
 

 

UNIVERSITEIT GENT 

 

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 
 

ACADEMIEJAAR 2009 – 2010 

 

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in 
België 

 
Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van 

 
Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur 

 
Piet Herssens  

Pauline Ottoy  

 
onder leiding van 

 
Prof. Dr. Aimé Heene  

  



II 
 

PERMISSION  

Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of 

gereproduceerd worden, mits bronvermelding.  

 

Piet Herssens  

Pauline Ottoy  

  



III 
 

Woord vooraf 
 
In de eerste plaats willen we onze ouders bedanken om ons de mogelijkheid te bieden deze 

opleiding te volgen. De voorbije vijf jaar stonden zij altijd klaar om ons met raad en daad bij 

te staan, en te steunen op moeilijke momenten. Ze maakten de laatste weken tijd vrij om te 

helpen nalezen en verbeteren van de tekst. 

 

Daarnaast willen we onze promotor, Prof. dr. Aimé Heene, bedanken voor de begeleiding 

van onze thesis. Hij heeft ons de weg gewezen door de jungle van informatie over dit 

interessante onderwerp. Bij hem konden we altijd terecht met onze vragen en voor het 

nalezen van de tekst. Verder bedanken we ook Prof. dr. ir. Dirk Deschoolmeester, die 

optreedt als commissaris. Hij bracht ons op de hoogte van relevante studiedagen en 

seminaries rond dit onderwerp. We willen hem ook speciaal bedanken voor het doorgeven 

van waardevolle contactgegevens in het kader van ons praktijkonderzoek. 

 

Speciale dank gaat uit naar de bevoorrechte getuigen die tijd maakten voor een interview en 

bovendien de moeite deden om ons verder te helpen met ons praktijkonderzoek. Wij 

zouden onze enquête zonder hun uitstekende informatie niet kunnen opstellen. In het 

bijzonder willen we Jef Loos, de autoriteit wat IT-Outsourcing betreft in België, bedanken 

voor de versterkte hulp. Hij opende vele deuren bij het empirisch onderzoek. 

 

Tenslotte bedanken we vrienden en familie die steeds paraat stonden en interesse toonden 

in het onderwerp. We betuigen extra dank aan Johan Mijs en Kathleen Van Aerde voor het 

kritisch nalezen van het hele werkstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Inhoudsopgave 

Inleiding ....................................................................................................................... 1  

 

Hoofdstuk 1: Algemene karakteristieken van IT-Outsourcing.............. 4 

  1.1 Definiëring ...................................................................................................................... 4 

1.1.1 Verwarring over de definitie ..................................................................................... 4 

1.1.2 De parameters van IT-Outsourcing ........................................................................... 5 

1.1.3 De grenzen van IT-Outsourcing ................................................................................. 7 

1.1.4 Besluit ........................................................................................................................ 8 

  1.2 Evolutie ............................................................................................................................ 9 

1.2.1 De eerste mijlpalen en het Kodak-effect .................................................................. 9 

1.2.2 Van Cliënt-gecentreerd naar strategisch partnerschap .......................................... 10 

1.2.3 Besluit ...................................................................................................................... 11 

  1.3  Waarom outsourcen? ............................................................................................... 12 

1.3.1 Redenen volgens de literatuur ................................................................................ 12 

1.3.2 Redenen volgens onderzoeksrapporten ................................................................. 13 

1.3.3 Redenen vanuit strategisch standpunt ................................................................... 14 

  1.4 Valkuilen voor IT-Outsourcing ................................................................................. 17 

1.4.1 Verlies van controle ................................................................................................. 17 

1.4.2 Verlies van kennis en competentie ......................................................................... 17 

1.4.3 Verhoging van afhankelijkheid ................................................................................ 17 

1.4.4 Kostenverhoging ...................................................................................................... 18 

1.4.5 Beveiliging en betrouwbaarheid ............................................................................. 18 

1.4.6 Verlies van flexibiliteit ............................................................................................. 18 

1.4.7 Imagoverlies en communicatieproblemen ............................................................. 19 

 

Hoofdstuk 2: Theoretische benaderingen................................................... 21 

  2.1 Economische theorieën............................................................................................. 21 

2.1.1 Transactiekostentheorie ......................................................................................... 21 

   2.1.1.1 Assumpties ........................................................................................................... 22 

   2.1.1.2 Transactiekenmerken ............................................................................................ 22 

   2.1.1.3 Toepassing op IT-Outsourcing ................................................................................ 24 

2.1.2 Agency theorie ........................................................................................................ 27 

   2.1.2.1 Toepassing op IT-Outsourcing ................................................................................ 28 



V 

 

  2.2 Strategische theorieën .............................................................................................. 33 

2.2.1 Resource-based theorie .......................................................................................... 33 

   2.2.1.1 Resources en capabilities ....................................................................................... 34 

   2.2.1.2 Toepassing op IT-Outsourcing ................................................................................ 35 

2.2.2 Theorie van de kerncompetenties .......................................................................... 37 

   2.2.2.1 Toepassing op IT-Outsourcing ................................................................................ 38 

  2.3 Sociaal-organisationele theorieën.......................................................................... 39 

2.3.1 Social exchange theorie .......................................................................................... 39 

   2.3.1.1 Toepassing op IT-Outsourcing ................................................................................ 40 

  2.4 Besluit ............................................................................................................................ 43 

 

Hoofdstuk 3:  IT-Outsourcing, een strategische keuze........................... 45 

  3.1 Strategische drijfveren voor outsourcing ............................................................. 46 

3.1.1 Focus op kerncompetenties .................................................................................... 46 

   3.1.1.1 Kernactiviteiten outsourcen ................................................................................... 47 

3.1.2 Vergemakkelijken van fusies en overnames ........................................................... 47 

3.1.3 Toegang tot schaarse IT-skills.................................................................................. 49 

3.1.4 Kortere time-to-market ........................................................................................... 49 

  3.2 Strategieën voor IT-Outsourcing............................................................................. 50 

3.2.1 Total outsourcing en selective sourcing .................................................................. 50 

3.2.2 Single sourcing en multi-sourcing ........................................................................... 52 

3.2.3 Co-sourcing .............................................................................................................. 53 

3.2.4 Insourcing ................................................................................................................ 54 

   3.2.4.1 Redenen voor insourcing ........................................................................................ 55 

   3.2.4.2 Switching kosten ................................................................................................... 56 

  3.3 Offshoring ..................................................................................................................... 58 

3.3.1 Voordelen en risico’s ............................................................................................... 58 

3.3.2 Soorten offshoring................................................................................................... 59 

 

Hoofdstuk 4: IT-Outsourcing: de praktische benadering...................... 61 

  4.1 De IT-Outsourcing Lifecycle ...................................................................................... 61 

  4.2 Leveranciersselectie ................................................................................................... 65 

4.2.1 Het evalueren van bedrijfsnoden ............................................................................ 65 

4.2.2 Request For Information ......................................................................................... 65 



VI 
 

4.2.3 Request For Proposal .............................................................................................. 66 

4.2.4 Selectiecriteria voor het kiezen van een externe leverancier................................. 67 

  4.3 Contracten .................................................................................................................... 70 

4.3.1 Looptijd van het contract ........................................................................................ 70 

4.3.2 Grootte van het contract......................................................................................... 71 

4.3.3 Contracttypes .......................................................................................................... 71 

4.3.4 Inhoud van het contract .......................................................................................... 72 

4.3.5 Besluit ...................................................................................................................... 74 

  4.4 Governance .................................................................................................................. 75 

4.4.1 Management van de outsourcingrelatie ................................................................. 75 

4.4.2 Relationele Governance .......................................................................................... 76 

4.4.3 Besluit ...................................................................................................................... 76 

  4.5 Wie initieert de vraag naar IT-Outsourcing? ....................................................... 77 

 

Hoofdstuk 5: Empirisch onderzoek................................................................  78 

  5.1 Inleiding ......................................................................................................................... 78 

5.1.1 Bestudeerd onderwerp ........................................................................................... 78 

5.1.2 Algemene onderzoeksvraag .................................................................................... 78 

  5.2 Methode ........................................................................................................................ 78 

5.2.1 Begrippen en variabelen ......................................................................................... 78 

5.2.2 Specifieke onderzoeksvragen .................................................................................. 79 

   5.2.2.1 Verdere verklaring ................................................................................................. 80 

5.2.3 Onderzoeksmethodiek ............................................................................................ 83 

5.2.4 Populatie en steekproef .......................................................................................... 84 

5.2.5 Gegevensverzameling ............................................................................................. 86 

5.2.6 Gegevensanalyse en meetvragen ........................................................................... 88 

  5.3 Resultaten ..................................................................................................................... 89 

5.3.1 Welke IT-activiteiten worden geoutsourcet? ......................................................... 90 

   5.3.1.1 Het outsourcen van kernactiviteiten ....................................................................... 90 

   5.3.1.2 Aantal verschillende activiteiten ............................................................................. 91 

   5.3.1.3 Interessante verbanden ......................................................................................... 92 

   5.3.1.4 Besluit .................................................................................................................. 93 

5.3.2 Hoeveel IT wordt er geoutsourcet? ........................................................................ 94 

   5.3.2.1 IT-budget voor outsourcing .................................................................................... 94 



VII 
 

   5.3.2.2 Besluit .................................................................................................................. 95 

5.3.3 Waarom doen bedrijven aan IT-Outsourcing? ........................................................ 96 

   5.3.3.1 Drijfveren voor IT-Outsourcing ............................................................................... 96 

   5.3.3.2 Verband tussen de algemene strategie van een onderneming en drijfveren tot IT-

Outsourcing ........................................................................................................................ 98 

   5.3.3.3 Besluit……………………………………………………………………………………………………………………. 100 

5.3.4 Wie herkent de noden om IT te outsourcen? ....................................................... 101 

   5.3.4.1 Wie initieert de vraag tot IT-Outsourcing? ............................................................ 101 

   5.3.4.2 Verband tussen betrokkenheid van het topmanagement en tevredenheid over IT-

Outsourcing ...................................................................................................................... 101 

   5.3.4.3 Besluit ................................................................................................................ 102 

5.3.5 Wat zijn de kenmerken van IT-Outsourcingcontracten? ...................................... 103 

   5.3.5.1 Contractgrootte en looptijd van het contract ........................................................ 103 

   5.3.5.2 Invloed van tevredenheid ..................................................................................... 104 

   5.3.5.3 Invloed van het soort outsourcingdeal .................................................................. 105 

   5.3.5.4 Besluit ................................................................................................................ 106 

5.3.6 Hoe verloopt de selectie en evaluatie van leveranciers? ..................................... 107 

   5.3.6.1 Criteria voor het selecteren van leveranciers ......................................................... 107 

   5.3.6.2 Voorkeuren voor leveranciers ............................................................................... 108 

   5.3.6.3 Hulpmiddelen bij het selecteren van leveranciers ................................................... 109 

   5.3.6.4 Invloed van drijfveer en tevredenheid over IT-Outsourcing ..................................... 110 

   5.3.6.5 Leveranciersevaluatie .......................................................................................... 111 

   5.3.5.6 Besluit ................................................................................................................ 112 

5.3.7 Zijn bedrijven tevreden over hun beslissing om IT te outsourcen? ...................... 113 

   5.3.7.1 Verbreken van het contract .................................................................................. 114 

   5.3.7.2 Insourcing ........................................................................................................... 115 

   5.3.7.3 Besluit ................................................................................................................ 117 

5.3.8 Trends in outsourcingdeals en outsourcingstrategieën........................................ 118 

   5.3.8.1 Welke outsourcingstrategieën worden gebruikt?................................................... 118 

   5.3.8.2 Welke soort contractvormen worden gebruikt? ..................................................... 119 

   5.3.8.3 Multi-sourcing..................................................................................................... 120 

   5.3.8.4 Co-sourcing ......................................................................................................... 121 

   5.3.8.5 Besluit ................................................................................................................ 122 

5.3.9 Welke andere trends doen zich voor? .................................................................. 123 

   5.3.9.1 Verbanden met offshoring ................................................................................... 124 

   5.3.9.2 Commerciële exploitatie ...................................................................................... 125 



VIII 
 

   5.3.9.3 Besluit ................................................................................................................ 126 

5.3.10 Wat brengt de toekomst voor IT-Outsourcing? .................................................. 127 

   5.3.10.1 Impact van de financiële crisis ............................................................................ 128 

   5.3.10.2 Besluit .............................................................................................................. 128 

5.3.11 Nieuwe ontwikkelingen: Cloud Computing ......................................................... 129 

   5.3.11.1 Nieuwe investeringen ........................................................................................ 129 

   5.3.11.2 Cloud Computing ............................................................................................... 130 

   5.3.11.3 Invloed van omzet ............................................................................................. 133 

   5.3.11.4 Besluit .............................................................................................................. 134 

  5.4 Besluit resultaten ...................................................................................................... 135 

5.4.1 Antwoorden op specifieke onderzoeksvragen...................................................... 135 

5.4.2 Beperkingen onderzoek ........................................................................................ 137 

 

Algemeen Besluit.................................................................................................  139 

 

 

 
  



IX 

 

Lijst van Tabellen  
Tabel 1.1: Overzicht kenmerken van het twee-fasen model      11 

Tabel 1.2: Overzicht motivatie voor IT-Outsourcing        12 

Tabel 5.1: Variabelen en meetniveau         78 

Tabel 5.2: Overzicht van het aantal respondenten per sector      89 

Tabel 5.3: Welke IT-activiteiten outsourcet men nu en is men in toekomst van plan   90 

Tabel 5.4: Kernactiviteiten           90 

Tabel 5.5: Welke activiteit vergt het grootste deel van het IT-budget     95 

Tabel 5.6: Drijfveren voor IT-Outsourcing volgens gewicht       96 

Tabel 5.7: Drijfveren voor IT-Outsourcing volgens aantal keer op 1 geplaatst    97 

Tabel 5.8: Algemene strategie van de organisatie        99 

Tabel 5.9: Wie initieert de vraag naar IT-Outsourcing     101 

Tabel 5.10: Gemiddelde contractgrootte in euro      103 

Tabel 5.11: Gemiddelde looptijd van het contract in jaar     103 

Tabel 5.12: Criteria leveranciersselectie volgens gewicht en op één geplaatst  107 

Tabel 5.13: Mate gebruik hulpmiddelen bij leveranciersselectie    110 

Tabel 5.14: Criteria voor het evalueren van een leverancier    111 

Tabel 5.15: Redenen voor insourcing       116 

Tabel 5.16: Offshoring, nearshoring en captive center     124 

Tabel 5.17: Redenen voor commerciële exploitatie      126 

Tabel 5.18: Invloed financiële crisis        128 

Tabel 5.19: Investeringen in nieuwe ontwikkelingen     130 

Tabel 5.20: Voorwaarden voor Cloud Computing      132 

Tabel 5.21: Potentiële problemen bij Cloud Computing     132 

 

Lijst van Figuren 
Figuur 1.1: Belangrijkste factoren voor het verhogen van levels van IT-Outsourcing   13 

Figuur 1.2: Strategische oogpunten voor IT-Outsourcing       15 

Figuur 2.1: Transactiekostenperspectief op outsourcing       26 



X 

 

Figuur 2.2: Risicofactoren in IT-Outsourcing: de klant-leverancier relatie     30 

Figuur 2.3: Model voor IT-Outsourcing          36 

Figuur 2.4: Invloed van de kwaliteit van partnership op het  IT-Outsourcing succes    42 

Figuur 2.5: Theoretische invalshoeken IT-Outsourcing         43 

Figuur 4.1: Outsourcing Lifecycle Model: fasen en building blocks      63 

Figuur 4.2: Criteria voor leverancierselectie         68 

Figuur 5.1: Hoeveel activiteiten worden er geoutsourcet       92 

Figuur 5.2: Percentage van het IT-budget dat naar outsourcing gaat     94 

Figuur 5.3: Drijfveren voor IT-Outsourcing volgens aantal keer op 1 geplaatst    98 

Figuur 5.4: Voorkeur lokale/globale leverancier      108 

Figuur 5.5: Voorkeur kleine/grote leverancier      108 

Figuur 5.6: Voorkeur specialist/generalist       109 

Figuur 5.7: Tevredenheid over IT-Outsourcing      113 

Figuur 5.8: Verbreken van contract        114 

Figuur 5.9: Redenen voor contractverbreking      115 

Figuur 5.10: Heeft u al aan insourcing gedaan?      116 

Figuur 5.11: Welke soort outsourcingstrategieën zijn het belangrijkste?   118 

Figuur 5.12: Belangrijkste contractvormen       119 

Figuur 5.13: Co-sourcing         121 

Figuur 5.14: Offshoring, nearshoring en captive center     123 

Figuur 5.15: Denkt u aan commerciële exploitatie?      126 

Figuur 5.16: Toekomstplannen voor IT-Outsourcing     127 

Figuur 5.17: Toekomstplannen voor insourcing      127 

Figure 5.18: Bent u op de hoogte van Cloud Computing?     130 

Figuur 5.19: Verwachtingen in verband met Cloud Computing    131 

Figuur 5.20: Alternatieven bij het kiezen voor Cloud Computing    133 

  



1 
 

Inleiding 
 

IT-Outsourcing is niet meer weg te denken in de huidige bedrijfswereld. Het is een 

strategische keuze die steeds meer de algemene strategie van de onderneming drijft. De 

Belgische IT-Outsourcingmarkt was bij aanvang van deze thesis in 2009, ongeveer 1,7 miljard 

euro waard1 (Grommen, 2009). Net zoals de Belgische markt, is de markt voor IT-

Outsourcing wereldwijd continu in beweging en groeit deze markt steeds verder (Brendan, 

2009)2.  

 

Vanuit onze opleiding Handelsingenieur: Operations Management hebben wij een brede 

invalshoek op het bedrijfsleven, dit vanuit zowel een technisch als een economisch 

perspectief. Hierdoor viel onze interesse op het onderwerp IT-Outsourcing. Hoewel de 

uitbesteding van IT op het eerste gezicht enkel draait rond het besparen van kosten, is het 

eigenlijk een strategische keuze die een invloed heeft op het hele bedrijf. Het was een hele 

uitdaging voor ons, om na te gaan of IT-Outsourcing in België ook zo veelvuldig wordt 

toegepast zoals in de rest van de wereld. Het gebrek aan academisch onderzoek rond dit 

onderwerp in België, vormde een extra motivatie om aan deze thesis te beginnen. 

 

De doelstelling van deze thesis is om een algemeen beeld te schetsen over IT-Outsourcing en 

na te gaan hoe en in welke mate dit gebruikt wordt door bedrijven in België. Omdat het 

onderwerp zo breed is en we toch een volledig overzicht willen geven, werd van bepaalde 

zaken enkel de essentie aangehaald. Het is belangrijk aan te duiden dat we dit onderwerp 

bestuderen vanuit het oogpunt van de klant, of m.a.w. het bedrijf dat IT outsourcet naar een 

externe leverancier.  

 

In een eerste fase hebben we naast de literatuurstudie ook zes bevoorrechte getuigen 

geïnterviewd. Op deze manier werden inzichten verworven over IT-Outsourcing in de theorie 

en in de praktijk. Dit zorgde ervoor dat we een goede mix van kennis hadden om in de 

tweede fase ons empirisch onderzoek uit te voeren. 

                                                 
1
 Schatting gemaakt door onderzoeksbureau EquaTerra. 

2
 Gebaseerd op onderzoek van The Everest Group. 
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Men kan twee grote delen in deze thesis onderscheiden. De eerste vier hoofdstukken 

bevatten een overzicht van de belangrijkste literatuur over IT-Outsourcing van de laatste 20 

jaar. Hiermee proberen we een zo goed mogelijk beeld te schetsen over IT-Outsourcing. Het 

vijfde hoofdstuk beschrijft de onderzoeksmethodiek en rapporteert de resultaten. 

 

In het eerste hoofdstuk wordt de lezer vertrouwd gemaakt met het begrip IT-Outsourcing en 

enkele afgeleidde begrippen. Het blijkt dat er veel definities bestaan over IT-Outsourcing, we 

geven aan wat naar onze mening de beste is. Verder duiden we aan waar we de grenzen van 

onze thesis rond dit onderwerp leggen, en bespreken we de evolutie door de jaren heen. 

Algemene karakteristieken zoals risico’s en drijfveren komen aan bod. 

 

Een tweede hoofdstuk gaat over de onderliggende theorieën die helpen verklaren waarom 

bedrijven IT gaan outsourcen. Klassieke theorieën uit de literatuur worden gebruikt om 

verschillende aspecten van IT-Outsourcing te verklaren. Er wordt telkens eerst een 

samenvatting gegeven van de klassieke theorie, gevolgd door de toepassing ervan op IT-

Outsourcing. De theoretische benaderingen kunnen worden opgedeeld in drie categorieën. 

Vanuit een economisch perspectief komen de transactiekostentheorie en de agency theorie 

aan bod. De resource-based theorie en theorie van de kerncompetenties bekijken IT-

Outsourcing vanuit een strategisch perspectief en de social exchange theorie behoort tot het 

sociaal-organisationeel perspectief. Door elke van deze theorieën te bespreken, proberen 

we de lezer inzicht te laten krijgen in de strategisch onderliggende gedachte bij IT-

Outsourcing. 

 

Het derde hoofdstuk behandelt IT-Outsourcing als een strategische keuze. Naast de 

drijfveren die als strategisch aangeduid worden, wordt er dieper ingegaan op de 

verschillende outsourcingstrategieën en mogelijkheden die bedrijven hebben. Verder 

bespreken we wat offshoring is. De bedoeling van dit hoofdstuk is om aan te tonen dat IT-

Outsourcing meer is dan louter een middel om kosten te besparen. En dat bedrijven tal van 

strategische keuzes moeten maken wanneer ze beslissen om IT te outsourcen. 
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In het vierde hoofdstuk wordt samengevat welk proces een bedrijf in de praktijk doorloopt. 

Dit gaat van het beslissen om te outsourcen, tot het evalueren van het contract na afloop 

van de overeenkomst. Dit gebeurt aan de hand van het enkele theoretische modellen. 

