 1 van de respondenten de CSA daadwerkelijk heeft uitbesteed. In combinatie met de 

elementen uit de case studies kan men hier concluderen dat de financiële voordelen niet 

overtuigend genoeg zijn om ziekenhuizen tot uitbesteding aan te zetten. Pas wanneer men met acute 

of aanslepende problemen geconfronteerd wordt, wordt uitbesteding concreet overwogen. Ook dit 

argument is in tegenstelling met de conclusie van Souhrada (1989). Deze auteur schrijft dat enkel 

financiële voordelen de actieve interesse van een ziekenhuisbestuur zullen wekken. 

De beide besproken ziekenhuizen hebben ook uiteenlopende keuzes gemaakt tijdens de 

voorbereiding van de uitbesteding. Zo waren er in de studiegroepen andere partijen 

vertegenwoordigd: in het OLVG was bijvoorbeeld de raad van bestuur aanwezig, wat niet het geval 

was in het AMC. Aangezien het bestuur van het eerste ziekenhuis gebrand was op een samenwerking 
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met Clinium is het logisch dat ze de besprekingen van nabij wilden volgen. Ook zullen deze personen 

het onderzoek een duwtje in de juiste richting (zijnde: naar een samenwerking met Clinium) gegeven 

hebben. 

Opvallender is wel dat het OLVG de werknemers niet betrok tijdens deze voorbereidingsfase van het 

project. Als ervaringsdeskundigen weten zij beter dan wie ook waar de aandachtspunten en gevaren 

van het sterilisatieproces zich bevinden. Het OLVG liep op deze manier ook het risico op spontane 

acties van het personeel, omdat het zich genegeerd zou kunnen voelen. Het AMC heeft op deze 

moeilijkheden grotendeels kunnen anticiperen door regelmatige overlegmomenten te houden en 

personeelsvertegenwoordiging toe te laten in de studiegroep.  

Vervolgens blijkt dat het OLVG geen beroep deed op externe adviseurs om het uitbestedingsproces 

in goede banen te leiden. Aangezien ziekenhuizen in het algemeen vrij vertrouwd zijn met 

uitbesteding (catering, textiel, …) hoeft dit echter niet te verbazen. Toch zou hulp in de 

voorbereidingsfase geen overbodige luxe geweest zijn: zoals blijkt uit de case studies waren beide 

ziekenhuizen van oordeel dat het uitbesteden van de CSA een strategische beslissing is. John (2006) 

geeft aan dat de uitbesteding bijgevolg een vorm van strategische verandering is en ook zo 

behandeld moet worden. Desondanks hadden de uitbestedingsprocessen van beide ziekenhuizen 

veeleer een operationeel karakter: er werd wel degelijk rekening gehouden met de logistieke 

elementen en de weerslag op de betrokken afdelingen, maar daar hield het op. Men ging niet na of 

de CSA enige invloed heeft op de strategie van het ziekenhuis, noch of het uitbesteden ervan 

eventuele effecten zou hebben op de strategische positie ervan. Dit zien we in het onderzoek van het 

AMC, waar de opgestelde business case slechts beperkt bleef tot het vinden van een oplossing voor 

de bestaande problemen, zonder rekening te houden met de totale invloed op het gehele ziekenhuis. 

Externe consultants hadden hier een meerwaarde kunnen leveren, zelfs voor primaire elementen als 

zorgvuldig opgebouwde risicoanalyses en adequate (re)actiescenario’s (Greaver, 1999), die in het 

geval van het OLVG amper aanwezig zijn. 

Wat de keuze van de leverancier betreft is er in de literatuur grote eensgezindheid: niet enkel de 

prestaties spelen een rol, maar ook de complementariteit van de bedrijfsculturen en 

managementvaardigheden. Organisaties moeten bijgevolg ook voldoende aandacht besteden aan 

deze laatste factoren, aangezien ze in grote mate de kwaliteit van de samenwerking bepalen en er 

altijd een risico bestaat op opportunisme vanwege de leverancier (McIvor, 2007). Niettemin blijkt uit 

de case studies dat dit onderdeel eerder genegeerd wordt: geen van beide ziekenhuizen heeft in dit 

domein een doorlichting gemaakt van zijn potentiële leveranciers; men vertrouwde eerder op de 

ontwikkeling van een zo volledig mogelijk contract om de samenwerking in goede banen te leiden. 