Verder bespreken we nog meer in detail contracten en hoe de governance van de 

leveranciers kan gebeuren. We eindigen dit hoofdstuk met een deel over wie de vraag tot IT-

Outsourcing initieert. Na het doornemen van de vier hoofdstukken over de literatuur, heeft 

de lezer een goed beeld over IT-Outsourcing opgebouwd. Hierdoor is hij beter in staat om de 

resultaten en bijhorende verklaringen te interpreteren. 

 

In het vijfde en laatste hoofdstuk bespreken we de methodiek en resultaten van het 

empirisch onderzoek uitgevoerd bij 75 bedrijven in België. Hier proberen we een beeld te 

geven, in welke mate IT-Outsourcing wordt gebruikt bij bedrijven in België en wat de 

verwachtingen voor de toekomst zijn.  

 

Naast de vijf hoofdstukken, voegen we ook een bijlage toe over Cloud Computing. Dit is een 

recente nieuwe technologie die volgens ons inziens de komende jaren zal evolueren naar 

een echte trend. Enkele verkennende onderzoeksresultaten worden gerapporteerd in 

hoofdstuk 5. Een korte theoretische uitleg is terug te vinden in bijlage 5.14. 
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Hoofdstuk 1: Algemene karakteristieken 
van IT-Outsourcing 

In dit hoofdstuk willen we een algemeen beeld geven over het concept IT-Outsourcing. We 

starten met een duidelijke definiëring en verschillende afgeleide begrippen. We kaderen het 

begrip ook in de bredere outsourcingcontext. Daarna geven we een overzicht van de 

evolutie en de mijlpalen in de sector. Vervolgens staan we stil bij de drijfveren van bedrijven 

om IT te outsourcen en de voor- en nadelen die dit met zich meebrengt. Verder worden 

opportuniteiten en risico’s belicht. Voor een uitgebreide theoretische benadering van 

outsourcing verwijzen we naar hoofdstuk 2. 

1.1 Definiëring 

Er zijn al veel pogingen ondernomen om IT-Outsourcing te definiëren. De industrie kan het 

moeilijk eens worden over één standaarddefinitie, die overal geldig kan zijn. Dit komt vooral 

doordat er zoveel verschillende vormen van IT-Outsourcing bestaan, die zowel geografisch, 

als in verticale en horizontale samenwerkingsvormen sterk verschillen van elkaar. Ook de 

grenzen tussen IT-Outsourcing en andere vormen van outsourcing zijn niet altijd duidelijk te 

trekken. Ondanks deze problemen willen wij toch proberen om een definitie voor te stellen. 

1.1.1 Verwarring over de definitie 

De verwarring rond het begrip ‘Outsourcing’ ontstond samen met de trend in strategisch 

management om zich te focussen op kerncompetenties, waarbij alles wat niet essentieel is 

voor de organisatie wordt uitbesteed (Dibbern, Goles, Hirschheim, & Yayatilaka, 2004). 

Sindsdien wordt de term gebruikt voor de meest uiteenlopende vormen van klant-

leverancier relaties. Hoewel de term volgens het woordenboek “uitbesteding” of “de 

uitvoering van een werk tegen een tevoren bepaalde prijs aan een onderaannemer” (Van 

Daele Woordenboek, 2009, Cd-rom) betekent, wordt deze door de explosie van nieuwe 

toepassingen vaak verkeerdelijk of slecht gebruikt. De verwarring en de vaagheid rond de 

uitdrukking ‘outsourcing’, die nog steeds heerst, heeft te maken met het feit dat men steeds 

dezelfde begrippen gebruikt om nieuwe ideeën of concepten te benoemen. 
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Wanneer we op zoek gaan naar een goede definitie van IT-Outsourcing in de Engelstalige 

literatuur, wordt het vaakst verwezen naar die van Kern en Willcocks. Volgens hen betekent 

IT-Outsourcing: 

  

“The handing over to a third party management of IT/IS assets, resources, and/or activities 

for required results” (Kern & Willcocks, 2001, p.1) 

 

De nadruk bij deze definitie ligt op het feit dat de organisatie die haar IT-activiteiten 

uitbesteedt, de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren legt bij een derde partij. In de veel 

beperktere Nederlandstalige literatuur over IT-Outsourcing springt de definitie van het 

Platform Outsourcing Nederland in het oog. Zij stellen een volgende omschrijving voor: 

 

“Het overdragen van de IT-dienstverlening, en indien van toepassing, de daarbij horende 

medewerkers en middelen, aan een gespecialiseerde dienstenleverancier en vervolgens het 

gedurende de looptijd van het contract ontvangen van dienstverlening tegen een 

overeengekomen kwaliteitsniveau en financiële vergoedingsstructuur” (Werkgroep 

taxonomie Platform Outsourcing Nederland, 2006, p. 20) 

 

De nadruk bij deze definitie ligt meer op prijsstructuur en kwaliteitsniveau die moeten 

voldaan zijn, indien men effectief van IT-Outsourcing wil spreken. 

1.1.2 De parameters van IT-Outsourcing 

Men kan IT-Outsourcing ook vanuit een andere hoek bekijken. Elke IT-

Outsourcingovereenkomst kan men definiëren volgens vijf parameters (Dibbern, Goles, 

Hirschheim, & Yayatilaka, 2004): 

 

- de graad van outsourcing 

- het aantal leveranciers 

- het eigenaarschap 

- het tijdskader  

- geografisch 
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Op basis van de eerste parameter kan men verschillende vormen van IT-Outsourcing 

opdelen in vier categorieën (Lacity & Hirschheim, 1995):  

 

 Total of full outsourcing: Dit is de beslissing om de IT-activiteiten en de 

management- verantwoordelijkheid voor het leveren van IT-producten en IT-

diensten, die meer dan 80% van het IT-budget vertegenwoordigen, van een interne 

IT-dienst over te dragen aan één enkele externe leverancier. 

 

 Total insourcing: De beslissing om het management en de voorziening, die meer 

dan 80% van het IT-budget vertegenwoordigen, binnenhuis te houden na een 

evaluatie van de IT-dienstenmarkt. 

 

 Selective sourcing: De beslissing om geselecteerde IT-functies uit te besteden aan 

een of meerdere externe leverancier(s), terwijl men toch 20 tot 80% van het IT-

budget reserveert voor interne besteding. 

 

 Niet-selective sourcing: De beslissing om minder dan 20% uit te besteden aan een 

externe leverancier. 

Men kan ook het verschil maken in definiëring op basis van de parameter aantal 

leveranciers. Multi-sourcing kan omschreven als: 

 

 “The disciplined provisioning and blending of business and IT services from the optimal set of 

internal and external providers in the pursuit of business goals” (Scardino, 2006, p. 1). 

 

De nadruk ligt hier dus op het gebruik van meerdere interne en externe leveranciers. We 

willen ook duidelijk stellen dat multi-sourcing zowel uit selective sourcing (een percentage 

tussen 20 en 80% van het IT-budget wordt uitbesteed) of niet-selective sourcing (een 

percentage kleiner dan 20% wordt uitbesteed) kan bestaan (Lacity & Hirschheim, 1995). De 

literatuur heeft al aangetoond dat er een duidelijke trend is naar meer selective multi-

sourcing en dat deze ook succesvol is. 
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Een mogelijk andere parameter is de geografische parameter. Het belangrijkste begrip dat 

we hierbij definiëren  is offshoring. Oshri, Kotlar en Willcocks  (2009, p. 15) doen dit als 

volgt: 

“The outsourcing arrangements with vendors who are situated in a different country from 

the client organization” 

 

Ter Beek, Dekker, Weenin en Mevissen (2005, p.12) geven volgende definitie:  

“Offshoring is het uitbesteden of verplaatsen van ICT-activiteiten naar landen waar de lonen 

lager liggen dan in het land van het moederbedrijf. Het kan de verplaatsing inhouden van de 

bestaande bedrijfsactiviteiten, maar er kan ook sprake zijn van het elders uitbreiden van 

activiteiten of het opzetten van nieuwe activiteiten.” 

 

In hoofdstuk 3.3 Strategieën voor IT-Outsourcing, worden alle soorten outsourcing uitvoerig 

besproken. 

1.1.3 De grenzen van IT-Outsourcing 

De laatste jaren zijn er verschillende nieuwe termen gerezen, die bijdroegen tot de 

verwarring rond het begrip IT-Outsourcing. Deze onderwerpen vormen niet de focus van 

deze thesis, maar we willen toch een definitie geven om duidelijk aan te geven, waar de we 

in deze thesis de grenzen leggen van IT-Outsourcing:  

 

 Business Process Outsourcing (BPO): Eenvoudig gezegd kan BPO gedefinieerd 

worden als “het uitbesteden van een compleet bedrijfsproces aan externe 

dienstverleners” (Zijlstra, 2005, p. 1). Dit bedrijfsproces kan allerlei omvatten, van 

traditionele processen zoals schoonmaak en beveiliging tot nieuwe processen zoals 

callcenters en inscannen van documenten. De nadruk ligt hier op het feit dat een 

proces compleet wordt geoutsourcet en niet slechts enkele functies of 

componenten van een proces. Omdat IT slechts een klein deel is van dit brede 

begrip, hebben wij besloten om hier niet op te focussen. 
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 Application Service Provider (ASP): Dit is een bedrijf dat individuen of andere 

bedrijven via het internet toegang aanbiedt tot softwareapplicaties en andere 

diensten, die anders zouden gesitueerd zijn op de persoonlijke computers van dat 

bedrijf (Alcatel-Lucent, 2009). Dit is vooral een technologische (r)evolutie, maar het 

verandert weinig aan de strategische redenen om aan IT-Outsourcing te doen. 

Toch geloven wij dat dit een sterke toekomstige trend is. In bijlage 5.14 vindt u 

meer informatie over “Cloud Computing”. Dit zal een grote rol speelt in de rijzende 

populariteit van deze application service providers (Miller, 2009). 

 

 Shared Services Center: Dit begrip wordt in de Nederlandstalige literatuur als volgt 

gedefinieerd: “een resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband dat tot taak 

heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie aan de afzonderlijke 

moederorganisaties op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs” 

(Strikwerda, 2007, p. 1). Anders gezegd is dit dus het samenvoegen van 

verschillende diensten uit een domein zoals bijvoorbeeld Human Resource 

Management, die hetzelfde werk uitvoeren voor verschillende bedrijven, die 

meestal een moeder-dochter relatie hebben. Shared Service Centers kunnen 

opgericht worden voor verschillende domeinen zoals IT, HRM,… Door de beperkte 

omvang van deze thesis, wordt er verder niet gefocust op dit begrip. 

1.1.4 Besluit 

Een eenvoudige definitie geven van het begrip IT-Outsourcing is zeer moeilijk. Dit komt 

doordat er zoveel verschillende vormen zijn. De definitie van het Platform Outsourcing 

Nederland is volgens ons de meest volledige in ons overzicht. De parameters van 

outsourcing bepalen het verschil tussen begrippen als selective sourcing en multi-sourcing. 

We stellen duidelijke grenzen aan het fenomeen door te zeggen dat het enkel  gaat over het 

uitbesteden van IT aan leveranciers buiten het bedrijf (extern) en niet enkel het leveren van 

software over het internet. 
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1.2 Evolutie 

1.2.1 De eerste mijlpalen en het Kodak-effect 

Het uitbesteden van IT is ongeveer zo oud als de opkomst van de (mainframe) computer zelf. 

Een eerste mijlpaal gaat terug tot 1963. Het Blue Cross in Pennsylvania, een 

ziekteverzekeraar, sloot toen een van de eerste echte IT-Outsourcingovereenkomsten met 

Electronic Data Systems (EDS) voor het verwerken van bepaalde dataprocessen (Dibbern, 

Goles, Hirschheim, & Yayatilaka, 2004). Deze overeenkomst was vooral uitzonderlijk omdat 

het de eerste keer was dat een bedrijf niet alleen een externe leverancier de opdracht gaf 

om een IT-functie uit te voeren, maar ook de volledige verantwoordelijkheid voor het 

welslagen overdroeg aan deze leverancier. Daarvoor had een bedrijf nooit het eigenlijke 

management van IT-personeelsleden overgedragen (Sargent, 2006). 

 

De volgende grote stap gebeurde in 1989. Kodak, producent van fototoestellen, sloot toen 

een outsourcingdeal met IBM ter waarde van 1 miljard dollar. Kodak outsourcete al zijn 

datacenter operaties naar IBM en meer dan 300 personeelsleden van Kodak gingen voor 

IBM werken (Loh & Venkatraman, 1992). Kodak was de eerste bekende grote speler, die een 

belangrijk deel van zijn IT-operaties uitbesteedde aan een ander bedrijf. Het was het eerste 

IT-Outsourcingcontract van een zodanige omvang, waardoor de zichtbaarheid van IT-

Outsourcing erg verhoogd werd. Managers overal ter wereld begonnen voor het eerst 

outsourcing als een serieuze optie te overwegen in IT governance (Sargent, 2006). Loh en 

Venkatraman spreken zelfs van het “Kodakeffect”. In hun studie bewezen zij dat de diffusie 

van IT-Outsourcing sterk versnelde na deze outsourcingdeal (Loh & Venkatraman, 1992). Dit 

fenomeen wordt ook wel het “bandwagon-effect” genoemd, naar de allegorie dat veel 

bedrijven hun “outsourcingwagentje” aan de Kodak-locomotief aanhingen (Lacity & 

Hirscheim, 1995). 

 

Het Kodakeffect was het startpunt van het tijdperk van de outsourcing megadeals (Sargent, 

2006). IT-Outsourcing groeide explosief en gedurende de jaren ’90 werd de ene na de 

andere gigantische deal ondertekend. Typische kenmerken van deze contracten zijn dat ze 

op lange termijn getekend worden, ze gaan over een zeer groot bedrag en meestal is er 
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maar één externe provider bij betrokken. Ze zijn complex om te managen en hebben een 

hoge structurele kost. Men merkte dat de klanttevredenheid sterk naar beneden ging 

(Overby, 2009). De mega-outsourcingdeal is op zijn retour en dat is te merken aan de sterke 

stijging van het fenomeen selective sourcing. Bedrijven kiezen vaker specialisten voor de 

levering van bepaalde diensten. Bovendien wordt een goede klantenrelatie en goede 

communicatie veel belangrijker geacht voor het slagen van de outsourcing (Kindt, 2009). 

1.2.2 Van Cliënt-gecentreerd naar strategisch partnerschap 

Een andere evolutie is de overgang van het cliënt-gecentreerde model naar een meer open 

“goed-voor-alle-partijen” model. Lee, Huynh, Kwok en Pi (2003) verklaren dit door middel 

van hun twee-fasen model. In de vroege dagen van IT-Outsourcing werden alle projecten 

door de klant gedicteerd. Het grootste deel van de IT-Outsourcing bestond uit het 

uitbesteden van de IT-infrastructuur aan externe leveranciers, die technologisch superieure 

infrastructuur kon gebruiken dankzij schaalvergroting. Controle en verantwoordelijkheid 

waren duidelijk vastgelegd in hiërarchische relaties, waar vooral het belang van de klant 

centraal stond. Men sprak van een win-verlies strategie. Deze fase wordt de “client-centered 

stage“  genoemd. Langzaam maar zeker begonnen organisaties zich te realiseren dat het 

strategische voordeel niet alleen zat in het hebben van een IT-departement, maar ook door 

IT zelf op specifieke manieren te gebruiken. Men besefte dat informatietechnologie een 

grote impact kon hebben op de effectiviteit en efficiëntie van de werking van de organisatie 

zelf. Outsourcingprojecten werden uitgebreider en gingen veel dieper dan ooit. Daardoor 

namen de leveranciers meer managementtaken en verantwoordelijkheid voor risico over. 

Wederzijds vertrouwen werd de sleutelfactor tot succes. Beide partijen, klanten en 

leveranciers, beseften dat een evenwichtige “geef-en-neem” relatie op de lange termijn veel 

vruchtbaarder was. Alles werd veel meer bekeken vanuit een geïntegreerde aanpak. 

Ontwikkeling en het onderhouden van een hoog-kwalitatief partnership leverde een blijvend 

competitief voordeel op. Het is een win-win strategie. Deze tweede fase noemen ze (Lee, 

Minh, Chi-Wai, & Pi, 2003) de “strategic alliance stage”. Een overzicht van de evolutie is 

terug te vinden in tabel 1.1. 
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Kenmerken 1° Fase 2° Fase 

Strategie Win- Verlies Win-Win 

View Client-centered Partnership 

Relatie Hiërarchisch  Gelijk 

Focus Technologisch superioriteit Effectiviteit en efficiëntie van 
de organisatie 

Uitbesteding componenten Infrastructuur Alle mogelijke 

Filosofie Sociaal, economisch, .... Geïntegreerd 
Tabel 1.1: Overzicht kenmerken van het twee-fasen model (Lee e.a., 2003) 

1.2.3 Besluit 

We kunnen het Kodakeffect als het officieuze startpunt beschouwen van IT-Outsourcing 

zoals we het nu kennen. Het was de eerste keer dat er een dergelijke grote deal werd 

gesloten en dat een groot deel van de IT-activiteiten werd geoutsourcet. Een andere sterke 

evolutie is de manier hoe men het IT-departement bekijkt in de organisatie en de invloed 

hiervan op outsourcing. De zienswijze ontwikkelde zich van louter ondersteunende 

activiteiten naar strategisch zeer belangrijke activiteiten. De externe leveranciers pasten zich 

hieraan door te evolueren van sterk klantgericht naar een meer strategisch partnerschap. 
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1.3  Waarom outsourcen?      

1.3.1 Redenen volgens de literatuur 

Organisaties kunnen veel verschillende redenen hebben om tot outsourcing van hun IT over 

te gaan. Lacity, Khan en Willcocks (2009) maakten een analyse van de Engelstalige literatuur 

van de laatste twintig jaar in dit gebied. Zij kwamen tot de conclusie dat de voornaamste 

reden om te outsourcen nog steeds kostenreductie is. Dit wordt weerspiegeld in het aantal 

papers die kostenreductie als belangrijkste reden aanhalen. Andere motiveringen worden 

opgelijst in tabel 1.2 met daarnaast het aantal keren dat deze redenen vermeld werden in de 

onderzochte artikels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens Marc Vael, partner bij Across Technology (Vael, 2010), zijn naast de redenen uit 

tabel 2, ook  de volgende redenen belangrijk om IT te outsourcen:  

 

- het vrijmaken van schaarse bronnen (personeel en financieel) voor andere dingen 

- snellere herstructurering van producten 

- oplossen van tekort aan personeel  

- het beter kunnen meten van de prestaties 

Motivatie voor IT-Outsourcing Artikels 

Kostenreductie 39 

Focus op kerncompetenties 24 

Toegang tot expertise 18 

Verbetering bedrijfs/proces prestatie 17 

Technische redenen 10 

Flexibiliteit 7 

Politieke redenen 5 

Katalysator voor verandering 4 

Commerciële exploitatie 3 

Schaaleffecten 3 

Toegang tot globale markten 2 

Gelijkschakelen van business-en IT-strategie 2 

Voorspelbaarheid van kost 2 

Vermindering personeel 2 

Nood om cash te genereren 2 

Snellere time-to-market  2 

Innovatie 1 

Tabel 1.2: Overzicht motivatie voor IT-Outsourcing (Lacity e.a., 2009) 
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Het opkomen van nieuwe technologieën zoals Cloud Computing zorgt ervoor dat bepaalde 

drijfveren zoals flexibiliteit en innovatie belangrijker worden, tegelijk worden bepaalde 

risico’s zoals beveiliging ook groter (Voor meer informatie over Cloud Computing verwijzen 

we naar bijlage 5.14). 

1.3.2 Redenen volgens onderzoeksrapporten 

Als we naar de Belgische markt kijken, dan zien we dat deze voor het grootste deel de 

internationale trends volgt (Equaterra Belgium, 2009). Kostenbesparing is de belangrijkste 

motivatie om meer IT te outsourcen (zie fig. 1.1), maar ook kwaliteitsverbetering en toegang 

tot expertise en nieuwe skills zijn belangrijk. Een opvallende afwezige is ‘focus op 

kerncompetenties’. Bedrijven, die nog niets hebben geoutsourcet, werden echter niet 

opgenomen in de lijst. Het gaat in figuur 1 enkel over bedrijven, die nadenken om nog meer 

activiteiten uit te besteden. Dit kan misschien verklaren waarom ‘focus op kerncompenties’ 

afwezig is.  

 

Figuur 1.1: Belangrijkste factoren voor het verhogen van bestaande levels van IT-Outsourcing (Equaterra 
Belgium, 2009) 
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1.3.3 Redenen vanuit strategisch standpunt 

Vanuit strategisch standpunt kan men redenen voor IT-Outsourcing opsplitsen in 3 

categorieën (fig. 1.2) (DiRomualdo & Gurbaxani, 1998): 

 

 Information Systems Improvement: Dit is het traditioneel meest voorkomende 

standpunt. Organisaties met dit strategische uitgangspunt, die aan outsourcing doen, 

hebben vooral de bedoeling om kosten te besparen en de efficiëntie van hun IT-

operaties te verhogen door kwaliteitsverbetering en toegang tot externe skills. Deze 

organisaties zijn ervan overtuigd dat externe specialisten beter uitgerust zijn om zich 

op de hoogte te houden van de constante evolutie in het IT-landschap en beschikken 

over technologisch superieure processen en infrastructuur (DiRomualdo & 

Gurbaxani, 1998). 

 

 Business Impact: Outsourcing, die om deze redenen gebeurt, focust op het 

verbeteren van de contributie van IT aan de bedrijfsprestatie binnen de bestaande 

markten. De externe leverancier wordt aangemoedigd om te leren van de organisatie 

terwijl de commerciële druk hoog blijft. Het realiseren van dit strategisch oogpunt 

veronderstelt dat men de link tussen de bedrijfs-en IT-processen goed begrijpt, en 

dat de structuur van de organisatie is aangepast aan het optimaal functioneren van 

deze link  (DiRomualdo & Gurbaxani, 1998). 

 

 Commerciële Exploitatie: Organisaties die om deze redenen aan outsourcing doen, 

willen hun technologisch-geörienteerde activa zoals applicaties, infrastructuur, 

knowhow,.... verder ontwikkelen door samenwerking met derden of door hun 

nieuwe technologische producten en diensten aan te bieden op de markt. Het 

hoofddoel van deze organisaties is om hun ROI (Return On Investment) in IT te 

verbeteren door te proberen hieruit nieuwe omzet te generen of de kosten over te 

dragen aan derden. Dit kan gaan van het geven van een licentie voor technologieën 

die oorspronkelijk ontwikkeld werden voor intern gebruik, tot het lanceren van 
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nieuwe IT-gerelateerde bedrijven. De meest natuurlijke samenwerkingsvormen met 

de externe leverancier zijn strategische allianties of joint ventures3. Vooral 

technologisch intensieve industrieën zoals financiële diensten, zien in dit strategisch 

standpunt hun brood. Zij moeten dikwijls nieuwe en zeer ingewikkelde IT-diensten 

ontwikkelen, waarvoor zware investeringen nodig zijn. Alleen wanneer de potentiële 

omzet wordt uitgebreid, wordt de investering interessant voor hen (DiRomualdo & 

Gurbaxani, 1998). 

Intellectual 
Property

Human Resources

Technology

Processes

IT Department

IT voor betere bedrijfsresultaten

Doe IT beter Toepassen van IT activa extern

 

Figuur 1.2: Strategische oogpunten voor IT-Outsourcing (DiRomualdo & Gurbaxani, 1998) 

 

 

 

                                                 
3
 “Een joint venture komt voor wanneer twee of meerdere bedrijven een deel van hun middelen samen gaan 

aanwenden binnen een nieuw opgezette legale entiteit” (Kogut, 1988, p. 319). 
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Natuurlijk hoeft het ene motief het andere niet uit te sluiten. Combinatie van verschillende 

motieven valt vaak voor, maar meestal zal er altijd een motief de bovenhand voeren. De 

belangrijkste conclusie van DiRomualdo en Gurbaxani (1998) is dat de relatie met de externe 

leverancier of vendor moet afgestemd zijn op het onderliggende strategische motief van het 

outsourcinginitiatief. Met ‘relatie met de externe leverancier’ bedoelen ze o.a. het 

contracttype, de beslissingsrechten, het evaluatiesysteem, de prestatiematen en 

standaarden, de verloning, de risicoverdeling,... 
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1.4 Valkuilen voor IT-Outsourcing 

Alle voornoemde redenen voor het outsourcen van IT kunnen, indien de uitbesteding 

succesvol wordt uitgevoerd, gezien worden als voordelen en opportuniteiten. Natuurlijk 

bestaan er veel risico’s en gevaren waar men rekening mee moet houden voor men overgaat 

tot een outsourcingbeslissing.  

Hieronder geven we een kort overzicht van de meest voorkomende risico’s (Werkgroep 

taxonomie Platform Outsourcing Nederland, 2006). 

1.4.1 Verlies van controle 

Als de organisatie zijn IT outsourcet, verliest men de een deel van de controle over het IT-

departement. Waar men vroeger gemakkelijk nieuwe beslissingen kon nemen en 

implementeren, moet men nu altijd eerst overleggen met de externe leverancier 

(Werkgroep taxonomie Platform Outsourcing Nederland, 2006). Alhoewel men goede 

controlemechanismen kan ontwikkelen, is men toch nooit helemaal zeker over de juiste 

uitvoering van de gevraagde diensten. Zo kan men moeilijk beïnvloeden welke 

personeelsleden de externe leverancier aanwerft voor het uitvoeren van de opdrachten of 

hoe hij deze behandelt, wat soms kan leiden tot kwaliteitsproblemen door 

mentaliteitsverschillen in bedrijfscultuur. 

1.4.2 Verlies van kennis en competentie 

Het risico bestaat dat als een organisatie bepaalde delen van zijn IT outsourcet gedurende 

een langere termijn, er door onoplettendheid of door verloop van personeel, kennis op het 

vlak van IT verloren gaat. Deze kennis kan veel minder worden doordat de druk om te 

vernieuwen en mee te blijven met de nieuwe technologieën wegvalt. Dit kan ook al 

gebeuren wanneer bij het sluiten van een outsourcingdeal personeel wordt overgedragen 

aan externe leverancier. 

1.4.3 Verhoging van afhankelijkheid 

Dit is eigenlijk een gevolg van de twee voorgenoemde risico’s. De organisatie die outsourcet, 

gaat in sommige gevallen erg afhangen van de externe leverancier doordat ze geoutsourcete 

functies onmogelijk nog zelf kan uitvoeren. Er bestaat een risico dat de leverancier misbruik 

maakt van deze situatie door een hogere prijs of contractheronderhandeling te eisen. Een 



18 
 

ander gevaar bestaat erin dat, nadat de externe leverancier alles geleerd heeft van de 

organisatie, of indien er zich een andere meer aantrekkelijke klant voordoet, de leverancier 

het contract niet verder wil verlengen. Dan komt de organisatie pas echt in de problemen 

(Lacity & Rottman, 2008). 

1.4.4 Kostenverhoging 

De externe leverancier is een bedrijf dat winst wil maken. Het eigen IT-departement echter 

werkt meestal tegen de kostprijs. Hoewel de vaste kost verlaagt voor de organisatie bij het 

outsourcen en meestal ook de variabele kost door de efficiëntie van de externe leverancier, 

is er door deze winsttoeslag soms een verhoging van de totale kost (Engelen, 2005). Vele 

kosten kunnen er toe bijdragen dat de beoogde kostenbesparing bij IT-Outsourcing zich 

soms niet helemaal voordoet. Voorbeelden van kosten zijn:  

- transactiekosten voor het vinden van een goede leverancier  

- controle- en governancekosten 

- kosten voor het oplossen van communicatieproblemen 

- post-outsourcingkosten zoals voor het hernieuwen van een contract of insourcing  

1.4.5 Beveiliging en betrouwbaarheid 

Bepaalde gegevens zijn voor sommige bedrijven zeer belangrijk. Ze mogen absoluut niet in 

de handen vallen van concurrenten, of ze zijn heel privacygevoelig zoals bijvoorbeeld bij 

kredietgegevens het geval is. Het gevaar bestaat erin dat een externe leverancier misbruik 

maakt van zijn positie en de gegevens voor eigen doeleinden gebruikt. Veel vaker zijn er 

voorvallen waarbij door onzorgvuldigheid, onoplettendheid of toeval, gegevens worden 

verwijderd of zichtbaar worden voor onbevoegde personen. Men kan zich tegen dit risico 

indekken door zeer gedetailleerde en zorgvuldige contracten op te stellen. Dit brengt 

natuurlijk weer een extra kost met zich mee. 

1.4.6 Verlies van flexibiliteit 

Het kan voor een organisatie heel moeilijk zijn wanneer een IT-functie eenmaal is 

geoutsourcet, terug te keren naar het vroegere model. Het is een soort “point of no return” 

(Engelen, 2005). Als de externe leverancier nauw heeft samengewerkt met de organisatie 

waardoor hij kennis heeft verworven van de processen van de klant, kan de samenwerking 
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om een proces weer te insourcen4 of om over te schakelen naar een andere leverancier zeer 

moeilijk verlopen. Een nieuwe leverancier kiezen of alles terug zelf uitvoeren zal kostelijk zijn  

want meestal is er altijd wel een transitieproces nodig. Wanneer het strategisch nodig is om 

van richting te veranderen in verband met technologieën of business opportuniteiten, is het 

risico groot dat men dus problemen krijgt door het gebrek aan flexibiliteit. Dit is iets 

waarmee organisaties rekening moeten houden, omdat inspelen op de markt uiterst 

belangrijk is. 

1.4.7 Imagoverlies en communicatieproblemen 

Zoals eerder vermeld, is de drijfveer voor outsourcing dikwijls kostenbesparing. Men moet 

echter opletten dat de externe leverancier dit niet probeert te bereiken door een 

vermindering in kwaliteit van de diensten. De externe leverancier heeft altijd zijn eigen winst 

voor ogen en daardoor kan deze diensten die men als vanzelfsprekend beschouwt, maar niet 

expliciet in het contract staan, misschien niet correct uitvoeren (Zijlstra, 2005.) Dit kan leiden 

tot een imagoverlies voor de uitbesteder.  

 

Het personeel kan negatief reageren indien de beslissing tot outsourcen niet goed wordt 

gecommuniceerd. Geruchten kunnen snel een slechte werksfeer creëren, waardoor de 

productiviteit zal dalen (Engelen, 2005). Vooral bij offshore outsourcen kan deze 

problematiek zware problemen veroorzaken, wanneer bij een groot outsourcingcontract de 

publieke opinie ertegen gekant is (Zijlstra, 2005). 

 

Communicatieproblemen kunnen ook ontstaan in de dagelijkse samenwerking van intern 

personeel met de werknemers van de externe leverancier. Verschillen in de bedrijfscultuur 

en werkmentaliteit kunnen leiden tot conflicten en opnieuw een daling van de productiviteit 

(Lacity & Rottman, 2008). Een oplossing hiervoor kan zijn om een goede 

communicatiestrategie te definiëren en deze te laten opvolgen door een team van 

gemotiveerde mensen. 

  

                                                 
4
 Definitie = “het intern ontwikkelen van IT-goederen en diensten, die tot die tijd door een externe leverancier 

werden uitgevoerd. De doelstelling hiervan is vakbekwaamheid op te bouwen welke de organisatie in staat 
stelt een concurrentievoordeel te verwerven.” (NEVI,2001). 
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Hoofdstuk 2: Theoretische benaderingen 

Het doel van dit hoofdstuk is om een overzicht te geven van de belangrijkste theoretische 

perspectieven uit de literatuur, en hoe ze het fenomeen van IT-Outsourcing helpen 

verklaren. De transactiekostentheorie wordt hier uitvoerig behandeld, omdat deze in de 

literatuur veruit het meest wordt gebruikt als theoretische basis om te verklaren waarom 

ondernemingen hun IT outsourcen (Mahnke, Overby, & Vang, 2005). 

 

Er zijn verschillende theoretische modellen uit de literatuur die bijdragen tot het begrijpen 

van de trend om IT te outsourcen. Deze kunnen opgedeeld worden in drie categorieën 

(Dibbern, Goles, Hirschheim, & Jayatilaka, 2004):  

 

 Economische theorieën: Deze focussen op de coördinatie en governance van de 

transactie tussen economische actoren (Cheon, Grover, & Teng, 1995). We 

bespreken achtereenvolgens de transactiekostentheorie en agency theorie.  

 

 Strategische theorieën: Hier wordt de focus gelegd op de ontwikkeling en 

implementatie van strategieën door ondernemingen om hun doelstellingen te 

bereiken. Het zijn theorieën die uit het strategisch management komen. We kunnen 

strategisch management definiëren als het geheel van management processen, die 

de doelstellingen van de organisatie helpen bepalen en de organisatie ontwerpen op 

vlak van samenstelling, coördinatie en structuur, om zo de vooropgestelde doelen te 

behalen (Heene & Sanchez, 2004). De theorieën die we bespreken zijn resource-

based theorie en de theorie van de kerncompetenties. 

 

 Sociaal-organisationele theorieën: De derde categorie focust op relaties tussen 

individuen, groepen en organisaties. Uit deze categorie wordt de social exchange 

theorie besproken. 
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2.1 Economische theorieën 

2.1.1 Transactiekostentheorie 

De transactiekostenanalyse, die ontwikkeld is door Oliver Williamson (1975), bouwt verder 

op de ideeën van Ronald Coase (1936). Deze laatste onderzocht de bestaansredenen van 

ondernemingen. Hij stelt dat het marktmechanisme bepaalde kosten met zich meebrengt, 

nl. transactiekosten. Deze omvatten de kosten voor het zoeken naar de beste prijs, en de 

kosten die gepaard gaan met het afsluiten, onderhandelen en controleren van de naleving 

van een contract. Ondernemingen bestaan omdat ze transacties in bepaalde gevallen 

goedkoper kunnen coördineren en de risico’s kunnen verminderen die het 

marktmechanisme met zich meebrengt (Coase, 1936).  

 

O. Williamson werkte de gedachtegang van R. Coase verder uit en ontwikkelde de 

transactiekostentheorie (Williamson, 1975). Deze theorie verklaart waarom economische 

transacties soms via hiërarchieën5 verlopen, eerder dan via markten. Organisaties proberen 

namelijk hun kosten te minimaliseren. Deze kosten bestaan uit twee delen: productiekosten 

en transactiekosten. Onder productiekosten verstaan we o.a. de kosten voor arbeid, 

kapitaal en de benodigde materialen (Saerens, 2003). Bovendien zijn deze gerelateerd met 

schaal –en bereikeconomieën6. Een transactie zal via de markt verlopen wanneer de 

transactiekosten laag zijn, omdat verondersteld wordt dat markten altijd tegen de laagste 

kost kunnen produceren vanwege schaaleffecten. Maar als de transactiekosten hoog zijn, zal 

de transactie via hiërarchieën verlopen (Watjatrakul,2005). Er moet dus een afweging 

gemaakt worden tussen deze twee soorten kosten, om te bepalen via welke weg de 

transactie zal verlopen.  

 

                                                 
5
  De managementhiërarchie in een organisatie zorgt voor de coördinatie van de transacties. Zie ook definitie 

hiërarchische coördinatie: Heene & Sanchez, 2004, “The New Strategic Management: Organization, 
Competition and Competence “ p.16 
6 “Bereikeconomieën bestaan wanneer we een eenzelfde middel kunnen inzetten voor het uitvoeren van 
meerdere activiteiten in verschillende business segmenten” (Vandendriessche, 2006,p.34).  
“Schaaleconomieën komen voor wanneer de kosten om een activiteit uit te voeren dalen, wanneer de 
schaal van deze activiteit toeneemt” (Vandendriessche, 2006,p.43). 
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2.1.1.1 Assumpties 

Williamson maakt twee belangrijke assumpties waarop de theorie bouwt. De eerste is 

beperkte rationaliteit en de tweede is opportunistisch gedrag. Beperkte rationaliteit kan 

omschreven worden als de gebrekkige capaciteit van de mens om alle informatie te 

verwerken. Hierdoor beschikt de mens niet over volledige informatie (Simon, 1997). Hij krijgt 

dus te maken met onzekerheid. Deze eerste assumptie leidt tot onvolledige contracten, wat 

op zijn beurt kan leiden tot opportunistisch gedrag.  

 

Opportunisme7 refereert hier naar het nastreven van eigen belang met list en bedrog 

(Williamson, 1981a). Mensen kunnen met andere woorden oneerlijk zijn, wanneer dit hun 

eigen belang bevordert. Voorbeelden van opportunistisch gedrag zijn bewust misleiden, 

informatie achterhouden. Het gevaar voor opportunistisch gedrag is kleiner bij hiërarchieën 

dan bij markten. Bovendien veronderstelt Williamson dat er een groot aantal leveranciers op 

de markt zijn. Wanneer dit het geval is, zal de kans op opportunisme geminimaliseerd 

worden. In het geval van een klein aantal leveranciers, moeten er passende contracten 

genegotieerd worden om op deze manier opportunisme te verminderen (Williamson, 1975). 

2.1.1.2 Transactiekenmerken 

Een transactie heeft drie dimensies die de grootte van de transactiekosten bepalen: 

specificiteit van de investeringen en activa, frequentie en onzekerheid. Iedere dimensie 

heeft een specifieke invloed op de keuze tussen markt versus hiërarchie. Specificiteit van de 

investeringen en activa heeft de grootste invloed (Williamson, 1981b). Naarmate de 

frequentie, specificiteit en onzekerheid groter worden, zullen de transactiekosten ook groter 

worden. Bijgevolg wordt de voorkeur gegeven aan de hiërarchische structuur. 

 

1. Specificiteit van de investeringen en activa 

De mate van specificiteit hangt af van hoe groot de specifieke investeringen moeten zijn om 

de transactie te kunnen uitvoeren of welke graad van customisatie er dus gepaard gaat met 

de investering. Wanneer de graad hoog is, hebben de investeringen geen of geringe waarde 

buiten de specifieke transactie. Hierdoor loopt de investeerder het risico dat de macht van 

                                                 
7
 Williamson definieert opportunisme als  “self-interest seeking with guile” (Williamson O. E., 1981 a, p. 554). 
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de tegenpartij zal groeien. Dit kan leiden tot zogenaamde hold-up problemen8. Specifieke 

investeringen brengen grotere transactiekosten met zich mee, omdat de investerende partij 

zich zal willen indekken alvorens de investering te doen. Specificiteit kan opgedeeld worden 

in 3 categorieën9 (Williamson, 1975):  

 Menselijke aspecten: Voor transacties zijn er specifieke vaardigheden en kennis 

nodig.  

 Plaats: Transacties kunnen enkel doorgaan op bepaalde plaats.  

 Fysieke aspecten: Dit houdt verband met het vereiste niveau van customisatie voor 

de dienst of het product. 

  

Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen transacties naar gelang hun specificiteit. 

Niet-specifieke transacties, zijn sterk gestandaardiseerd. Idiosyncratische transacties 

daarentegen zijn sterk gecustomiseerd. Daartussen bevinden zich de gemengde transacties, 

die een combinatie zijn van gestandaardiseerde en gecustomiseerde elementen.  

 

2. Frequentie 

De frequentie waarmee een transactie voorkomt, kan occasioneel of herhaaldelijk zijn. De 

frequentie wordt meestal geëvalueerd in combinatie met het kenmerk van specificiteit. 

Wanneer het gaat om een niet-specifieke transactie, dan speelt de frequentie van de 

transactie geen rol. De marktstructuur zal verkozen worden omwille van de schaaleffecten  

(Williamson, 1975) en er is geen gevaar voor hold-up problemen.  

 

In het geval van idiosyncratische transacties is een onderscheid tussen occasioneel of 

herhaaldelijke transactie wel belangrijk. Voor occasionele transacties wordt de markt 

verkozen, omdat er specifieke investeringen nodig zijn voor een beperkt aantal transacties. 

Voor herhaaldelijke transacties wordt de hiërarchie verkozen, omdat men anders te hoge 

transactiekosten heeft om te zoeken naar de ‘beste deal’. Bij de gemengde transacties 

tenslotte, maakt men ook geen onderscheid naar frequentie. De marktstructuur wordt hier 

gebruikt omdat de gestandaardiseerde delen goedkoper zijn op de markt. 

                                                 
8
 Specifieke investeringen doen voor een bepaalde transactie, leidt tot het gevaar dat de investeerder 

gevangen zit door zijn eigen inspanningen. Kosten die gemaakt zijn voor de investering kunnen enkel in de 
specifieke relatie worden terugverdiend, zodat de andere partij een beter machtspositie krijgt. 
9
 “Human asset specificity, site specificity and physical asset specificity” (Williamson, 1975, p.242 en volgende). 
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3. Onzekerheid 

Onzekerheid kan voorkomen onder twee vormen: gedragsonzekerheid en 

omgevingsonzekerheid10 (Williamson, 1985). Gedragsonzekerheid maakt het moeilijker om 

de prestatie van de tegenpartij te evalueren. Mensen vertonen namelijk opportunistisch 

gedrag. Er zullen dus hogere monitoring kosten zijn. De tweede vorm, 

omgevingsonzekerheid, komt voor omdat er onzekerheid is over de uitkomst en de 

omstandigheden bij het uitvoeren van een transactie (Noordeweier, John, & Nevin, 1990). Er 

kan onzekerheid zijn over de gevraagde hoeveelheid, de impact van nieuwe technologieën, 

de evoluerende noden van de klant,… Hierdoor is het moeilijker om een goed contract op te 

stellen dat de veranderende omstandigheden in rekening brengt. De transactiekosten zullen 

dus stijgen. Hiërarchieën zijn flexibeler voor deze soort onzekerheid en dus beter geschikt 

dan markten (Aubert, Rivard, & Patry, 2004). 

 

Algemeen stelt Williamson dat bij hoge onzekerheid transacties het best verlopen via 

hiërarchieën. Bij hoge onzekerheid zal er namelijk meer kans zijn op opportunistisch gedrag. 

Dit brengt hogere kosten met zich mee om het contract te monitoren en om er voor te 

zorgen dat het goed wordt uitgevoerd. 

2.1.1.3 Toepassing op IT-Outsourcing 

Het beslissen om IT te outsourcen, is in feite de vraag stellen: “Welke IT-functies moet de 

onderneming outsourcen en welke worden intern gehouden?”. De transactiekostentheorie 

biedt een rationeel beslissingsframework gedreven door economische motieven (nl. 

minimaliseren van kost), om te kiezen tussen markt of hiërarchie. Ofwel outsourcet men 

naar een externe leverancier (markt) ofwel doet men de IT-activiteit zelf (hiërarchie).  De 

keuze om IT-activiteiten te outsourcen of niet, hangt af van de transactie- en 

productiekosten die ermee gepaard gaan. Het outsourcen van IT brengt dus niet enkel 

kosten mee gerelateerd aan de IT-activiteit zelf, maar ook nog de kosten voor het vinden van 

de geschikte leverancier, het opstellen en de opvolging van het contract. 

 

                                                 
10

 Behavioural uncertainty and environmental uncertainty 
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Indien men enkel de productiekost van de IT-activiteit zou beschouwen, dan zou men 

outsourcen omdat de markt grotere schaalvoordelen kan verwezenlijken. Maar de 

transactiekosten moeten ook in rekening gebracht worden. Het is minder duur voor 

ondernemingen om het eigen personeel te coördineren, controleren en managen. Hierdoor 

kan het dus ook economisch efficiënter zijn om niet te outsourcen (Lacity & Willcocks, 1995). 