Nochtans kunnen contracten nooit sluitend zijn om alle mogelijke scenario’s te dekken. Wanneer de 
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organisaties in extreme situaties verzeild raken waarbij men zich niet kan beroepen op 

contractbepalingen, zal deze complementariteit grotendeels bepalen hoe efficiënt en succesvol de 

uitdagingen kunnen beantwoord worden. Tegengestelde bedrijfsculturen zullen de communicatie 

immers stroef laten verlopen, wat tot onderlinge conflicten kan leiden die de situatie enkel 

verergeren. Dit wordt onder meer geïllustreerd door de samenwerking tussen Clinium en het OLVG: 

het ziekenhuis hecht veel belang aan de stiptheid van rapportage in verband met de kwaliteitstesten. 

Niettemin duurt het een hele tijd vooraleer de nodige documenten aan hen bezorgd worden: voor 

Clinium vormt dit duidelijk geen prioriteit. Het is inderdaad correct dat het OLVG het eerste 

ziekenhuis was waarvoor Clinium de sterilisatieactiviteiten verzorgde en er dus amper informatie 

beschikbaar was om een leveranciersprofiel op te stellen. Nochtans is deze vaststelling een 

bijkomende reden om extra aandacht te besteden aan de contractbepalingen, zodat dit voldoende 

zekerheid biedt om onaangename verrassingen te vermijden. Niettemin zijn er ook daar 

tekortkomingen te melden. 

Het belang van volledige afspraken kan niet genoeg benadrukt worden: dit vormt immers de basis 

van een vlotte en succesvolle samenwerking en vermijdt dat men te afhankelijk wordt van de 

leverancier (Hoecht & Trott, 2006). Een zo sluitend mogelijk contract is echter niet voldoende: er 

moet rekening gehouden worden met eventuele toekomstige ontwikkelingen, zowel op technisch, 

economisch en juridisch vlak. Bijgevolg moeten de contractbepalingen de nodige flexibiliteit bezitten 

om deze uitdagingen van antwoord te dienen (John, 2006; Juras, 2007). Wanneer we deze 

opmerkingen vergelijken met de situaties uit de case studies valt meteen op dat beide ziekenhuizen 

vanuit een verschillend standpunt aan de onderhandelingstafel plaatsnamen: het AMC wou te allen 

tijde vermijden dat onvoorziene omstandigheden het verloop van de sterilisatieactiviteiten in gevaar 

zouden brengen. Dit valt af te leiden uit de verschillende voorzorgsmaatregelen die genomen werden 

(CSA wordt niet afgebroken, nieuwbouw moet op AMC-terreinen komen, men blijft eigenaar van de 

instrumenten, uitstapregeling) en eveneens uit het feit dat elke contractbepaling kan 

heronderhandeld worden in het licht van toekomstige omgevingsveranderingen. Voor het OLVG lag 

de nadruk daarentegen op de prestaties van de sterilisatiepartner en ontwikkelde plannen die een 

intensieve samenwerking mogelijk moesten maken. De SLA’s en de uitgebreide testen zijn hier 

voorbeelden van. Gezien de relatie tussen Clinium en het OLVG ging men er bij de onderhandelingen 

van een lange termijnsamenwerking uit en waren maatregelen om zichzelf in te dekken niet aan de 

orde. 

De gebrekkige voorbereiding en het eruit voorvloeiende contract zijn de hoofdoorzaken van de mank 

lopende samenwerking tussen het OLVG en Clinium. Vooreerst werd er veel te weinig rekening 

gehouden met logistieke elementen die een invloed hebben op het proces. Getuige hiervan is het 
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plotse tekort aan instrumenten dat ontstond door de langere verwerkingstijd, evenals het feit dat 

men geen aandacht schonk aan mogelijke transportproblemen als gevolg van files op de 

autosnelwegen. Deze problemen hadden gemakkelijk vermeden kunnen worden door degelijke 

risicoanalyses op te stellen, maar deze ontbreken eveneens. Daarnaast heeft het OLVG geen macht in 

de relatie met Clinium door het ontbreken van duidelijke sanctiemaatregelen of boetesystemen. 