2.1.1.3.1 Verband met elementen uit de transactiekostentheorie 

Verschillende auteurs leggen de link tussen de transactiekostentheorie en IT-services 

(Hancox & Hackney, 2000). Zo is de helpdeskfunctie en het onderhoud van servers een 

voorbeeld van een herhaaldelijke transactie, terwijl de aankoop van hardware een 

occasionele transactie is. De ontwikkeling van een applicatie zal grote onzekerheid met zich 

meebrengen omdat de vereisten nog kunnen veranderen, het project vertraging kan 

oplopen of er extra kosten kunnen ontstaan. Specificiteit van de activa kan slaan op de 

plaats, mens of fysiek. Een multinational zal bijvoorbeeld een leverancier willen die 

gevestigd is in alle landen waar de multinational opereert, zodat ze steun ter plaatse kunnen 

krijgen. Personeel zoals programmeurs, kunnen kennis hebben over specifieke software 

toepassingen. En applicaties die gecustomiseerd worden naar de wensen van de klant, zijn 

vaak uniek.  

 

Volgens de transactiekostentheorie verhoogt de kans op opportunistisch gedrag wanneer er 

een klein aantal leveranciers is. De keuze van de klant tussen single of multi-sourcing zal dus 

moeten worden afgewogen. Wanneer er meerdere providers gekozen worden, zullen de 

transactiekosten stijgen. Er moet gezocht worden naar verschillende providers en meerdere 

contracten moeten genegotieerd en opgevolgd worden. Maar de kans op opportunistisch 

gedrag zal wel worden getemperd. Wanneer men voor single sourcing kiest, en dus maar 

met één provider samenwerkt, dan zullen de transactiekosten lager zijn. Het gevaar bestaat 

dan wel dat de klant vast zit aan de provider omdat er hoge switching costs zijn (Ngwenyama 

& Bryson, 1999). 

 

Kostenreductie is een van de belangrijkste drijfveren van IT-Outsourcing (Lacity, Khan, & 

Willcocks, 2009). Dit is ook wat de transactiekostentheorie aangeeft. Ondernemingen gaan 

de meest kostenefficiënte keuze maken. Ofwel gaan ze outsourcen ofwel gaan ze zelf intern 
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produceren. Williamson (1991) gaat zelf nog verder en stelt dat ondernemingen hun lange 

termijn strategieën slechts leefbaar zijn wanneer deze gebaseerd zijn op kostenefficiëntie. 

2.1.1.3.2 Empirische onderzoeksresultaten uit de literatuur 

Omdat IT-Outsourcing nog een jonge discipline is, wordt er nog volop empirisch onderzoek 

gedaan om te testen of de theorie daadwerkelijk toepasbaar is op de praktijk. De 

transactiekostentheorie is een van de meeste geteste theorieën in het domein van IT-

Outsourcing. Het meeste onderzoek wordt gedaan naar de drie transactiekenmerken, nl. 

specificiteit van de investeringen en activa, frequentie en onzekerheid. Deze worden in 

verband gebracht met de beslissing om IT te outsourcen of met het niveau van outsourcing 

(Karimi, Wu, Rivard, & Goyette, 2008). De resultaten van deze onderzoeken over de drie 

transactiekenmerken zijn vaak inconsistent met elkaar. Sommige onderzoeksresultaten 

ondersteunen de theorie terwijl andere hem juist weerleggen (Ngwenyama & Bryson, 1999; 

Aubert, Rivard, & Patry, 2004). 

 

 

 

Algemeen wordt gesteld dat de karakteristieken van een IT-service zullen bepalen of 

outsourcing efficiënt kan zijn of niet (Fig. 2.1) Er wordt aangeraden om IT te outsourcen als 

de onzekerheid, frequentie en specificiteit van de investeringen en activa laag zijn, er veel 

providers op de markt zijn en bovendien de klant voldoende kennis heeft over de IT-markt 

(de Looff, 1995). 

2.1.1.3.3 Verklaringskracht van de transactiekostentheorie 

De transactiekostentheorie speelt een belangrijke rol in het helpen verklaren van IT-

Outsourcing, en het vormt een stevige theoretische basis voor verder onderzoek in het 

domein (Bakos, Kemerer, 1992). Empirisch onderzoek toont aan dat de theorie kan helpen 

om IT-outsourcing in de praktijk te verklaren (Lacity & Hirscheim, 1993a/b).  

-Specificiteit van de 
investeringen en 
activa 
-Frequentie 
-Onzekerheid 

 

                       

Transactiekosten 

 

                  

Outsourcing 

Figuur 2.1: Transactiekostenperspectief op outsourcing (Cheon, Grover, & Teng, 1995, p. 214) 
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Toch moeten we er op wijzen dat deze theorie de beslissing om IT te outsourcen slechts 

gedeeltelijk kan verklaren. Ondernemingen moeten bij het beslissen om IT te outsourcen 

nog andere factoren in rekening nemen (Yang & Huang, 2000): 

 

 Management factoren: personeelstekort oplossen, communicatieproblemen 

oplossen tussen IT en operationeel departement,… 

 Strategische factoren: focussen op kerncompetenties, time-to- market, 

risicospreiding,… 

 Technologische factoren: toegang krijgen tot nieuwe technologie 

 Economische factoren: vaste kosten variabel maken, meer financiële flexibiliteit 

creëren 

 Kwaliteitsfactoren: beter kwaliteit van IT, hogere service levels 

 

2.1.2 Agency theorie  

Deze wordt ook de principal-agent theorie genoemd. De theorie is erop gericht de relatie te 

verklaren tussen de principal, die de opdrachtgever is, en de agent, die de opdracht zal 

uitvoeren. De principal en de agent kunnen deel uitmaken van dezelfde onderneming of van 

twee verschillende. Deze relatie verloopt niet altijd vlekkeloos. De theorie beschrijft twee 

belangrijke agency problemen (Eisenhardt,1989). Het eerste probleem ontstaat doordat er 

zich conflicten voordoen wanneer beide partijen verschillende doelstellingen hebben. Er is 

sprake van een belangenconflict. Wanneer het voor de principal te moeilijk of te duur is om 

na te gaan wat de agent doet en wat zijn werkelijke doelstellingen zijn, kunnen er informatie 

asymmetrieën ontstaan. De agent heeft meestal een informatievoorsprong, omdat hij 

dichter bij de materie staat. Het tweede probleem komt voor doordat beide partijen een 

andere voorkeur voor risico hebben. Dit reflecteert zich in de preferentie voor meer of 

minder risicovolle acties te ondernemen. 

 

Om de relatie tussen principal en agent voor te stellen maakt men gebruik van de metafoor 

van een contract (Jensen & Meckling, 1976). De relatie wordt gemanaged door middel van 

een contract. De agency theorie focust daarom op het bepalen van de meest efficiënte 

contractvorm. Er bestaan twee soorten contracten (Eisenhardt,1989): 
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 Behaviour-oriented contracten: Dit zijn contracten waarbij het gedrag van de 

agent wordt voorgeschreven en opgevolgd. Er is een soort van hiërarchische 

beheersstructuur. 

 Outcome-oriented contracten: Hierin worden de te bereiken doelstellingen 

duidelijk omschreven in het contract. Dit stemt overeen met het idee van de 

marktstructuur. 

 

Zowel de principal als de agent willen risico’s vermijden wanneer ze met elkaar een relatie 

hebben. De principal zal een outcome-oriented contract verkiezen omdat het risico bij de 

agent gelegd wordt en omgekeerd zal een agent een behaviour-oriented contract prefereren 

om risico’s te vermijden. 

Omdat er net zoals bij de transactiekostentheorie verondersteld wordt dat er gebonden 

rationaliteit, onzekerheid en gevaar voor opportunisme is, kunnen er geen perfecte 

contracten worden opgesteld (Hancox & Hackney, 2000). Er zijn altijd agency-kosten. Deze 

bestaan uit drie soorten (Jensen & Meckling, 1976):  

 Monitoring kosten: Dit zijn de kosten die de principal moet maken om de agent te 

controleren. 

 Bonding kosten: Hieronder verstaan we de kosten die de agent moet maken om 

agency conflicten te vermijden, zodanig dat de principal er van overtuigd is dat de 

agent zal handelen in zijn belang. 

 Residual loss: Dit zijn de opportuniteitskosten van het niet zelf moeten uitvoeren van 

de activiteit door de principal. 

 

Verschillende factoren bepalen hoe hoog de agency kosten zullen zijn: onzekerheid over de 

uitkomst, programmeerbaarheid (dit is de mate waarin het gedrag van de agent op 

voorhand kan worden vastgelegd), meetbaarheid van uitkomst, mate van risico aversie en 

duur van de relatie (Eisenhardt,1989). 

2.1.2.1 Toepassing op IT-Outsourcing 

De theorie wordt in de literatuur vaak gebruikt voor academisch onderzoek over IT-

Outsourcing (Bakos & Kemerer,1992; Devos, Van Landeghem, & Deschoolmeester, 2008, 

p.75). Een onderneming kan bijvoorbeeld outsourcen om de IT kosten te reduceren, terwijl 
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de provider zijn eigen winst wil maximaliseren (Gottschalk & Solli-Sæther, 2006). Beide 

partijen hebben conflicterende doelstellingen, wat de kans op het falen van de 

overeenkomst zal verhogen. 

 

De agency theorie biedt een framework om te bepalen welke soort contracten tussen de 

klant (principal) en de leverancier (agent) het meest efficiënt zijn. Er wordt aangenomen dat 

organisaties hun beslissing om te outsourcen zullen baseren op de omvang van de agency 

kosten. Welke op hun beurt bepaald worden door de onzekerheid over de uitkomst, 

programmeerbaarheid, meetbaarheid van uitkomst, mate van risico aversie en duur van de 

relatie (Cheon, Grover, & Teng, 1995). Bij IT-outsourcing zullen de agency kosten stijgen: als 

de onzekerheid en risico-aversie hoog zijn en de meetbaarheid en programmeerbaarheid 

laag zijn. En de duur van de relatie lang is (Cheon, Grover, & Teng, 1995, p.215).  

 

Agency problemen zijn een belangrijke factor in IT-Outsourcing. IT is technologisch complex 

en is een belangrijke factor in de strategie van vele ondernemingen. Bovendien evolueert IT 

snel. Het zal voor de klant moeilijk zijn om een geschikte leverancier te vinden en bovendien 

deze dan ook nog goed te monitoren. Alleen de leverancier zelf zal weten hoe hard zijn 

inspanningen zijn. Vooral bij grote leveranciers die veel macht hebben op de markt, zal het 

moeilijk zijn voor de klant om deze te monitoren. De leverancier zal de rol van agent spelen 

voor verschillende klanten, waardoor het van buitenaf moeilijk in te schatten is hoe hard hij 

werkt voor de verschillende klanten (principals) (Gottschalk, 2006 ). 

 

De klant zal een outcome-oriented contract verkiezen voor het verwerven van de IT- 

producten en IT-diensten. Hiervoor is het belangrijk dat hij alle vereisten kan identificeren en 

vastleggen in het contract. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn omdat IT zo complex is en 

bovendien de toekomstige evolutie moeilijk te voorspellen valt. Dit laatste speelt in het 

voordeel van de provider, die op die manier extra’s kan aanrekenen die niet in het contract 

zijn opgenomen (Hancox & Hackney, 2000).  

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/s/Solli=S=aelig=ther:Hans.html
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2.1.2.1.1 Verband met risicofactoren in IT-Outsourcing 

De agency theorie wordt gebruikt om de risico’s te onderzoeken die IT-Outsourcing met zich 

meebrengt (Aubert, Patry, & Rivard, 1998; Tho, 2005). Figuur 2.2 geeft een overzicht van de 

risicofactoren. 

 

 

 

Figuur 2.2: Risicofactoren in IT-Outsourcing: de klant-leverancier relatie (Tho, 2005,p. 113) 

 

De klant (principal) is zelf een bron van risico. Wanneer hij een activiteit outsourcet waarvan 

hij zelf geen enkele expertise heeft, dan zal het moeilijk zijn om het contract goed te 

managen. De verwachtingen over de geleverde kwaliteit zullen te hoog of te laag liggen. 

Verder kan de agent ook gebrek aan expertise of ervaring hebben in het managen van een 

IT-Outsourcingcontract. Zo kan hij de kosten voor het contract te managen over- of 

onderschatten. Of niet genoeg rekening houden met het gevaar voor opportunisme (Tho, 

2005). 
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Langs de zijde van de leverancier (agent), is opportunisme een belangrijke risicofactor. 

Welke invloed moral hazard, adverse selection en imperfect commitment hebben is reeds 

besproken. Gebrek aan ervaring of expertise om de activiteit uit te oefenen kan leiden tot 

overschatting. De leverancier kan beweren dat hij voldoende expertise heeft om de activiteit 

uit te voeren, terwijl dit niet het geval is. En het gebrek aan ervaring of expertise om de 

relatie te managen, kan leiden tot extra kosten of discussies. Een klein aantal leveranciers 

kan ervoor zorgen dat de klant moeilijk kan veranderen van leverancier omdat er maar 

weinig alternatieven zijn (Aubert, Patry, & Rivard, 1998). 

 

Voor de volledigheid vermelden we nog dat de transactie, hier de IT-activiteit die moet 

worden uitgevoerd, ook nog risico’s met zich meebrengt (Aubert, Patry, & Rivard, 1998). 

Merk op dat de eerste drie factoren refereren naar de transactiekenmerken geïdentificeerd 

door de transactiekostentheorie (zie 2.1.1.2): 

 

 Specificiteit van de activa: Dit kan aanleiding geven tot hold-up problemen wanneer 

men een specifieke investering doet. 

 Onzekerheid: Er kan onzekerheid zijn over de vereisten in de toekomst, maar ook 

over de uitkomst van de activiteit.  

 Frequentie: Wanneer een activiteit slechts eenmalig is, kan men beter het risico 

spreiden door deze te outsourcen. 

 Meetproblemen: Deze komen voor wanneer men geen duidelijke parameters kan 

definiëren om de prestatie van een activiteit te evalueren. 

  Aanwezigheid van kerncompetenties: wanneer men een kerncompetentie 

outsourcet, dan kan de competitieve positie van de onderneming verminderen of 

dan zal men deze kerncompetentie minder beheersen omdat ze niet meer intern 

verder wordt ontwikkeld. 

  Onderlinge afhankelijkheid van activiteiten: De klant kan bijvoorbeeld zeggen dat hij 

niet de gewenste kwaliteit krijgt, terwijl de leveranier de klant beschuldigt dat hij de 

juiste infrastructuur niet beschikbaar stelt. De oorzaak van het werkelijke probleem 

zal dan moeilijk te bepalen zijn. 
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  Discontinuïteiten van de technologie: Omdat IT technologisch complex is en de 

technologie snel evolueert, kan dit extra kosten met zich meebrengen wanneer de 

technologie verandert en hierdoor de competitieve positie van de onderneming in 

gevaar komt.  
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2.2 Strategische theorieën 

2.2.1 Resource-based theorie 

Centraal in de resource-based theorie staat het behalen en behouden van een 

concurrentievoordeel. De theorie stelt dat de onderneming een unieke bundel van activa en 

resources11 is (Barney, 1991; Peteraf, 1993), en dat de onderneming haar strategie moet 

baseren op de resources die ze bezit (Santema & van de Rijt, 2000). Resources zijn de 

determinanten van hoe goed de onderneming zal presteren, maar niet alle resources zijn 

even belangrijk voor een onderneming. Strategische resources zijn van groter belang, omdat 

ze een langdurig competitief voordeel kunnen creëren. Ze moeten daarvoor aan de volgende 

criteria voldoen (Barney, 1991): 

 Waarde: De resources moeten waardevol voor de onderneming zijn. Ze 

moeten de onderneming in staat stellen om te kunnen reageren op 

opportuniteiten en bedreigingen in de omgeving. 

 Zeldzaamheid: Wanneer teveel concurrenten de resources ook bezitten, zal 

de strategische waarde dalen. 

 Imiteerbaarheid: Wanneer resources niet imiteerbaar zijn zullen ze een 

competitief voordeel opleveren. De concurrenten mogen ze dus niet kunnen 

kopiëren. 

 Substitueerbaarheid: Strategische resources mogen geen substituten hebben 

of m.a.w. concurrenten kunnen geen alternatieve resources gebruiken om 

dezelfde strategie te implementeren. 

 

Barney (1997) heeft later deze criteria aangepast om het VRIO- framework12 te vormen. Het 

criteria van substitueerbaarheid werd vervangen door organisatie. Hiermee wordt bedoeld 

of de onderneming zo georganiseerd is dat ze het volledige competitieve potentieel van haar 

resources kan exploiteren. 

 

Verder maakt de resource-based theorie ook de assumptie dat er heterogeniteit van 

resources en immobiliteit moet zijn (Grant, 1991). Heterogeniteit veronderstelt dat de 

                                                 
11

 middelen 
12

 VRIO: Value, Rareness, Imitability, Organization 
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resources die een onderneming gebruikt verschillend zijn van degene die een andere 

onderneming gebruikt. Iedere onderneming heeft dus een verschillende bundel resources 

nodig. Immobiliteit slaat op het feit dat resources de onderneming niet snel kunnen 

verlaten, en dus binnen de onderneming zullen blijven.  

2.2.1.1 Resources en capabilities 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen resources en capabilities13 (Grant, 1991). 

Resources of middelen zijn de input voor een productieproces, terwijl “een capability, 

hetgeen is wat resulteert, wanneer een onderneming zijn resources effectief kan 

coördineren om een taak of activiteit uit te voeren” (Heene & Sanchez, 2004, p. 33). 

Resources zijn noodzakelijk om capabilities te creëren, terwijl capabilities de ‘echte’ bron 

van een langdurig competitief voordeel zijn. Gewone resources, die beschikbaar zijn op de 

markt, kunnen ook een langdurig competitief voordeel opleveren als managers de 

capabilities hebben om strategieën te ontwikkelen, die deze resources beter kunnen 

inzetten dan de concurrentie.  

Grant (1991) heeft een framework14 ontwikkeld dat kan helpen om de strategie van een 

onderneming te helpen formuleren vanuit een resource-based perspectief. Dit gebeurt in vijf 

stappen:  

1. Analyse van de huidige resource basis 

2. Analyse van de capabilities 

3. Analyse van het winstpotentieel van de resources en capabilities, dus welk 

competitief voordeel ze leveren 

4. Selecteren van een strategie 

5. Identificeren en opvullen van de tekorten aan resources en capabilities 

 

Het is dus niet altijd genoeg om enkel de interne resources en capabilities te gebruiken, 

maar soms moeten ook externe verworven worden. We kunnen concluderen dat de 

onderneming een bundel resources en capabilities is, die moet worden ontwikkeld en 

onderhouden. 

 

                                                 
13

 Middelen en talenten 
14

 Grant R.M., 1991: “The resource based theory of competitive advantage: implications for strategy 
formulation”, California Management Review 33 (3) p. 115.  
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Men kan ook onderscheid maken tussen firm-adressable resources en firm-specific 

resources. Firm-addressable resources zijn resources die de onderneming extern kan 

verwerven. Firm-specific resources zijn resources die ontwikkeld zijn binnen de 

onderneming. Om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving zal de onderneming 

haar resources regelmatig moeten vernieuwen (Heene & Sanchez, 2004).  

2.2.1.2 Toepassing op IT-Outsourcing 

IT-Outsourcing vanuit het perspectief van de resource-based view, is niets anders dan een 

strategische beslissing om de IT-resources en IT-capabilities die de onderneming te kort 

heeft te gaan zoeken buiten de onderneming (Grover, Teng, & Cheon, 1998). Door te 

outsourcen krijgt de klant toegang tot de resources van de IT-leverancier. Activiteiten, 

waarvoor de organisatie niet de nodige resources of capabilities in huis heeft, zullen dus 

geoutsourcet worden. Terwijl de activiteiten, waarvoor de organisatie beroep kan doen op 

haar strategische resources, intern worden gehouden. Wanneer deze laatste toch zouden 

geoutsourcet worden, zal de organisatie haar competitief voordeel verminderen. 

2.2.1.2.1 Beslissingsmodel voor IT-Outsourcing gebaseerd op de resource-based 

theorie 

Steunend op de resource-based theorie, is een model om de IT-Outsourcingbeslissing te 

verklaren ontwikkeld (Roy & Aubert, 2000, 2002). Dit model (zie fig. 2.3) brengt de 

outsourcingbeslissing in relatie met de strategische waarde van de resources die nodig zijn 

voor een IT-activiteit, en met de aanwezigheid van geschikte resources in de onderneming. 

De strategische waarde van de resources hangt af van hoe belangrijk de IT-activiteit is voor 

de strategie van de onderneming. Bijvoorbeeld wanneer een applicatie ontwikkeld wordt die 

een competitief voordeel voor de onderneming zal opleveren, dan zullen de resources zoals 

de expertise nodig voor de ontwikkeling ervan, van grote strategische waarde zijn. Een 

voorbeeld van het tegendeel is de ontwikkeling van een administratiesysteem dat enkel de 

administratie vergemakkelijkt, maar geen competitief voordeel oplevert. Hier zal de 

strategische waarde laag zijn. Hoe hoger de strategische waarde, hoe belangrijker het is voor 

de onderneming om deze intern te houden en er een competitief voordeel mee te halen. 

Hoe meer de geschikte strategische resources aanwezig zijn, hoe meer de onderneming deze 

zal exploiteren. Hoe minder ze aanwezig zijn, hoe meer de onderneming zal proberen om ze 
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extern te verkrijgen. Een leverancier kan bijvoorbeeld expertise hebben die de onderneming 

moeilijk kan opbouwen. De onderneming zal dan proberen om via de leverancier toegang te 

krijgen tot deze expertise (Roy & Aubert, 2000) . 

 

Het model kan als volgt worden verduidelijkt: 

 Lage strategische waarde, lage aanwezigheid: Outsourcing van de activiteit is de 

beste keuze, omdat de benodigde resources van weinig strategisch belang zijn en de 

onderneming maar weinig van deze resources om de activiteit uit te voeren bezit. 

 Hoge strategische waarde, lage aanwezigheid: Partnership met een provider die in 

het bezit is van de benodigde resources om een project te realiseren, is de beste 

keuze. Er wordt gestreefd naar co-operatie. Beide partners stellen resources ter 

beschikking om de activiteit te volbrengen en delen in de winst.  

 Hoge strategische waarde, hoge aanwezigheid: Conservatie, het intern uitvoeren of 

ontwikkelen is beste optie. 

 Lage strategische waarde, hoge aanwezigheid: Recuperatie wordt aangeraden om 

bijvoorbeeld de ontwikkelde applicatie aan te bieden aan de concurrentie. Zo kan 

een deel van de investering worden gerecupereerd. De onderneming kan zijn eigen 

opgebouwde expertise, die oorspronkelijk bedoeld was om enkel intern te gebruiken, 

commercialiseren om extra opbrengsten te creëren. Een voorbeeld hiervan is een 

ziekenhuis dat een bepaald IT-systeem ontwikkelt, en gaat standaardiseren zodat het 

dit ook kan aanbieden aan andere ziekenhuizen. 

 

Figuur 2.3: Model voor IT-Outsourcing (Roy & Aubert, 2000, p.3) 
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2.2.2 Theorie van de kerncompetenties 

Het begrip kerncompetentie wordt gedefinieerd als “het collectieve leren in de organisatie, 

vooral hoe verschillende productievaardigheden te coördineren en integreren van 

verschillende stromen van technologie15” (Prahalad & Hamel, 1990, p.82). Een 

kerncompetentie is in feite een bundel van bekwaamheden en technologieën, die een 

bedrijf toelaten om een bepaald voordeel te bezorgen aan de consument (Houthoofd, 1996, 

p.86). Het is ‘iets’ waar de organisatie beter in is dan de rest. Het concurrentievoordeel van 

de organisatie hangt dus af van haar kerncompetenties. Het succes van de organisatie wordt 

bepaald door hoe goed ze de aanwezige kerncompetenties kan identificeren en ontwikkelen. 

 

Drie karakteristieken kenmerken een kerncompetentie (Prahalad & Hamel, 1990): 

- Ze zijn moeilijk te imiteren door de concurrentie. 

- Ze moeten significant bijdragen tot de waardeperceptie van het product voor de 

klant en ze zijn een bron van competitieve differentiatie. 

- Ze moeten uitbreidbaar zijn naar andere productmarkten. 

 

Omdat kerncompetenties de bouwstenen zijn voor het behalen van de doelstellingen op 

lange termijn, is het management ervan uitermate belangrijk (Torkkeli & Tuominen, 2002). 

De aanpak van het kerncompetentiemanagement volgens Prahalad en Hamel bestaat uit 5 

stappen (Hamel & Prahalad, 1994): 

1. Identificeren van kerncompetenties: Dit is belangrijk zodat het management de 

opportuniteiten kan nagaan om nieuwe producten te maken met de geschikte 

technologie of nieuwe markten te betreden. 

2. Planning om de benodigde kerncompetenties te verkrijgen en de bestaande te 

exploiteren: Het is de bedoeling om na te gaan welke opportuniteiten de huidige 

kerncompetenties bieden en welke er nodig zijn in de toekomst om het 

concurrentievoordeel te behouden of versterken. 

3. Opbouw van nieuwe kerncompetenties 

4. Inzetten van de kerncompetenties 

                                                 
15

 “Core Competencies are the collective learning in the organization, especially how to 

coordinate diverse production skills and integrate multiple streams of technologies”. 
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5. Beschermen van de kerncompetenties: Er zal moeten voor gezorgd worden dat de 

competenties zich blijven ontwikkelen door er voldoende in te investeren om de 

concurrentie voor te blijven. 

2.2.2.1 Toepassing op IT-Outsourcing 

De theorie van de kerncompetenties stelt dat organisaties activiteiten ofwel zelf kunnen 

uitvoeren ofwel outsourcen. Wanneer activiteiten niet tot de kerncompetenties behoren, 

komen ze in aanmerking voor outsourcing (Gottschalk & Solli-Sæther, 2005). Volgens de 

theorie van de kerncompetenties is het outsourcen van kernactiviteiten risicovol en wordt 

dus beter vermeden omdat de organisatie anders zijn competenties kan verliezen (Prahalad 

& Hamel, 1990). Zo is het belangrijk dat een organisatie er voor zorgt dat ze bekwaam blijft 

om de IT-vereisten te identificeren en de externe leveranciers te controleren. Dit zijn 

kerncompetenties met betrekking tot IT, die elke organisatie moet hebben om IT succesvol 

te kunnen outsourcen. Het wordt dan ook afgeraden om activiteiten te outsourcen, die er 

voor zorgen dat deze kerncompetenties verdwijnen (Hancox & Hackney, 2000).  

 

Het focussen op de kerncompetenties is één van de strategische redenen waarom 

ondernemingen aan IT-Outsourcing doen. Bepalen welk deel van de IT nu wel of niet tot de 

kernactiviteiten behoort, is niet vanzelfsprekend en hangt af van de perceptie. In een 

volgend hoofdstuk over strategie wordt uitvoerig ingegaan op kerncompetenties bij IT-

Outsourcing. 

  

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/s/Solli=S=aelig=ther:Hans.html
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2.3 Sociaal-organisationele theorieën 

2.3.1 Social exchange theorie 

Deze theorie is ontwikkeld om het sociaal gedrag tussen mensen te verklaren en waarom ze 

economische verbintenissen aangaan (Homans, 1958). Centraal in de theorie staat de 

uitwisselingsrelatie van middelen tussen actoren (individuen of ondernemingen). Social 

exchange16 wordt gedefinieerd als “de vrijwillige acties, uitgevoerd door actoren met de 

verwachting om ervoor iets waardevols terug te krijgen” (Blau, 1964, p. 91). De theorie gaat 

dus uit van het begrip wederkerigheid. Als de ene partij de ander iets verschaft, dan 

verwacht ze iets in de plaats. De acties die actoren ondernemen kunnen tastbaar (bv. hulp 

bieden) of ontastbaar (bv. vriendschap) zijn, en waardevol of kostelijk zijn. Actoren laten hun 

acties sturen door het afwegen van kosten en baten. Ze willen namelijk hun kosten 

minimaliseren en hun baten maximaliseren. De relatie wordt bekeken als een economische 

ruil. Deelname aan de ruil zal dus gebeuren wanneer de verwachte baten groter zijn dan de 

gepercipieerde kosten. Interpersoonlijke interacties zijn dus een rationeel proces dat steunt 

op kosten- en baten analyses (Gefen & Keil.,1998). 

 

Een sociale uitwisselingsrelatie verschilt van een economische uitwisselingsrelatie door het 

feit dat de kosten vooral subjectief zijn en doordat de verwachtte voordelen niet verplicht 

vastgelegd zijn in een contract. Een voorbeeld hiervan is de oudere collega die een 

nieuweling in het bedrijf helpt opleiden. De oudere zal respect krijgen en zijn status 

versterken als beloning, terwijl de tijd en moeite om de nieuweling op te leiden een kost zal 

zijn. Wanneer kosten en baten expliciet worden gemaakt, verliest de relatie zijn sociaal 

karakter en neemt het een economisch karakter aan (Blau, 1964).  

 

Een uitwisselingsrelatie heeft vaak zowel sociale, als economische uitkomsten voor de 

partijen. Daarom gaan partijen doorheen de tijd deze uitkomsten vergelijken met andere 

uitwisselingsalternatieven, zoals bijvoorbeeld een ruilrelatie met een andere partij. Ze gaan 

na of relaties met andere partijen meer kunnen opleveren. Wanneer de relatie goed 

verloopt tussen beide partijen, dan wordt er vertrouwen opgebouwd en is men meer bereid 

                                                 
16

 Sociale uitwisselingsrelatie 
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zijn om de relatie te onderhouden (Gottschalk, 2006). ‘Trust’ wordt omschreven als de mate 

van vertrouwen en bereidheid tussen de partijen (Lee & Kim, 1999).  

2.3.1.1 Toepassing op IT-Outsourcing 

De social exchange theorie wordt voornamelijk gebruikt om de partnership tussen de klant 

en de leverancier in outsourcingrelaties te onderzoeken (Lee & Kim, 1999; Lee et al, 2003). 

Het concept ‘trust’ speel hierbij een belangrijke rol in de relatie.  

 

Een voorbeeld dat kan gezien worden als een social exchange relatie, is de interactie die 

plaats vindt tussen de ontwikkelaar van een IT-applicatie en de toekomstige gebruiker, in dit 

geval de klant die applicatieontwikkeling outsourcet. De klant zal tijd en moeite moeten 

steken in de samenwerking met de ontwikkelaar om de applicatie volgens zijn wensen en 

behoeften te maken. Als resultaat krijgt hij een applicatie, die aan zijn behoeften is 

aangepast en verloopt de ontwikkeling effectiever. De kosten en baten voor de klant zijn dus 

subjectief. Moeite en betrokkenheid zijn ontastbaar, en dus ook moeilijk te kwantificeren. 

Dit geldt eveneens voor het grotere gebruiksgemak omdat de applicatie specifiek voor de 

klant is gemaakt. Er is dus sprake van een social exchange. 

2.3.1.1.1 Het concept ‘trust’  

Een goede relatie tussen de klant en de leverancier is essentieel in IT-Outsourcing. Door het 

verbeteren van de kwaliteit van de relatie, zal ook de kans op een succesvolle uitkomst 

stijgen. Trust is een determinant van de kwaliteit van de relatie, en bepaald bijgevolg mee 

het succes van relatie (Lee et al, 2003). Het wederzijds vertrouwen in een IT-

Outsourcingrelatie is gelijkaardig aan dat van een gewone relatie. Er is interactie tussen de 

klant en de leverancier Deze interactie gaat vaak verder dan de regels en verwachtingen die 

opgenomen zijn in de overeenkomst. Omdat er wederzijds vertrouwen wordt gecreëerd, 

gaan partijen soms meer doen dan dat er verwacht wordt in het contract (Lee, Huynh, & 

Hirschheim, 2007). 

 

Mutual trust of wederzijds vertrouwen heeft een direct effect op het IT-Outsourcing succes. 

Daarnaast wordt ook het delen van kennis gezien als een belangrijke factor. Hiervoor 

worden twee redenen aangehaald. Ten eerste is IT-Outsourcing vandaag meer dan het 

uitbesteden van tastbare activa, ook technische know-how, expertise en kennis van de 
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business processen spelen een grote rol. En ten tweede, wederzijds vertrouwen is niet 

voldoende om een relatie succesvol te maken. Projecten voor het ontwikkelen van software 

kunnen bijvoorbeeld inzicht in de business processen van de klant vereisen. Het delen van 

kennis is dan noodzakelijk (Lee, Huynh, & Hirschheim, 2007). 

2.3.1.1.2 Partnership 

In de jaren ’90 zijn de outsourcingrelaties geëvolueerd van een contractuele relatie tussen 

de klant en de leverancier naar een partnership relatie. Hierdoor hadden organisaties het 

moeilijker om relaties op te zetten en te managen, want een contract alleen volstond niet 

om de relatie succesvol te laten verlopen (Grover, Cheon, & Teng, 1996). Partnership wordt 

gedefinieerd als volgt (Lee & Kim, 1999, p.31): “een inter-organisationele relatie om de 

gemeenschappelijke doelen van de deelnemers te bereiken”. Er is sprake van een win-win 

situatie. Partnership in IT-Outsourcing is niet altijd aan de orde. Fitzgerald en Willcocks 

(1994) suggereren dat partnership enkel aan te raden is in situaties met hoge onzekerheid of 

wanneer flexibele contracten noodzakelijk zijn. Het is dan niet nodig of mogelijk om alles 

vast te leggen in regels en overeenkomsten. Wanneer er meer zekerheid is, dan zal het 

effectiever zijn om een gewone contractuele relatie aan te gaan. 

 

De kwaliteit van de partnership heeft een invloed op het IT-Outsourcing succes. Kwaliteit 

bestaat uit vijf componenten (zie fig. 2.4):  

 Trust: De mate van vertrouwen en bereidheid tussen de partijen. 

 Begrijpen van de business: De waarin partijen elkaars gedrag en doelen begrijpen. 

 Voordelen en delen van het risico: De mate waarin partijen overeenkomen wat de 

gewenste voordelen zijn uit de overeenkomst en wie verantwoordelijk is voor de 

risico’s die zich kunnen  voordoen. 

 Conflicten: De mate waarin de doelstellingen tussen de beide partijen conflicteren en 

compatibiliteit van het delen van middelen tussen partijen. 

 Toewijding: De mate waarin partijen bereid zijn om te investeren in een langdurige 

relatie. 
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Een succesvolle partnership zal ervoor zorgen dat een organisatie haar doelstellingen kan 

behalen, en een competitief voordeel kan creëren dat ze alleen maar moeilijk kon 

verwezenlijken. Het succes van IT-Outsourcing in deze context kan gezien worden als de 

mate waarin de vooropgestelde vereisten van de klant, overeenkomen met de uitkomst van 

de outsourcingrelatie. Men onderscheidt twee perspectieven van IT-Outsourcing succes (Lee 

& Kim, 1999): 

 

Business perspectief: Outsourcing succes bestaat uit strategische, economische en 

technologische voordelen die men kan realiseren. 

- Strategische voordelen: De mogelijkheid van de onderneming om zich te focussen op 

haar kerncompetenties. IT-activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren 

worden geoutsourcet (Grover, Cheon, & Teng, 1996). 

- Economische voordelen: De mogelijkheid om schaalvoordelen te realiseren en 

toegang te krijgen tot de expertise en middelen van de provider. 

- Technologische voordelen: De mogelijkheid om toegang te krijgen tot de nieuwste IT 

en het vermijden van het risico dat de technologie snel veroudert, omdat IT snel 

evolueert. 

 

Gebruiker perspectief: Het outsourcing succes wordt gezien als de kwaliteit van de 

geleverde service. Wanneer men beslist om te outsourcen moet men rekening houden met 

de kwaliteit van de aangeboden service. Zo kan men outsourcen om kosten te besparen, 

maar wanneer de kwaliteit van de service ondermaats is, zal dit waarschijnlijk tot nog hogere 

kosten leiden. 

 

Figuur 2.4: Invloed van de kwaliteit van partnership op het  IT-Outsourcing succes (Eigen voorstelling 
gebaseerd op Lee & Kim, 1999, p.35) 
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2.4 Besluit 

Er zijn drie grote invalshoeken die in de literatuur voorkomen om het fenomeen van IT-

Outsourcing te onderzoeken en te helpen verklaren (zie fig. 2.5). Vanuit een economisch 

perspectief speelt kostenefficiëntie de belangrijkste rol om te bepalen of IT zal worden 

geoutsourcet of niet. Het strategisch perspectief daarentegen gaat uit van welke resources 

nodig zijn en het belang ervan voor de strategie van de onderneming. Het sociaal-

organisationeel perspectief tenslotte, bekijkt hoe de relaties tussen de klant en de 

leverancier verlopen in een IT-Outsourcingovereenkomst, en waarom deze tot stand komen. 

Het economisch en strategisch perspectief verklaren dus vooral waarom er wordt 

geoutsourcet, wat er juist zal worden geoutsourcet en hoe het contract moet 

gestructureerd worden. Outsourcing wordt hier gezien als een rationeel proces. Terwijl het 

sociaal-organisationeel perspectief verder gaat dan dit en ook kijkt naar de sociale 

interacties tussen mensen en de invloed hiervan op de relatie. Er wordt dus gekeken naar 

gedrag dat niet in het contract wordt vastgelegd. 

 

 

 

We besluiten uit de literatuur dat de transactiekostentheorie de meest gebruikte theorie is  

om te verklaren waarom bedrijven aan IT-Outsourcing doen. Maar deze theorie alleen 

volstaat niet. Naast de transactiekosten zijn tal van andere factoren die meespelen in de 

beslissing om te outsourcen. De agency theorie houdt rekening met de agency kosten die 

altijd aanwezig zullen zijn. Deze theorie helpt mee verklaren wat de risicofactoren in de 

     IT-Outsourcing          

 

Economisch Strategisch 

     Sociaal-

organisationeel 

Figuur 2.5: Theoretische invalshoeken IT-Outsourcing (Eigen voorstelling) 
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klant-leverancier relatie zijn. Bovendien geeft de theorie inzichten in hoe de 

outsourcingovereenkomst op te stellen en te managen aan de hand van een contract. Uit 

de resource-based theorie werd een framework afgeleid dat de outsourcingbeslissing laat 

afhangen van de strategische waarde van de middelen en de aanwezigheid van deze 

middelen in de organisatie. Het focussen op kerncompetenties is een strategische reden 

waarom bedrijven hun IT gaan outsourcen. Deze theorie van de kerncompetenties wijst er 

op dat kernactiviteiten intern moeten gehouden worden, omdat er anders belangrijke 

kerncompetenties kunnen verloren gaan.  De organisatie moet er voor zorgen dat ze 

bekwaam blijft om de IT-vereisten te identificeren en de externe leveranciers te 

controleren. De social exchange theorie tenslotte, brengt IT-Outsourcing in verband met de 

kwaliteit van de relatie en de invloed hiervan op het outsourcing succes. 

 

De theorieën besproken in dit hoofdstuk zijn de meest voorkomende in de literatuur. Er 

moet worden opgemerkt dat er nog tal van andere theorieën voorkomen in de literatuur die 

elk op hun manier bijdragen tot het verklaren van IT-Outsourcing. Het gaat om volgende 

theorieën: speltheorie, innovatie theorie, power en politics theorie (Dibbern, Goles, 

Hirschheim, & Jayatilaka, 2004), relational exchange theorie, contract theorie, partnership 

en alliance theorie, stakeholder theorie (Gottschalk & Solli-Sæther, 2005). Deze werden 

echter niet opgenomen in onze thesis omdat ze niet zo frequent voorkomen in de literatuur. 

  

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/s/Solli=S=aelig=ther:Hans.html
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Hoofdstuk 3: IT-Outsourcing, een 
strategische keuze 

De rol van IT is geëvolueerd van een loutere hulpfunctie om andere processen te 

ondersteunen en te helpen bij het verwerken van data, naar een functie die de competitieve 

positie van de organisatie kan beïnvloeden. Bovendien kan IT een grote invloed hebben op 

de structuur en de machtsverhoudingen in een sector (Blanton, Watson, & Moody, 1992). 

Bijgevolg is het beslissen om IT al dan niet te outsourcen een belangrijke strategische keuze. 

 

Ondanks dat IT een succesbepalende factor is geworden, kan men zich afvragen waarom het 

zo vaak wordt geoutsourcet. De belangrijkste reden die wordt aangehaald in de literatuur, is 

het feit dat marktomstandigheden snel evolueren en dat er daardoor onzekerheid ontstaat 

op de markten. Organisaties hebben nood aan grote flexibiliteit om hierop te kunnen 

reageren. Daarbovenop wordt het management steeds meer onder druk gezet om zo 

efficiënt en zo effectief mogelijk te werken met minder middelen (Mahnke, Overby, & Vang, 

2005). 

 

In dit hoofdstuk bespreken we de drijfveren om te outsourcen die van strategische aard zijn. 

Vervolgens bespreken we de sourcingstrategieën die bedrijven kunnen volgen. Bedrijven 

kunnen kiezen uit verschillende opties, waarbij de voor- en nadelen moeten worden 

afgewogen. We eindigen met de bespreking van offshoring. Dit is een trend die de laatste 

jaren sterk opgekomen is (Davis, Ein-Dor, King, & Torkzadeh, 2006; Lacity & Rottman, 2008). 

We vinden het dan ook belangrijk dat de lezer een beeld krijgt van wat dit begrip inhoudt. 

Omwille van de beperkte omvang van deze thesis, zijn we wel genoodzaakt om enkel de 

essentie van offshoring te bespreken.  
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3.1 Strategische drijfveren voor outsourcing 

Naast de financiële, technische en politieke drijfveren om IT te outsourcen, zijn er ook de 

strategische drijfveren. Deze omvatten het focussen op kerncompetenties, het 

vergemakkelijken van fusies en overnames, toegang tot schaarse IT-skills en een kortere 

time-to-market (Mahnke, Overby, & Vang, 2005).  

3.1.1 Focus op kerncompetenties 

In het begin van de jaren ‘90 kwam er een beweging op gang waarbij bedrijven in plaats van 

een diversificatiestrategie17 te volgen, zich meer gingen focussen op hun kerncompetenties 

(Lacity & Willcocks, 2001). Door deze strategische focus kon men een duurzaam 

concurrentievoordeel opbouwen. Men ging zich concentreren op datgene waarin de 

organisatie beter was dan de rest, en het overige werd geoutsourcet. Net zoals voor andere 

bedrijfsdomeinen, ging men ook voor IT analyseren of het een kernactiviteit voor de 

organisatie was of niet (Lacity, Hirschheim, & Willcocks, 1997).  

 

Het identificeren of IT een kernactiviteit is, hangt af van hoe IT gepercipieerd wordt. Binnen 

een organisatie wordt de bijdrage van IT dikwijls anders geïnterpreteerd op verschillende 

niveaus. Het topmanagement kan IT zien als een kerncompetentie van de organisatie, terwijl 

er toch IT wordt geoutsourcet. Dit kan omdat op een lager niveau het duidelijk is, dat 

sommige IT-activiteiten commodities18 zijn en voor outsourcing in aanmerking komen 

(Hancox & Hackney, 2000). 

 

Lacity, Hirschheim en Willcocks (1997) concluderen dat organisaties die niet tevreden zijn 

over IT-Outsourcing, het volledige IT-departement als niet-kern beschouwen. Ze kiezen 

meestal voor een total outsourcing strategie. De fout die organisaties hier maken is dat 

bepaalde delen, zoals de ontwikkeling van software specifiek voor de organisatie of de 

                                                 
17

 Groeistrategie waarbij een onderneming een business unit opstart, overneemt of met een business unit 
fusioneert, om een nieuwe productmarkt te betreden (Heene & Sanchez, 2004). 
18

 Een commodity is een product of dienst dat onmiddellijk beschikbaar is via de markt, en waarmee bedrijven 
geen concurrentievoordeel kunnen creëren. 
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ondersteuning van systemen die van kritisch belang zijn, gedetailleerde kennis van de 

business vereisen. Deze worden beter binnen het eigen bedrijf uitgevoerd omdat de externe 

leverancier niet over de exacte kennis beschikt. Organisaties die wel tevreden zijn, bekijken 

IT als een portfolio van services die bestaat uit zowel kern- als niet-kernactiviteiten. Ze gaan 

zorgvuldig selecteren wat in aanmerking komt om te outsourcen en wat niet.  