Hierdoor kan men Clinium moeilijk (dwingend) stimuleren om de overeengekomen normen te halen 

of actief probleemoplossend te werken. Bijkomend heeft het OLVG zich in een zwakke positie 

gemanoeuvreerd door geen uitstapregeling in het contract op te nemen. Aldus kan men het contract 

slechts verbreken ingeval van zware fouten door het sterilisatiebedrijf. Maar enerzijds is dit moeilijk 

te bewijzen en anderzijds zal deze stap waarschijnlijk resulteren in een juridische procedureslag waar 

beide organisaties uiteindelijk aan verliezen. En zelfs al wordt het contract stopgezet, dan nog is het 

OLVG niet in staat om de CSA in eigen handen te nemen door het gebrek aan ruimte en geschikte 

machines. Op korte termijn bestaat er voor het OLVG dus geen andere mogelijkheid dan met een 

leverancier te werken, wat de onderhandelingsmacht van het ziekenhuis zwaar aantast. De oorzaak 

van deze tekortkomingen kan een gevolg zijn van de onervarenheid van de betrokkenen uit het 

OLVG, zoals John (2006) aangeeft, maar hoogstwaarschijnlijk zal de snelheid waarmee het proces 

moest afgerond worden de hoofdreden vormen. Hierdoor ontbrak de nodige tijd om degelijke 

analyses te maken. Scheier (1997) waarschuwde reeds voor de mogelijke gevolgen van een ad hoc-

uitbesteding: vaak leidt dit tot zwakke contracten en de noodzaak om de hele onderhandelingsfase 

over te doen. Uit voorgaande beschrijving blijkt dat deze auteur het bij het rechte eind had. 

Aan deze materie werd meer zorg besteed door de medewerkers van het AMC: er werden 

verschillende risicostrategieën in het contract opgenomen plus een uitstapregeling waardoor de 

sterilisatieactiviteiten op korte termijn weer intern verricht kunnen worden. Bovendien kan men met 

oog op toekomstige veranderingen nieuwe afspraken maken. Dit alles vermijdt een te grote 

onafhankelijkheid van de leverancier. Nochtans heeft ook het AMC nagelaten om 

sanctiemaatregelen op te nemen in het contract. Wanneer de samenwerking wat stroever verloopt, 

kan dit gebrek ertoe leiden dat men niet in staat is om enige druk uit te oefenen op de leverancier, 

zoals aangetoond in het geval van het OLVG. Het AMC zal bijgevolg in zulke situaties vooral moeten 

rekenen op de goede wil van zijn partner en zal aldus weinig controle meer hebben over de 

onderlinge relatie. Dit kan een negatieve invloed uitoefenen op de dagelijkse werking van het 

ziekenhuis en is dus een aandachtspunt voor de toekomst. 

Een laatste punt betreft de communicatie tussen de ziekenhuizen en hun respectievelijke partners. 

Het is opvallend dat de communicatielijnen tussen het OLVG en Clinium vrij lang zijn: een klacht van 

een bepaalde afdeling gaat naar de DSMH, vervolgens naar de contactpersoon bij Clinium en 
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uiteindelijk naar de lokale verantwoordelijke. Dit veroorzaakt veel vertraging en miscommunicatie, 

waardoor de problemen inefficiënt worden aangepakt. Bovendien is er geen echt feedbacksysteem 

ontwikkeld, zoals Roberts (2001) aanbeveelt: er wordt amper kennis uitgewisseld of werk gemaakt 

van gemeenschappelijke projecten om de samenwerking te optimaliseren. Men beperkt zich 

daarentegen slechts tot klachtenregistratie en vage afspraken, wat uiteindelijk zo goed als nooit de 

gewenste resultaten oplevert. 