3.1.1.1 Kernactiviteiten outsourcen 

Ondanks het feit dat IT-functies kerncompetenties geworden zijn, worden ze in vele gevallen 

toch geoutsourcet. Dit gaat in tegen de principes van de theorie van de kerncompetenties. 

De theorie stelt dat kerncompetenties binnen de grenzen van de organisatie moeten blijven 

en strikt gecontroleerd moeten worden, zodanig dat het competitief voordeel beschermd 

blijft (Prahalad & Hamel, 1990). Een voorbeeld van het outsourcen van kerncompetenties 

vinden we in de financiële sector. Financiële instellingen verzamelen, verwerken en 

analyseren informatie om in te spelen op de noden van de klant. Informatie staat centraal, 

en de financiële sector is dan ook sterk IT gedreven. IT is in deze sector een belangrijke 

kernactiviteit, maar toch wordt ze gedeeltelijk geoutsourcet. Doordat de activiteit slechts 

gedeeltelijk wordt geoutsourcet, behoudt de organisatie toch voldoende controle (Ferguson, 

2000). McLellan, Marcolin, Beamish (1995) verklaren dit door het feit dat een activiteit die 

bijdraagt tot de competitieve capaciteiten van de organisatie, een kernactiviteit is. Via het 

outsourcen van bepaalde IT-activiteiten krijgt men toegang tot de middelen en kennis van de 

externe leverancier, waardoor de competitieve capaciteiten van de organisatie zich verder 

kunnen ontwikkelen. De combinatie van de capaciteiten van de financiële instelling en de 

externe leverancier, creëren een uniek competitief voordeel.  

3.1.2 Vergemakkelijken van fusies en overnames  

Een andere strategische reden om IT te outsourcen is om het proces bij een fusie of 

overname te vergemakkelijken. Organisaties die een groeistrategie volgen, maken dikwijls 

gebruik van fusies en overnames om op die manier te groeien (Mehta & Hirschheim, 2004). 

Bij een fusie of een overname moeten organisaties met verschillende structuren en 

systemen met elkaar worden geïntegreerd. Naast de andere bedrijfsfuncties van de 

organisatie moeten ook de IT-functies worden geïntegreerd. Het gaat immers om 

verschillende bedrijven die elk hun eigen IT-infrastructuur, systemen, activa en mensen 
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hebben. Het integreren van deze met elkaar is een moeilijke opgave (Lacity, Hirschheim, & 

Willcocks, 1997). 

 

Een externe leverancier kan helpen om IT van de organisaties te integreren, zodat het proces 

van de overname of fusie sneller verloopt (Currie, 2000). Het samenvoegen en integreren 

van IT uit verschillende organisaties is namelijk een eenmalig project dat veel aandacht vergt 

van het management. Wanneer een externe leverancier dit (gedeeltelijk) doet, zal het 

management meer tijd hebben om de andere bedrijfsfuncties te kunnen integreren. 

Hierdoor kan de overname of fusie sneller verlopen, waardoor de vooropgestelde voordelen 

sneller gerealiseerd kunnen worden (Beulen, 2010). 

 

Een studie uit 200219 toont aan dat de integratie van IT, een kritieke activiteit is bij een 

overname of fusie en dat IT-integratie bijdraagt tot het succesvol overnemen of fusioneren 

met een ander bedrijf. Toch wordt er vaak onvoldoende aandacht besteed aan de integratie 

van IT, waardoor de overname of fusie mislukt. Problemen die de integratie met zich 

meebrengt zijn vaak te wijten aan het feit dat het topmanagement beslist over fusies en 

overnames, en dat slechts in laatste instantie de IT-manager op de hoogte wordt gebracht 

waardoor er weinig tijd is om alles grondig voor te bereiden (Lacity, Hirschheim, & Willcocks, 

1997). 

 

Het is belangrijk dat de externe leverancier zelf voldoende ervaring heeft met het integreren 

van verschillende IT-functies. Want ervaren mensen zijn noodzakelijk om IT succesvol te 

integreren bij fusies en overnames (Accenture, 2002). Zo kan de externe leverancier 

bijvoorbeeld een expert zijn in het consolideren of ontmantelen van datacenters. De 

integratie wordt ook bevorderd wanneer het bedrijf dat overgenomen wordt, bij dezelfde 

externe leverancier reeds IT outsourcet (McLellan, Marcolin, & Beamish, 1995).  

                                                 
19

 Studie uitgevoerd door Accenture, 2002, “Keys to the Kingdom: How an Integrated IT capability can increase 

your odds of M&A success”. 
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3.1.3 Toegang tot schaarse IT-skills  

Organisaties kunnen ook outsourcen om toegang tot schaarse IT-skills te krijgen. De reden 

hiervoor is dat vandaag de dag economische omgevingen steeds meer dynamisch en volatiel 

worden. Het is noodzakelijk om snel toegang tot gespecialiseerde skills te hebben, en 

bovendien tegen een zo laag mogelijke prijs. Verder zijn IT-skills schaars20 en kunnen 

gespecialiseerde externe leveranciers deze makkelijker aantrekken. Via IT-Outsourcing 

kunnen bedrijven inspelen op deze behoeften (Slaughter & Ang, 1996).  

3.1.4 Kortere time-to-market 

Een kortere time-to-market is ook een strategische reden die bedrijven aanhalen om IT te 

outsourcen. Het ontwikkelen van een applicatie kan bijvoorbeeld veel sneller gedaan 

worden wanneer de externe leverancier de juiste mensen en ervaring in huis heeft. In het 

geval dat de organisatie niet de nodige expertise of ervaring heeft, kan het lang duren om 

deze op te bouwen (Mahnke, Overby, & Vang, 2005). 

  

                                                 
20

 Artikel “EU moet tekort aan ICT’ers wegwerken” gepubliceerd door Data News. Voorspeld wordt dat er 
300000 hoogopgeleide ICT’ers te kort zullen zijn dit jaar: 
<http://datanews.rnews.be/nl/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2010/02/08/eu-moet-tekort-aan-ict-ers-
wegwerken/article-1194714795242.htm> 
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3.2 Strategieën voor IT-Outsourcing 

De uitbesteder heeft keuze uit verschillende sourcingstrategieën:  

 total outsourcing of selective sourcing  

 multi-sourcing of single sourcing  

 co-sourcing  

 insourcing  

3.2.1 Total outsourcing en selective sourcing 

Total outsourcing of full outsourcing is het outsourcen van de volledige IT-dienstverlening. 

Selective sourcing daarentegen, is het gedeeltelijk uitbesteden van de IT-dienstverlening. 

Het overige deel van de IT-activiteiten wordt intern gehouden (Platform Outsourcing 

Nederland, 2007). Onderzoek toont aan dat total outsourcing een lagere kans geeft op 

succes dan selective sourcing. En dat total outsourcing meestal samen gaat met langdurige 

(>5 jaar) en grote contracten, terwijl selective sourcing wordt gekenmerkt door contracten 

korter dan 5 jaar (Lacity, Willcocks, & Feeny, 1996). In een recent artikel gepubliceerd door 

het onderzoeksbureau Quint Wellington Redwood (2009), wordt verwacht dat de trend naar 

meer selective sourcing blijft groeien.  

 

Door selective sourcing te hanteren, hebben organisaties meer opties. Ze kunnen 

onderzoeken welke delen van hun IT ze gaan outsourcen en welke intern houden. Voor het 

deel dat wordt geoutsourcet, kunnen ze dan specifiek op zoek gaan naar de meest capabele 

en efficiënte externe leverancier op de markt. Dit wordt ook wel ‘best of breed’ sourcing 

genoemd (Lacity & Willcocks, 1998). Selective sourcing biedt een hogere flexibiliteit en zorgt 

ervoor dat sommige IT-capabilities intern ontwikkeld worden Het voordeel van selective 

sourcing tegenover total outsourcing is dat het minder risicovol is (Sparrow, 2003). Dit is 

logisch omdat bij selective sourcing slechts een gedeelte in de handen van de externe 

leverancier komt. Een nadeel van selective sourcing is dat voor elk project dat wordt 

geoutsourcet, er moet onderzocht worden welke delen te outsourcen en met welke externe 

leverancier men gaat samenwerken. Hierdoor kunnen de transactiekosten hoog oplopen.  
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In het geval van total outsourcing, ziet men de beslissing om te outsourcen als een ‘alles of 

niets’ beslissing. Dit kan problemen opleveren, omdat IT niet zomaar volledig kan worden 

geoutsourcet naar een externe leverancier. IT heeft namelijk bepaalde karakteristieken 

waarmee het zich onderscheidt van andere bedrijfsfuncties (Lacity, Willcocks, & Feeny, 

1996): 

 IT is niet homogeen: Het is moeilijk om IT te isoleren in een organisatie en te 

outsourcen naar een externe leverancier, omdat IT een invloed heeft op allerlei 

bedrijfsfuncties en deze integreert. Voor een externe leverancier zal het zeer moeilijk 

zijn om de impact van IT op het hele bedrijf te begrijpen. 

 IT evolueert razendsnel: Het is moeilijk om te voorspellen hoe technologie zal 

evolueren. Daarom is het niet gemakkelijk om vast te leggen bij het opstellen van een 

contract, welke technologie de externe leverancier moet gebruiken om de dienst te 

leveren. Bovendien zullen de kosten  van de huidige technologie dalen door 

incrementele verbeteringen. Het is lastig te voorspellen welke kostenbesparing men 

zal kunnen bereiken. Na een paar jaar betaalt men misschien een te hoge prijs aan de 

externe leverancier, omdat de prijzen sneller gedaald zijn dan verwacht. 

 IT-Outsourcing brengt hoge switching kosten met zich mee: IT vraagt vaak specifieke 

investeringen, waardoor de afhankelijkheid van de leverancier zal stijgen. Hierdoor 

wordt het moeilijker om van leverancier te veranderen. 

 

Er zijn dus verscheidene risico’s verbonden aan total outsourcing. Aangezien het gaat om 

langdurige contracten, brengen de veranderingen in de technologie een grote onzekerheid 

met zich mee. Er wordt meestal maar met één externe leverancier gewerkt, waardoor de 

kans op opportunistisch gedrag zal stijgen (Barthelemy & Geyer, 2004). 

 

Ondanks het feit dat total outsourcing meer risicovol is en meer onderhevig is aan de 

karakteristieken van IT, wordt deze strategie toch nog vaak gehanteerd (Barthelemy & 

Geyer, 2004). De volgende redenen geven hiervoor een verklaring: Ten eerste worden bij 

total outsourcing volledige IT-activiteiten overgedragen. De externe leverancier kan dan de 

activa opkopen van de klant, waardoor deze laatste meer cash krijgt. Wanneer een 

organisatie dus een tekort aan liquide middelen heeft, kan het op deze manier cash 

bekomen (Clark, Zmud, & McCray, 1998). Een tweede reden is dat men grotere 
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schaalvoordelen kan bekomen dan met selective sourcing. En ten derde zullen de kosten 

lager zijn, omdat men in de meeste gevallen slechts met één externe leverancier 

samenwerkt. 

3.2.2 Single sourcing en multi-sourcing 

Single sourcing of sole sourcing is het outsourcen van de IT-diensverlening aan één externe 

leverancier (Platform Outsourcing Nederland, 2007). Bij dit type van outsourcing wordt 

meestal een langdurig contract afgesloten. Het is de bedoeling om een relatie op te bouwen 

met de externe leverancier, zodat de klant en de externe leverancier dicht bij elkaar staan en 

zodat ze gedeeltelijk met elkaar kunnen integreren. Het gevaar wanneer men samenwerkt 

met slechts één externe leverancier, is dat men hold-up problemen kan krijgen (Richardson 

& Roumasset, 1995). De klant wordt te afhankelijk van de externe leverancier, waardoor 

deze laatste misbruik maakt van de situatie door bijvoorbeeld lagere kwaliteit te leveren. 

Een andere potentieel risco is het gebrek aan competitie, omdat men zich verbindt aan één 

leverancier voor lange tijd. 

 

Wanneer men multi-sourcing gebruikt, dan wordt er geoutsourcet naar verschillende 

externe leveranciers. Er wordt met meerdere externe leveranciers een afzonderlijk contract 

afgesloten (Platform Outsourcing Nederland, 2007). Elke externe leverancier heeft dan zijn 

specifieke bijdrage aan de IT-activiteit. Omdat de klant nu een portfolio van relaties met 

externe leveranciers heeft, is het belangrijk dat deze goed beheerd worden. Bij multi-

sourcing gaat men kortere contracten gebruiken dan bij single sourcing. Literatuuronderzoek 

toont aan dat kortere contracten een grotere kans op een succesvolle uitkomst voor IT-

Outsourcing geven (Lacity & Willcocks, 1998). 

 

Doordat er met meerdere externe leveranciers wordt samengewerkt, kan men voor elke 

specifiek taak op zoek gaan naar de beste externe leverancier op de markt. Hierdoor zal de 

geleverde kwaliteit in het algemeen hoger zijn. Bovendien zal samenwerking met meerdere 

externe leveranciers de competitie verhogen, wat tot hogere innovatie zal leiden. De externe 

leveranciers willen zich namelijk onderscheiden van elkaar. Omdat bij multi-sourcing 

contracten kort zijn, zullen ze regelmatig hernieuwd moeten worden. Er kan dus op korte 

termijn overgeschakeld worden naar een andere leveranciers, indien men na afloop van het 
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contract niet tevreden was over de huidige (Currie & Willcocks, 1998). Algemeen gaat multi-

sourcing: 

 de flexibiliteit verhogen 

 de afhankelijkheid van externe leveranciers verlagen 

 de mogelijkheid bieden tot een ‘best of breed’ strategie 

 de risico’s spreiden over meerdere externe leveranciers 

 

Een nadeel van multi-sourcing is dat voor elke externe leverancier er duidelijk moet 

omschreven worden in het contract wat zijn taken zijn. Omdat verschillende externe 

leveranciers taken doen die bijdragen tot eenzelfde IT-activiteit, komt het voor dat bepaalde 

taken niet worden uitgevoerd, omdat deze niet zijn opgenomen in het contract. Er moet dus 

veel aandacht besteed worden aan wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van elke 

externe leverancier. Bovendien moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de 

output van de ene externe leverancier kan dienen als input voor een andere. Het is heel 

belangrijk dat in het contract duidelijk geformuleerd staat van welke kwaliteit de geleverde 

dienst moet zijn (Robinson, 2003). De grootste uitdagingen bij multi-sourcing zijn: ervoor 

zorgen dat het werk van de verschillende externe leveranciers geïntegreerd wordt tot een 

geheel, dat de kwaliteit van het geheel voldoet aan de vooropgestelde eisen, en dat men 

duidelijk kan omschrijven welke externe leverancier welk deel moet doen. 

3.2.3 Co-sourcing 

Co-sourcing is het samenwerken van de uitbesteder met de externe leverancier aan een 

gemeenschappelijk doel. Hierbij wordt er een partnership opgezet of richt men een joint 

venture op (Platform Outsourcing Nederland, 2007). Door het oprichten van een partnership 

kan de klant voldoende controle behouden over de activiteit die wordt geoutsourcet (De 

Bruin, 2000). 

 

Bij co-sourcing worden de middelen van de uitbesteder en de externe leverancier 

gemeenschappelijk ingezet om een doel te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het 

ontwikkelen van een software applicatie, waarbij een gedeelte ontwikkeld wordt door het 

intern IT-departement en de rest wordt geoutsourcet. De externe leverancier gaat in vele 

gevallen mensen met specifieke kennis van het bedrijf overnemen van de klant gedurende 
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de looptijd van het project. Deze werken dan in dienst van de externe leverancier en worden 

dus ‘leverancier’ voor hun oorspronkelijke werkgever (De Bruin, 2000).  

 

De bedoeling van het oprichten van een joint venture, is het delen van de risico’s en de 

beloningen met externe leveranciers. Men kan in het geval van co-sourcing een bestaande 

IT-leverancier kiezen en middelen transfereren naar de organisatie van de externe 

leverancier, of men kan gezamenlijk een nieuwe organisatie oprichten. Het werk wordt dan 

geoutsourcet naar de nieuwe organisatie. Het is mogelijk dat de klant gedeeltelijk eigenaar 

wordt van de organisatie van de externe IT-leverancier (Currie & Willcocks, 1998). 

 

Het grote voordeel van co-sourcing is dat de risico’s die bij single of multi-sourcing 

voorkomen verkleinen. Omdat klant en externe leverancier samenwerken en de klant ook 

inspraak heeft (bijvoorbeeld in een joint venture of wanneer de klant gedeeltelijk eigenaar 

wordt van de externe leverancier, maar ook wanneer een partnership wordt opgezet), zal hij 

de strategie en planning mee kunnen bepalen. Verder krijgt de klant ook toegang tot de IT-

skills van de externe leverancier. De externe leverancier haalt voordeel uit het feit dat hij kan 

samenwerken met een organisatie, waardoor hij extra middelen en hulp krijgt. Hierdoor kan 

hij zich verder ontwikkelen en focussen op zijn kerncompetenties (Currie & Willcocks, 1998). 

3.2.4 Insourcing 

Wanneer men beslist om IT-activiteiten, die werden geoutsourcet terug intern te gaan 

uitvoeren, spreekt men van insourcing of backsourcing. Vanuit het standpunt van de 

externe leverancier wordt insourcing gedefinieerd als: 

 

“de overname van mensen en middelen afkomstig van de uitbesteder in hun eigen 

organisatie” (Platform Outsourcing Nederland, 2007, p.3). 

 

Wij hanteren echter de eerste omschrijving, waar het gaat over de beslissing om IT terug in 

huis te nemen nadat het eerder werd geoutsourcet. Insourcing kan gebeuren wanneer het 

outsourcingscontract is afgelopen, of wanneer men het contract verbreekt (Whitten & 

Leidner, 2006). Het kan gaan om het insourcen van een enkele IT-functie, tot het totaal 

insourcen van alle IT.  
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3.2.4.1 Redenen voor insourcing 

Insourcing is een strategische keuze die hoge kosten met zich meebrengt. De geoutsourcete 

IT moet immers terug intern uitgevoerd worden en dit brengt kosten mee voor de integratie 

en reorganisatie ervan. Wanneer men insourcet na het verbreken van een contract, zullen 

de kosten nog hoger oplopen. Contracten bevatten namelijk clausules, die vergoedingen 

voor het verbreken van een contract opleggen. Ondanks deze hoge kosten, kiezen 

organisaties er toch voor om te insourcen (Wong, 2008).  

 

De redenen om te insourcen kunnen volgens Wong (2008) ingedeeld worden in twee 

categorieën: 

 Te hoge verwachtingen omtrent outsourcing: Organisaties hebben te hoge 

verwachtingen over wat de externe leverancier kan en moet leveren. Er ontstaat er 

een kloof tussen wat organisaties verwachten en wat IT-Outsourcing daadwerkelijk 

levert. Dit heeft als gevolg dat de outsourcingstrategie in vraag wordt gesteld en de 

insourcing optie wordt overwogen. 

 Interne veranderingen in de organisatie: Hier kunnen zich drie situaties voordoen die 

verklaren waarom men gaat insourcen: 

1. Nieuw management: Wanneer een nieuw management de organisatie gaat 

besturen, kan deze een andere filosofie hebben. Een nieuwe IT-manager kan 

er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat een intern IT-departement beter 

functioneert. Dit is omdat de werknemers anders zullen staan tegenover uit 

te voeren taken, dan de werknemers van een externe leverancier. Ze zullen 

zich meer verbonden voelen met hun eigen organisatie en meer gedreven zijn 

om hun taken te volbrengen. 

2. Verandering in strategische richting van de organisatie: Business en IT-

alignement is belangrijk. Wanneer beslist wordt om de bedrijfsstrategie te 

wijzigen, moet er voor gezorgd worden dat de IT-strategie afgestemd blijft op 

de bedrijfsstrategie. 
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3. De rol van IT verandert: IT kan evolueren van een commodity naar een 

strategisch wapen. Hierdoor is de organisatie geneigd om IT terug zelf uit te 

voeren. 

 

Andere redenen die worden aangehaald zijn (McLaughlin & Peppard, 2006): 

 problemen met de externe leveranciers  

 niet voldoen aan de SLA’s  

 door fusies en overnames verwerft men nieuwe IT-skills of capabilities 

waardoor men in staat is de IT-functie intern uit te voeren 

 de impact van het economische klimaat 

 

We concluderen dat de beslissing om te insourcen op een combinatie van meerdere redenen 

kan steunen. Insourcing gaat dus niet automatisch gepaard met ontevredenheid over 

outsourcing. De klant kan tevreden zijn over de externe leverancier, maar andere redenen 

drijven zijn keuze om over te gaan tot insourcing. 

3.2.4.2 Switching kosten 

Switching kosten zijn de economische (financieel) en relationele (tijd, moeite) uitgaven, die 

gepaard gaan met het veranderen van externe leverancier of het terug in huis nemen van IT 

(Whitten & Wakefiled, 2006). Naarmate deze kosten stijgen, zal het voor de klant moeilijker 

worden om zijn sourcingstrategie aan te passen. Hij zal gebonden zijn aan een specifieke 

externe leverancier. Een organisatie verliest dus flexibiliteit als de switching kosten stijgen. 

Wanneer de switching kosten laag zijn, zal men sneller geneigd zijn om te insourcen 

(Whitten, 2009). 
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Whitten (2009) suggereert drie strategieën om de switching kosten te doen dalen: 

 Zorg ervoor dat er genoeg IT capbilities in huis blijven: 0p deze manier kunnen IT-

functies sneller terug intern worden uitgevoerd. Wanneer men aan total outsourcing 

doet, zullen de switching kosten hoger worden omdat de IT-capaciteiten mee 

verdwijnen. 

 Behoud nog voldoende hard- en software: Wanneer alle activa zoals hard- en 

software worden verkocht aan de externe leverancier, dan wordt het zeer duur om 

alles terug te insourcen.  

 Ontwikkel relaties met meerdere externe leveranciers: Dit stimuleert competitie 

waardoor de switching kosten dalen. Bovendien kan er in geval van ontevredenheid, 

sneller naar een nieuwe externe leverancier gezocht worden, of hoeft men maar een 

beperkt deel te insourcen. 
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3.3 Offshoring  

Het outsourcen van een IT-activiteit naar een externe leverancier die zich in een ander land 

bevindt dan de klant, wordt offshoring genoemd. Wanneer deze landen zich ver van elkaar 

bevinden spreekt men van offshore (bijvoorbeeld een externe leverancier uit India), 

wanneer de afstand korter is (bijvoorbeeld Ierland), dan spreekt men van nearshore 

(Hirschheim, George, & Wong, 2004). Offshoring is ontstaan doordat digitale informatie snel 

en goedkoop kan worden getransporteerd over grote afstanden. Hierdoor kan men toegang 

krijgen tot goedkope IT-skills (Hirschheim, Loebbecke, Newman, & Valor, 2005). De trend om 

meer en meer te offshoren is volop bezig de laatste jaren21 en is een strategische keuze die 

organisaties toelaat om extra voordelen te halen uit IT-Outsourcing. Offshoring gebeurt naar 

lage loonlanden, die bovendien mensen hebben met goede IT-skills. India heeft de grootste 

offshore markt. Andere landen zoals China,  Rusland, Hongarije, Maleisië, Israel,… 

concurreren voor hun deel van de offshore markt (Lewin & Peeters,2006). 

 

Algemeen zijn er twee mogelijkheden om aan offshoring te doen (Davis, Ein-Dor, King, & 

Torkzadeh, 2006): 

- Ofwel wordt IT geoutsourcet naar een externe leverancier in een ander land, en 

deze zorgt voor het nodige personeel (training, aanwerving, managen,…). 

- Ofwel zet de uitbesteder zelf een site op in het buitenland, en staat deze zelf in 

voor het personeel. 

3.3.1 Voordelen en risico’s 

De belangrijkste drijfveer om aan offshoring te doen is kostenbesparing (Davis, Ein-Dor, King, 

& Torkzadeh, 2006). Andere belangrijke drijfveren zijn: druk vanuit de competitieve 

omgeving22, betere kwaliteit en toegang tot gekwalificeerd personeel of IT-skills (Lewin & 

Peeters,2006). Een ander voordeel is dat de klant en de externe leverancier zich op elkaar 

kunnen afstemmen zodat er voordeel kan gehaald worden uit het verschil in tijdszone. Dit 

                                                 
21

 EquaTerra toont in zijn jaarlijks rapport van 2009 aan dat er een stijgende trend is in het gebruik van offshore 
en nearshore mogelijkheden bij bedrijven in de Benelux (EquaTerra, 2009). 
22

 Het zogenaamde bandwagon effect: door het feit dat offshore mogelijk is en dat concurrenten er voordeel 

mee halen, gaan organisaties ook hun wagonnetje aanpikken en beginnen offshoren.  
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wordt vaak gedaan bij software ontwikkeling, zodat er bijna 24 op 24 wordt doorgewerkt 

(Rajkumar & Dawley, 1998). 

 

Offshoring brengt ook risico’s en uitdagingen met zich mee. Deze kunnen worden 

onderverdeeld in drie categorieën (Hirschheim, George, & Wong, 2004):   

 Culturele factoren: Wanneer er een cultuurverschil is, kan dit een negatieve invloed 

hebben op de relatie. Verder kunnen taalverschillen de communicatie bemoeilijken, 

wanneer de ene partij niet in staat is om de gemeenschappelijk taal vloeiend te 

spreken. 

 Geografische afstand: Dit maakt het managen van de relatie veel moeilijker. 

Wanneer er zich problemen voordoen, is het moeilijker om deze op te lossen, omdat 

er vaak geen frequent face-to-face contact mogelijk is. Het verschil in tijdszones kan 

hier ook een probleem vormen, wanneer men met elkaar contact wil opnemen.  

 Infrastructuur en beveiliging: De juiste infrastructuur is niet altijd optimaal aanwezig. 

Het beveiligen van bedrijfsgeheim is moeilijker omdat er geen directe controle is over 

de werknemers van de externe leverancier en omdat er andere wetten gelden met 

betrekking tot privacy en intellectuele eigendomsrechten in het land van de externe 

leverancier. 

 

De nadelen verminderen wanneer men aan nearshoring doet. Omdat de externe leverancier 

dichterbij is, zal het makkelijker zijn om naar de externe leverancier toe te gaan. 

Cultuurverschillen zullen in principe kleiner zijn en tijdsverschillen blijven beperkt. Toch blijft 

de communicatie en coördinatie moeilijk, omdat ook deze van op afstand moeten gebeuren 

(Lacity, Willcocks, & Rottman, 2008). 

3.3.2 Soorten offshoring  

Er zijn verschillende types van offshore overeenkomsten. Ze worden gekenmerkt door de 

graad van controle die de klant behoudt (Hirschheim, George, & Wong, 2004): 

 Conventioneel offshore outsourcen: Hierbij gaat de klant een contract afsluiten met 

de externe leverancier, om tegen betaling diensten te verkrijgen. 
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 Joint venture: De klant en externe leverancier richten een nieuwe entiteit op, waarbij 

de beide partijen werken aan een gemeenschappelijk project en de risico’s en 

opbrengsten delen. 

 Captive center: Dit is een dochteronderneming die de organisatie opricht in een 

vreemd land, om van daar uit diensten te leveren aan het moederbedrijf. 

 

Bij een captive center heeft de klant volledige controle, terwijl bij conventioneel offshoren 

de klant slechts beperkte controle heeft over de operaties en de geleverde diensten. In het 

geval van een joint venture, heeft de klant meer controle. Bovendien kan hij genieten van de 

kennis die de externe leverancier heeft van de lokale markt. Conventioneel offshoren wordt 

verder onderverdeeld als volgt (Kumar & Willcocks 1996):  

 

- De externe leverancier kan een site hebben dicht bij de locatie van de klant (dus in 

hetzelfde land) die de communicatie vergemakkelijkt tussen de klant en de externe 

leverancier 

- Er kan personeel van de externe leverancier ter plaatse werken bij de klant 

- Of de dienst of product worden in het land van de externe leverancier geproduceerd en 

rechtstreeks aan de klant geleverd. 
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Hoofdstuk 4: IT-Outsourcing: de 
praktische benadering  

In dit hoofdstuk gaan we in op de praktische uitvoering van IT-Outsourcing. We geven eerst 

een overzicht van hoe men op een gestructureerde manier het hele proces kan doorlopen. 

Dit gebeurt aan de hand van het veel geprezen IT-Outsourcing Lifecycle Framework (Cullen, 

Seddon, & Wilcocks, 2005). Daarna gaan we verder in op bepaalde aspecten in deze cyclus. 

Er wordt een paragraaf gewijd aan de voorbereiding op IT-Outsourcing, waarbij het 

selecteren van de leverancier centraal staat. Vervolgens gaan we in op contracten en de 

tendensen die zich voordoen op dit gebied. In de volgende paragraaf leggen we de nadruk 

op het management en governance van een IT-Outsourcingrelatie. Ten slotte beschrijven we 

kort de rol van de CIO in het gehele proces en hoe deze rol is geëvolueerd. 

4.1 De IT-Outsourcing Lifecycle 

De literatuur over IT-Outsourcing is zeer uitgebreid. Er worden zeer veel aspecten 

behandeld, gaande van het beslissen om te outsourcen tot het evalueren van de genomen 

beslissing na afloop van het contract. Hiertussen bevinden zich verschillende deelaspecten 

zoals leveranciersselectie, governance, keuze van de outsourcingstrategie, opstellen van het 

contract,…. Kenmerkend voor het hoofdbestanddeel van de academische literatuur is echter 

de focus op deelaspecten van IT-Outsourcing (Poppo & Zenger, 2002). Pogingen om al deze 

deelaspecten weer te geven in één gezamenlijk framework voor het fenomeen, werden pas 

meer recent ondernomen (Oshri, Kotlarsky, & Wilcocks, 2009).  

Deze opmerkingen werden verholpen door de ontwikkeling van een nieuw model door 

Cullen, Seddon en Willcocks (2005), dat sterk zijn wortels vindt in het model van Lacity en 

Willcocks. Dit nieuwe model, de IT-Outsourcing Lifecycle, geldt vandaag nog altijd als zeer 

invloedrijk. 

 

Dit model wordt gezien als een cyclus die zich steeds opnieuw herhaalt en die bestaat uit 

vier belangrijke fasen: de architect fase, de “engage” of aanwerffase, de “operate” fase of 

uitvoer fase en de “regenerate” fase of regeneratie fase Deze fasen bestaan in totaal uit 
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negen onderdelen of “bouwblokken”, die min of meer in sequentie doorlopen worden. Alle 

op elkaar volgende bouwblokken worden geïnitieerd door de vorige (zie figuur 4.2). Zo 

wordt bij de laatste fase de strategie vastgelegd om een nieuwe cyclus te genereren (Oshri, 

Kotlarsky, & Wilcocks, 2009). 

 

In de architect fase wordt de basis gelegd voor het gehele outsourcingproces (Cullen, 

Seddon, & Wilcocks, 2005). Het bestaat uit vier bouwblokken: onderzoek, doelwit, strategie 

en ontwerp. Deze fase is de voorbereiding op de eigenlijke uitvoering van het proces. 

Belangrijk is dat alles zeer grondig wordt uitgewerkt, omdat dit veel tijd zal besparen in de 

latere fasen. In het “onderzoek” bouwblok moet de organisatie proberen om de verhalen 

over IT-Outsourcing te vertalen naar concrete feiten, die toepasbaar zijn op de eigen 

omstandigheden (industrie, markt,… ) en de eigen bedrijfsdoelstellingen. Men kan hiervoor 

gebruik maken van eigen ervaring, experts, onderzoeksrapporten…. De ruimte, waarin men 

zal outsourcen, wordt als het ware afgebakend. De volgende stap is het “doelwit” bouwblok. 

Hierin bepaalt men de IT-activiteiten, die worden geoutsourcet. De sleutel ligt erin de 

activiteiten te identificeren waarbij outsourcing echt een toegevoegde waarde levert. Dit kan 

door de winst te verhogen of specifieke bedrijfsdoelstellingen te bereiken. In dit stadium 

bepaalt men ook het “bereik” van de IT-Outsourcing en vormt men objectieve criteria 

waarop de toekomstige externe leverancier(s) beoordeeld zullen worden. Het “strategie” 

bouwblok bestaat er vooral uit dat men de planning opstelt, die efficiënte en snelle 

beslissingen mogelijk maakt gedurende de gehele cyclus. 

 

Beleidstrategieën in verband met het lanceren van de outsourcing, personeel, communicatie 

en risico’s worden geformuleerd. Dit alles werkt men verder uit in het “Ontwerp” bouwblok. 

De configuratie van de outsourcingdeal wordt tot in detail ontwikkeld. Dit vereist onder 

andere het opstellen van de gewenste contractvoorwaarden, formuleren van uitgebreide 

SLA’s en het bepalen van het prijsmodel. Cullen e.a. (2005) vonden een duidelijk verband 

tussen organisaties, die alle stappen van de architect fase hadden doorlopen vóór de 

leveranciersselectie, en een hoger succes van de IT-Outsourcing. Er waren veel meer 

problemen bij organisaties, indien ze de architectfase en de “engage”-fase door elkaar 

uitvoerden. 
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Figuur 4.1: Outsourcing Lifecycle Model: fasen en building blocks (Cullen e.a., 2005, p.6) 

              

De “engage fase” bestaat eerst uit het “selectie” bouwblok. De leverancierskeuze is een 

proces, waar zorgvuldig wikken en wegen op basis van vooropgestelde criteria heel 

belangrijk is. Het volgende bouwblok is de “onderhandeling”. Het doel is op het einde een 

goed contract op tafel leggen. Indien de vorige fase grondig doorlopen werd, kan dit snel 

verlopen.  

 

In de operate fase wordt het outsourcen van de IT effectief uitgevoerd. Het “transitie” 

bouwblok is een soort overgangsfase. Het doel is om zo vlot mogelijk door het proces te 

gaan, waarbij de organisatie bepaalde activiteiten overdraagt aan de externe leverancier. 

Intensieve projectplanning en zorgvuldige kennisoverdracht zijn hier van het grootste 

belang. Het loont om in dit bouwblok reeds een goede controlestructuur op touw te zetten. 

Deze “governance” of controlestructuur is dan ook het speerpunt van het “management” 

bouwblok. Er wordt geïnvesteerd in een goede relatie en administratie en er is continu 

toezicht op het uitvoeren van de IT-activiteiten door de externe leverancier. 

Architect 
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Engage 
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Operate 
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Regenerate 
Fase

1. Onderzoek 

2 . Doelwit 

3. Strategie 

4. Ontwerp 
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7. Transitie 

8. Management 

9. Refresh 
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Risicomanagement en aanpassingen van het contract kunnen voorvallen bij een slechte 

prestatie. 

 

Met de regeneratie fase sluit de cyclus zich. Na een doorgedreven terugblik aan de hand van 

ondermeer Key Performance Indicators23, moet de organisatie beslissen of ze verdergaan 

met de externe leverancier in nieuwe contracten en projecten, dan wel of ze een andere 

leverancier kiezen. De volledige cirkel moet in het laatste geval waarschijnlijk opnieuw 

doorlopen worden. 

  

                                                 
23

 KPI of Key Performance indicators zijn criteria die worden gebruikt om een prestatie te evalueren. 



65 
 

4.2 Leveranciersselectie 

Zoals eerder werd aangegeven is leveranciersselectie een proces dat een grondige 

voorbereiding vraagt. Nochtans worden de kosten en de moeite die men moet doen voor 

het identificeren, evalueren en uitkiezen van geschikte leveranciers onderschat. Organisaties 

hebben vaak reeds veel geld uitgegeven, vooraleer ze iets hebben geoutsourcet 

(Barthélemy, 2001). Daarom is het belangrijk dat er een goede trade-off wordt gemaakt 

tussen een gedetailleerd en diepgaand onderzoek naar de juiste leverancier en de kosten die 

ervoor moeten gemaakt worden. 

4.2.1 Het evalueren van bedrijfsnoden 

Het selectieproces verloopt meestal in verschillende stappen. Als eerste stap stelt Lakey 

(2005) het evalueren van de “business needs” of de eisen die het bedrijf aan de externe 

leverancier zal stellen voor. Dit houdt onder meer in dat men voor elke vereiste, technisch of 

economisch, duidelijke normen opstelt, waaraan een toekomstige leverancier moet voldoen. 

Tevens moeten deze evaluatienormen duidelijk zijn voor de externe leverancier. Lakey raadt 

aan om hiervoor een balanced scorecard24 te gebruiken. Indien men de IT-Outsourcingcyclus 

doorloopt, dan is deze stap slechts een uitbreiding van het strategie  en ontwerp bouwblok. 

4.2.2 Request For Information 

Als alle neuzen in dezelfde richting staan over de business case voor de IT-Outsourcing, dan 

is de volgende stap om een shortlist te maken van relevante leveranciers. Dit kan op een 

open manier of een gesloten manier gebeuren. Bij de open manier adverteert de organisatie 

de outsourcingopdracht publiekelijk. Dit gebeurt vaak aan de hand van een Request for 

information (RFI). Hierin stelt een organisatie zichzelf en zijn outsourcingproject voor, en 

vraagt men informatie aan de kandidaat-leveranciers over aanpak, capaciteiten, klanten 

referenties enz. Een RFI wordt het meest gebruikt door bedrijven met weinig kennis van de 

markt of door kleinere bedrijven om er zeker van te zijn dat alle relevante leveranciers zich 

zullen melden (Vaughan & Fitzgerald, 1997). Een andere manier om meer informatie te 

vergaren over mogelijke leveranciers is door onderzoeksrapporten of consultants te 

                                                 
24

  Een balanced scorecard is een strategisch instrument om de prestaties van de organisatie te meten 
tegenover de strategische doelstellingen aan de hand van allerlei van op voorhand gedefinieerde criteria. 
(www.balancedscorecard.org). 
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raadplegen. Bedrijven met de meest succesvolle IT-Outsourcing rekenen echter het meest 

op eigen ervaring of op de opinie en beoordeling van objectieve organisaties die met de 

toekomstige leverancier hebben samengewerkt (Barthélemy, 2001).  

 

De samenstelling van een shortlist voor mogelijke leveranciers kan ook op een gesloten 

manier gebeuren. De keuze voor de gesloten manier kan het gevolg zijn van de interne 

bedrijfscultuur (Barthélemy, 2001), maar vaker is dit omdat men ook rekening wil houden 

met het eventueel toch in huis uitvoeren van de te outsourcen activiteit. Uitbesteden van IT-

activiteiten kan heel gevoelig liggen bij het eigen IT-departement. Zij kan immers beschikken 

over dezelfde capaciteiten, die vereist worden van de externe leverancier voor de 

outsourcing. Maar zij hebben soms simpelweg de macht niet om andere departementen van 

het bedrijf te doen meewerken om voorgestelde veranderingen te implementeren. De 

outsourcingleverancier voert juist dezelfde veranderingen door, maar door zijn externe 

status wordt hij meer gerespecteerd. 

 

 Als de reden voor de outsourcing kostenbesparing of gebrek aan de juiste diensten is, wil 

het interne IT-departement meestal zelf een bod doen om te activiteiten uit te voeren 

(Lacity, Willcocks, & Feeny, 1996). Deze competitie van interne departementen met externe 

leveranciers kan zelfs een groter succes opleveren voor de organisatie. Het interne 

departement wordt verplicht om efficiënter en meer kwalitatief te werken, indien het zijn IT-

budget niet wil verliezen. De externe leverancier wordt door de extra competitie gedwongen 

om zijn prijs zo laag mogelijk te houden (Lacity, Willcocks, & Feeny, 1996). 

4.2.3 Request For Proposal 

De volgende stap in het selectieproces is een Request For Proposal (RFP) of een Invitation 

To Tender (ITT). Dit is een document, dat de organisatie publiek maakt, met een specifieke 

vraag naar een product of dienst, waarop een externe leverancier een bod kan doen. Men 

kan het ook als volgt definiëren: 

 

“A business requirements-based request for specific solutions to the sourcing problem” 

(Mhay & Coburn, 2008, p. 1) 
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Er zijn twee mogelijk benaderingen voor een RFP, een formele en een informele (Vaughan & 

Fitzgerald, 1997). Voor sommige organisaties is in het RFP enkel een concept vereist, op 

basis waarvan de leverancier wordt gekozen. Na de selectie wordt er dan verder 

gediscussieerd over de invulling van het contract. Dit is de informele benadering. Ze kan als 

nadeel hebben dat er minder onderhandelingsmarge is voor de organisatie, omdat de 

externe leverancier al weet dat hij is verkozen. Dit kan een zekere machtspositie 

veroorzaken.  

 

Bij de formele benadering gaat de organisatie een gedetailleerde dialoog aan met alle 

mogelijke leveranciers op de shortlist. Alles is dus van op voorhand al onderhandeld 

wanneer de externe leverancier effectief wordt gekozen. Het nadeel van deze benadering is 

dat ze veel tijd in beslag neemt, omdat de gedetailleerde onderhandeling herhaald wordt 

voor elke mogelijke leverancier. Onderzoek wijst uit dat zelfs in zeer formele processen, de 

achterliggende beslissingen een informele, meer intuïtieve inslag hadden (Klepper, 1994). 

Anil (2009) raadt aan rekening te houden met het tijdelijke personeel van de externe 

leverancier, waarmee de organisatie zal te maken krijgen tijdens de IT-Outsourcingopdracht. 

Als daar niets over vermeld staat in het RFP, zoals vaak bij de informele benadering, dan kan 

het zijn dat de externe leverancier zijn ervaren personeel enkel stuurt om te onderhandelen 

over het contract. Maar als de deal moet uitgevoerd worden, zendt men de starters en 

trainees, die als het ware moeten opgeleid worden door de organisatie. Om dit probleem te 

vermijden kan men het ook expliciet laten opnemen in de SLA. In sommige gevallen is er na 

het RFP ook nog sprake van een Best And Final Offer (BAFO), dit dient als basis voor 

onderhandelingen voor het contract. 

4.2.4 Selectiecriteria voor het kiezen van een externe leverancier 

Na al deze stappen doorlopen te hebben, komt de organisatie dan effectief bij het kiezen 

van de leverancier. De criteria voor selectie kunnen zeer verschillend zijn. Een van de 

meeste belangrijke voor garantie op succes is “the cultural fit” of de overeenkomst van 

bedrijfsculturen tussen de organisatie en de externe leverancier (Vaughan & Fitzgerald, 

1997). In praktijk is dit echter moeilijk te meten, daarom vernoemen zij ook de volgende 

populaire selectiecriteria: 
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 De mate waarin de leverancier waarde kan toevoegen aan de bestaande, interne 

IT-skills en capaciteiten 

 De moeite die de leverancier doet om een outsourcingoplossing op maat van de 

organisatie aan te bieden 

 Financiële stabiliteit van de leverancier 

 Referenties van andere cliënten van de leverancier 

 Prijs van de leveranciers 

In een wereldwijd onderzoek van The Outsourcing Institute (2009) werden prijs, kwaliteit, 

flexibiliteit van het contract, reputatie en de omvang van de leverancier aangegeven als de 

meest voorkomende selectiecriteria (zie figuur 4.3). 