Het AMC heeft het voordeel dat de CSA zich nog altijd in het ziekenhuis bevindt, waardoor er meer 

direct contact tussen de verschillende belanghebbenden mogelijk is. Dit maakt dat men veel korter 

op de bal kan spelen in probleemsituaties en vermijdt nodeloos tijdverlies. Bovendien zijn de 

overlegmomenten ook beter georganiseerd en uitgesplitst over verschillende bestuursniveaus, 

waardoor men continu aandacht heeft voor het geheel in plaats van zich vooral te concentreren op 

het puur operationele aspect. Gezien de toekomstplannen die het AMC voor ogen heeft met de CSA 

is dit geen overbodige luxe. 

3. Algemene conclusie 

Uit de voorgaande discussie kunnen enkele conclusies getrokken worden. Vooreerst blijkt dat het 

belang van de financiële voordelen om de CSA uit te besteden niet overschat mag worden (het gaat 

hier wel degelijk om de exploitatiekost en niet om de nodige investeringen). Ook al spelen deze een 

belangrijke secundaire rol, de directe aanleiding lijkt daarentegen vaak van niet-financiële aard.  

Daarnaast kan uit de case studies afgeleid worden dat de CSA geen prominente rol toebedeeld krijgt 

in een ziekenhuis. Bijgevolg gaat men de uitbesteding beschouwen vanuit een operationeel in plaats 

van een strategisch oogpunt. Hierdoor worden tijdens het proces vaak niet alle (strategische) 

implicaties in rekening gebracht en kijkt men niet verder dan de louter operationele vraagstukken. 

Het is aan te raden dat het blikveld in dit domein verruimd wordt: men dient na te gaat of de 

uitbesteding invloed kan hebben op de strategie van de organisatie en in welke mate dat het geval 

zou kunnen zijn. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek kan men de gepaste maatregelen 

nemen om de uitbesteding in goede banen te leiden. 

Vervolgens kunnen we ook stellen dat het eigenlijke uitbestedingsproces meer aandacht verdient: 

het is onmogelijk om alle mogelijke consequenties te voorzien, maar er moet minstens aandacht zijn 

voor de basiselementen. Dit houdt onder meer in dat er degelijke risicoanalyses opgesteld worden, 

er aandacht is voor de personeelskwestie en men nagaat hoe zich te beschermen tegen het 

potentieel nefast aflopen van het hele initiatief. Uit voorgaande is gebleken dat sommige van deze 

punten amper of niet behandeld worden, wat zware gevolgen met zich kan meebrengen tijdens de 
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uiteindelijke samenwerking (vooral omdat de contractduur meestal meerdere jaren beslaat en de 

overeenkomst niet zonder kosten verbroken kan worden). Hetzelfde geldt voor de 

leveranciersanalyse: het opstellen van een profiel van kandidaat-leveranciers, met aandacht voor 

zowel de relationele eigenschappen als prestaties kan tot heel andere conclusies leiden dan wanneer 

men zich louter beperkt tot het tweede element. 

Tot slot is aangetoond dat de uitbesteding van de CSA wel degelijk een valabele optie kan zijn voor 

ziekenhuizen die te kampen hebben met aanhoudende problemen die een rem vormen op de 

werking van de organisatie. Ook de mogelijke risico’s die men loopt blijken contractueel 

beheersbaar, zolang het hele proces met voldoende aandacht en kennis van zake wordt uitgevoerd. 

Nochtans zijn er, zoals aangetoond door het onderzoek van Vanblaere (2008), slechts weinig 

ziekenhuizen in Vlaanderen die reeds met een sterilisatiepartner samenwerken. De hoofdoorzaak 

hiervan ligt grotendeels bij de onvertrouwdheid waarmee vele ziekenhuizen kampen ten opzicht van 

dit onderwerp en het feit dat minder geslaagde initiatieven vele organisaties tot terughoudendheid 

aanzetten. Om deze problematiek te verhelpen, is er nog meer systematisch en grootschalig 

onderzoek nodig dat zich specifiek toespitst op het uitbesteden van de sterilisatieafdeling, waarbij de 

nadruk niet ligt op de voordelen, maar eerder op de potentiële risico’s en de bijhorende 

anticipatiestrategieën. Dit zou ziekenhuizen moeten toestaan over de mentale drempel heen te 

stappen en grondig na te gaan welke kansen een mogelijke uitbesteding hun organisatie te bieden 

heeft. 
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