 

Levina en Ross (2003) kwamen tot de conclusie dat “vendor competence” een cruciale rol 

speelt in het succes van IT-Outsourcing. Het is belangrijk dat hieraan aandacht wordt 

besteed bij de selectie van de leverancier. We definiëren de competentie van de leverancier 

als volgt: 

 

“The ability to which a vendor firm effectively identifies, responds, and manages client needs 

and market demands” (Lee, Han, Lee, & Yun-Weon, 2009, p. 3) 

 

 

Figuur 4.2: Criteria voor leverancierselectie (The Outsourcing Institute, 2009) 
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Volgens Levina en Ross (2003) wordt de tevredenheid van de organisatie in een 

outsourcingproject sterk beïnvloed door de bekwaamheid van de externe leverancier om de 

bedrijfsomgeving van klant goed te begrijpen en om de relatie met klanten goed te 

managen. Lee e.a. (2009) bewijzen deze stelling empirisch en voegen eraan toe dat het 

vooral de fit is van de “vendor competence” van de externe leverancier met de IT 

capaciteiten van de klant, die een groter succes oplevert. Het belang van de organisatie ligt 

er dan ook in om de leverancier te kiezen die competenties heeft om zich het best aan te 

passen aan de IT-structuur van de organisatie. 

 

Feeny, Lacity en Willcocks (2005) definiëren drie kerncompetenties van de externe 

leverancier voor IT-Outsourcing: 

 “Delivery” competentie: Dit is het vermogen van de leverancier om te kunnen 

inspelen op de continu veranderende noden van de klant. Het houdt onder meer in 

dat men producten en diensten aflevert volgens afspraak, dat men zijn technische 

expertise voor 100 % gebruikt om de problemen van de klant op te lossen en dat 

men de juiste mensen op de juiste tijdstippen kan voorzien. 

 “Transformation“ competentie: Men definieert dit als het vermogen van de externe 

leverancier om een dienst aan te bieden die radicaal beter is in kost en kwaliteit dan 

de interne departementen van de klant. Dit impliceert ook dat men steeds op zoek 

moet gaan naar continue verbetering van producten en diensten. Dat doet men door 

sterke vaardigheden te creëren in procesverbetering, project management en 

adaptatie van technologische vernieuwing. 

 “Relationship” competentie: Dit is de bereidheid en het vermogen van de externe 

leverancier om zijn eigen waarden en doelstellingen in lijn te brengen met die van de 

klant. Hiervoor zijn capaciteiten nodig zoals: 

 Het goed plannen van alle outsourcingactiviteiten rond de agenda van 

de klant. 

 Het flexibel aanpassen van zijn organisatiestructuur aan die van de 

cliënt en hierover zelfs suggesties voor verbetering voorstellen. 

  Het aanvaarden en opstellen van governance structuren zodanig dat 

de klant een goed overzicht heeft van de vorderingen van zijn 

doelstellingen. 
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4.3 Contracten 

Het onderhandelen en het afsluiten van een contract voor het outsourcen van IT is geen 

eenvoudige zaak. Wanneer men daar niet genoeg tijd en moeite in investeert, zal de kans op 

ontevredenheid en extra kosten stijgen. Dit komt doordat hierdoor ook de kans op 

laattijdige toevoegingen en veranderingen sterk verhoogt. We definiëren een IT-

Outsourcingcontract als volgt: 

 

“Een bindende juridische overeenkomst tussen een uitbesteder en een dienstenleverancier 

over levering van IT-diensten en/of het leveren, ontwikkelen, produceren, bedienen of 

onderhouden van IT-producten door de dienstenleverancier aan de uitbesteder tegen een 

bepaalde vergoeding” (Werkgroep Taxonomie Outsourcing Platform Outsourcing Nederland, 

2006, pp. 50, 64) 

 

Contracten hebben verschillende kenmerken, die een invloed kunnen hebben op het succes 

van IT-Outsourcing (Lacity, Khan, & Willcocks, 2009): 

 Looptijd van het contract 

 Contractgrootte 

 Contracttype 

 Niveau van detail in het contract 

4.3.1 Looptijd van het contract 

De aard van de dienstverlening is van invloed op de looptijd van het contract. 

Softwarelicenties en dergelijke kennen meestal een eindige periode soms met stilzwijgende 

verlenging. Voor dienstencontracten ligt het ingewikkelder. Hier treft men ook contracten 

met een oneindige looptijd aan, maar deze hebben wel altijd een duidelijke 

opzeggingsmogelijkheid (Werkgroep Taxonomie Outsourcing Platform Outsourcing 

Nederland, 2006). Voor alle IT-Outsourcingcontracten geldt echter dat contracten met een 

kortere termijn een hogere kans op succes hebben dan contracten met een langere termijn 

(Lacity & Willcocks, 1998). Dit komt vooral doordat men met korte termijn contracten sneller 

op de bal kan spelen bij veranderingen in de bedrijfsomgeving of technologische 

vernieuwingen dan bij lange termijn contracten. Bij deze laatste zullen de transactiekosten 
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hoger liggen om te kunnen inspelen om dezelfde veranderingen. Bij lange termijn contracten 

bestaat de kans dat na zekere tijd bij beide partijen het enthousiasme tempert en dat de 

deal zijn dynamiek verliest (Lacity, Khan, & Willcocks, 2009). Als men multi-sourcing toepast, 

is de kans op contracten met een kortere looptijd hoger. Dit komt omdat men vooral de 

nadruk wil leggen op flexibiliteit bij multi-sourcing (Rottman, Lacity, & Willcocks, 2008). 

4.3.2 Grootte van het contract 

Algemeen heerst er een tendens dat hoe groter en minder flexibel het contract is, hoe 

moeilijker succes te bereiken is bij het outsourcen van de IT. De structuren om een dergelijke 

deal te managen kosten teveel geld en het tijdperk van de megadeals is dan ook voorbij 

(Overby, 2010). Lacity, Khan en Willcocks (2009) stellen in hun literatuuronderzoek dat de 

grootte van het IT-Outsourcingcontract een positieve invloed heeft op de tevredenheid over 

IT-Outsourcing. Zij stellen dat dit komt omdat de grootte van het contract meestal wordt 

gemeten in hoeveel men betaald heeft aan de externe leverancier voor het contract. 

Hieronder vallen ook dure outsourcingprojecten, die een hoge toegevoegde waarde leveren 

aan de organisatie, maar die niet noodzakelijk uit veel activiteiten bestaan. Externe 

leveranciers zijn geneigd om hun beste en meest getalenteerde personeel op deze 

prestigeprojecten te zetten, omdat die een hoge waarde voor hen opleveren. Daardoor zal 

de tevredenheid sterk stijgen. Grote contracten kunnen de transactiekosten ook beter 

spreiden over een groot volume activiteiten. Een recent onderzoek van Accenture en The 

Outsourcing Institute (2008) gaf aan dat contractgrootte een rol speelt bij het toepassen van 

multi-sourcing. Doordat men met meerdere leveranciers werkt, zal de contractgrootte 

gemiddeld kleiner zijn. 

4.3.3 Contracttypes 

Er zijn verschillende soorten contracttypes, maar de meest voorkomende zijn:  

 “Time-and-Material”: In dit soort contracten biedt de leverancier zijn diensten aan 

voor een bepaalde prijs per tijdsperiode. De klant is in dit geval verantwoordelijk 

voor de opvolging voor de vooruitgang van het outsourcingproject. De klant is verder 

verantwoordelijk voor alle kosten wanneer de projectdeadlines overschreden 

worden. Indien de klant niet tevreden is, moet hij dit dus tijdig melden. Externe 
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leveranciers prefereren dit type, omdat het minder risico oplevert voor hen indien er 

iets verkeerd gaat (Gopal, Sivaramakrishnan, Krishnan, & Mukhopadhyay, 2003). 

 “Fixed Fee” of “fee-for-service”: In dit type van contract wordt een vast bedrag 

ingecalculeerd dat aan de leverancier zal uitbetaald worden. Deze vaste som is al 

onderhandeld van voor de start van het project. De klant betaalt de vaste vergoeding 

voor zowel oplevering als voor het management van de IT-producten en IT-diensten. 

Risico-averse organisaties die willen outsourcen geven hier duidelijk de voorkeur aan. 

Want dit soort contracten geven een betere garantie, dat de projectdeadlines en -

normen niet overschreden worden. De kosten zullen meestal lager zijn dan bij een 

een time-and-material contract (Gopal, Sivaramakrishnan, Krishnan, & 

Mukhopadhyay, 2003). Gedetailleerde “fee-for-service” contracten leveren het 

meeste succes op in IT-Outsourcing (Lacity & Willcocks, 2001). Dit komt doordat ze 

het best, zowel goede als slechte omstandigheden in de outsourcingrelatie voorzien. 

 “Strategic Alliance”: Dit is een coöperatieve relatie, die intra-organisationeel is, 

waarbij de klant en leverancier(s) intensief samenwerken met grote inzet om hun 

gezamenlijke waarde te maximaliseren of om nieuwe toegevoegde waarde te 

creëren in een joint venture (Lacity & Willcocks, 2001). Deze vorm werkt heel goed 

wanneer men ze toepast samen met co-sourcing. 

4.3.4 Inhoud van het contract 

Het aantal gedetailleerde contractclausules in een outsourcingcontract is een maat voor de 

complexiteit en gedetailleerdheid van een contract. Lacity, Khan en Willcocks (2009) 

toonden in hun literatuurstudie aan dat hoe hoger de gedetailleerdheid van de contracten is, 

hoe groter de kans op IT-Outsourcingsucces. Poppo en Zenger (2002) verklaarden dit door te 

kijken naar de transactiekostentheorie. Ze verwezen naar drie categorieën van 

uitwisselingsrisico’s (exchange hazards), waarvoor men een beveiliging in het contract moet 

vastleggen: de specificiteit van het bezit, de moeilijkheid om te meten en onzekerheid over 

de uitkomst van de uitwisseling. Hoe hoger deze risico’s, hoe meer omvattend het contract 

zal worden opgesteld. Complexe contracten zullen opportunistisch gedrag van de externe 

leverancier minder aanmoedigen dan contracten waar veel zaken voor interpretatie vatbaar 

zijn. Hierdoor wordt een vertrouwensrelatie aangemoedigd, wat de tevredenheid nog meer 

verhoogt. 
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Volgens Chen (2009) staan in elke goed contract clausules die betrekking hebben op: 

 “Voorzieningen voor controle” (monitoring provisions): Men probeert het 

contractuele risico te verkleinen door specifieke procedures te ontwerpen om de 

activiteiten van de externe leverancier continu in het oog te houden. Dit omvat 

onder andere het beschrijven van audit procedures en het vastleggen van 

standaarden, waarmee de prestatie van de leverancier zal vergeleken worden. Deze 

evaluatiecriteria worden ook wel Key Performance Indicators (KPI) genoemd. In 

essentie gaat het hier dus om het meten van de prestatie van de leverancier 

(Anderson & Decker, 2005). Chen (2009) stelde ook vast dat in “time-and-material” 

contracten dit soort clausules veel meer voorkomt. Logischerwijs verklaart men dit 

door het feit dat dit soort contracten een zwaardere druk op de klant leggen om een 

intensieve controlestructuur op te zetten. 

 “Oplossingen voor meningsverschillen” (dispute resolutions): Deze clausules leggen 

vast welk proces er moet gevolgd worden indien er een meningsverschil is. Men 

moet zeker clausules voorzien in verband met wat er gebeurt als een probleem 

escaleert, wie de kosten zal dragen van arbitrage en welke redenen aanleiding 

mogen geven tot een juridisch proces. Deze bepalingen komen het meest voor in 

“fixed-fee” contracten. 

 “Eigendomsrechten” (property rights): Omdat bij het outsourcen van IT een 

intensieve informatie-uitwisseling ontstaat waarbij vaak beschermde gegevens 

worden uitgewisseld, is dit een heel belangrijk aandachtspunt voor veel bedrijven. 

Deze clausules specificeren de rechten en plichten van de leverancier op het gebied 

van veiligheid en vertrouwelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn licentierechten en 

patentbeveiligingen. “Fixed-fee” contracten maken het meest intensief gebruik van 

dit soort clausules. 

 “Maatregelen voor onvoorziene situaties” (contingency provisons): Het moderne 

bedrijfsleven speelt zich af in dynamische omgevingen. De beslissing om te 

outsourcen moet dan ook continu geëvalueerd worden. Dit maakt flexibiliteit en 

aanpassingsmogelijkheden in het contract noodzakelijk. Eenvoudig gezegd 

beschrijven deze clausules welk proces er doorlopen wordt als één van beide 

partijen veranderingen wil en wat hier de voorwaarden voor zijn. Hoewel dit soort 
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bepalingen nog relatief weinig voorkomt, hebben de bedrijven die dit toepassen 

volgens Chen (2009) de meeste kans op IT-Outsourcingsucces. Hij voorspelt dan ook 

een grote toename van dit soort clausules in contracten. 

Tot slot van deze paragraaf willen we de steile opkomst van het Service Level Agreement 

(SLA) nog vernoemen. We definiëren een SLA als volgt: 

 

“A formal written agreement developed jointly between service recipient and service provider 

that specifies a product or service to be provided at a certain level so as to meet business 

objectives” (Singleton, McLean, & Altman, 1988) 

 

Een SLA is een onderdeel van het outsourcingcontract. Het outsourcingcontract is het 

economisch contract tussen de organisatie en de externe leverancier. Het bevat onder meer 

de diensten, die geleverd zullen worden, en de prijs, die de externe leverancier hiervoor zal 

ontvangen. Een SLA waarborgt de kwaliteit en de beschikbaarheid van een bepaalde dienst. 

Het staat vol met IT-termen, die beschrijven hoe, waar, waarom en wanneer de outsourcing 

van een bepaalde dienst uitgevoerd wordt. Er zitten dus meerdere SLA’s in één 

outsourcingcontract (Vael, 2010). Verder dan een verklarende definitie zullen we in de thesis 

niet ingaan op het Service Level Agreement. Maar we vinden het toch belangrijk dat de lezer 

weet wat dit begrip is. 

4.3.5 Besluit 

We komen tot de conclusie dat het opstellen van een gedetailleerd contract een belangrijke 

fase is in het IT-Outsourcingproces. Goed nadenken over de looptijd en de grootte van het 

contract is essentieel. Organisaties die aan outsourcen willen doen, geven best de voorkeur 

aan een “fee-for-service” contract, omdat dit het risico voor hen vermindert. Verder is het 

ook belangrijk dat er voldoende clausules van verschillende aard in het contract worden 

opgenomen. Ten slotte mag men het verband van contracten met relationele governance 

niet onderschatten. 
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4.4 Governance 

4.4.1 Management van de outsourcingrelatie 

Het beheren en bewaken van een outsourcingrelatie is een werk van lange adem. Het vraagt 

veel inzicht in de eigen structuur en in die van de externe leverancier. Uit de literatuur komt 

duidelijk naar voor dat organisaties die het managen van hun outsourcingrelatie op een 

strategische manier benaderen, een grotere tevredenheid hebben over hun IT-Outsourcing 

(Sargent, 2006). Voor een goed beheer van de relatie moet men volgens McFarlan en Nolan 

(1995) focussen op de volgende speerpunten: 

 

 De Chief Information Officer (CIO): Een van de taken voor deze spilfiguur in het 

management van IT is ervoor te zorgen dat nieuwe technologieën snel worden 

geïmplementeerd,zodanig dat de organisatie competitief blijft haar sector. Het 

gebruik van IT-outsourcing kan hiervoor een middel zijn. Het is cruciaal dat de 

opkomst van nieuwe technologieën wordt voorzien in de IT-architectuur van de 

organisatie door intensieve planning en overleg met de externe leverancier.  Volgens 

McFarlan en Nolan is het de verantwoordelijkheid van CIO van de organisatie, dat de 

IT-architectuur van de organisatie gelijk loopt met die van de externe leverancier en 

dat beiden op dezelfde manier voorbereid zijn op de implementatie van nieuwe 

technologieën. Deze stelling is niet aanvaard door alle auteurs. Oshri, Kotlarsky en 

Willcocks (2009) vinden dat het een van competenties van een goede leverancier is 

dat ze zich kunnen aanpassen zonder veel moeite aan de structuur van de 

organisatie. 

  Prestatiemeting: Het belang van het meten van de prestatie van de externe 

leverancier hebben we al eerder sterk benadrukt. McFarlan en Nolan (1995) merken 

op dat sommige maatstaven van succes een lange observatietijd nodig hebben en dat 

men geen conclusies mag trekken enkel op basis van KPI’s op korte termijn. 

 Mix van IT-activiteiten: Het is belangrijk dat kostbesparingen die behaald worden 

door het outsourcen van bepaalde IT-activiteiten, niet teniet worden gedaan door 

hoge coördinatiekosten voor het outsourcen van andere IT-activiteiten. Het is als het 

ware een portfolio van IT-activiteiten, die zodanig beheerd worden, dat ze de meeste 

toegevoegde waarde opleveren voor de organisatie. 
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  Klant-leverancier interface: In een goede outsourcingrelatie worden alle lagen van 

de bedrijfsstructuur betrokken. De operationele en tactische kwesties worden 

opgelost door staf-en lijnmanagers, terwijl het hoger management zich bezighoudt 

met de strategische (her)structurering. De tevredenheid over IT-Outsourcing is veel 

groter, wanneer er op alle structurele niveaus van de organisatie nauw wordt 

samengewerkt. Het management op bepaalde levels van de de externe leverancier 

en de organisatie moet op dezelde niveaus samenwerken. Dit geldt zowel voor het 

top-, midden- als lager management. 

4.4.2 Relationele Governance 

Relationele governance heeft te maken met de informele, “zachtere” aspecten van het 

managen van een outsourcingrelatie. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn vertrouwen, 

normbesef, open communicatie, het vrij delen van informatie, het afhankelijk zijn van elkaar 

en de mate van samenwerking en betrokkenheid (voor een bespreking van vertrouwen 

verwijzen we naar hoofdstuk 2). In de literatuur kon men een vrij logisch verband vaststellen 

tussen de sterkte van relationele governance en de hoogte van het succes op IT-Outsourcing 

(Lacity, Khan, & Willcocks, 2009). Het werd ook duidelijk dat er een sterke wisselwerking is 

tussen contractuele governance, relationele governance en het succes op IT-Outsourcing 

(Goo & Nam, 2007). Hoe uitgebreider de contractuele governance, hoe meer dit een sterke 

relationele governance creëert. Hoe sterker deze voorgaande, hoe groter de tevredenheid 

over IT-Outsourcing (Poppo & Zenger, 2002). Sterker nog, we kunnen zelfs spreken van een 

wederzijdse werking. Als men groot succes heeft in het outsourcen van IT, dan zal men 

betere IT-beslissingen nemen en worden de governance structuren sterker (Lacity, Khan, & 

Willcocks, 2009). 

4.4.3 Besluit 

We kunnen besluiten dat intensieve samenwerking met de externe leverancier en het 

strategisch managen van de outsourcingrelatie de sleutels zijn tot een succesvolle 

governance. Zowel een goede contractuele, als relationele governance is belangrijk voor het 

uitbouwen van deze relatie. Het is cruciaal dat beiden even uitgebreid behandeld worden 

voor een hogere tevredenheid op IT-Outsourcing. De wederzijdse werking zorgt ervoor dat 

deze effecten nog versterkt worden. 
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4.5 Wie initieert de vraag naar IT-Outsourcing? 

Vroeger werd de positie van CIO uitsluitend gezien als de directeur van het 

informaticadepartement. Het was vooral een technische positie, die verantwoordelijk was 

voor het “laten draaien” van de computer in de organisatie. Deze rol is duidelijk geëvolueerd 

van het managen van informatica naar het managen van informatie (Ross en Feeny, 1999). 

De CIO definieert de IT-strategie en werkt actief mee aan het ontwikkelen van de 

bedrijfsstrategie. CIO’s moeten ervaren zijn in vele aspecten van de organisatie en hun 

invloed reikt veel verder dan enkel het IT-departement (Chun en Mooney, 2009). Uit een 

recent onderzoek van IBM in 2009 bleek dat een CIO vandaag de dag meer dan 55 procent 

van zijn tijd besteedt aan activiteiten, die innovativiteit veroorzaken. Zij vormen dikwijls de 

motor van vernieuwing in een bedrijf (IBM, 2009).  

 

Het outsourcen van IT en het beheer ervan is een belangrijke taak van de CIO, die kan 

bijdragen tot het vervullen van zijn nieuwe rol. Koh, Ang en Straub (2004) stellen dat de 

betrokkenheid van de CIO bij een IT-Outsourcingproject essentieel is voor het succes van het 

project. De CIO beïnvloedt immers de bedrijfsstrategie van de andere departementen in de 

hoogste regionen van de organisatie. Zij stellen ook dat de toezegging en steun van het niet 

IT- topmanagement25 voor outsourcingprojecten zeer belangrijk is voor het succes ervan. 

Dit komt doordat de betrokkenheid op zijn minste groter zal lijken als het topmanagement 

zijn naam aan outsourcingprojecten verbindt. Bepaalde zaken kunnen vlugger uitgevoerd 

worden, de medewerking van het niet IT-middelmanagement zal meestal efficiënter 

verlopen en de reputatie van de projecten stijgt automatisch mee (Lacity & Willcocks, 1998). 

  

                                                 
25

 We definiëren niet IT- top management als de Chief Executive Officer, de Chief Finance Officer, alle leden van 
de raad van bestuur van een organisatie en de hoofdmanagers van de belangrijkste bedrijfsdepartementen. 
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Hoofdstuk 5: Empirisch onderzoek 

5.1 Inleiding 

5.1.1 Bestudeerd onderwerp 

Het huidige en toekomstige gebruik van IT-Outsourcing bij bedrijven gevestigd in België. We 

beperken ons niet tot Belgische bedrijven, maar ook bedrijven met een vestiging in België 

werden opgenomen in de steekproef. 

5.1.2 Algemene onderzoeksvraag 

De algemene onderzoeksvraag bestaat uit twee delen: 

A) In welke mate is IT-Outsourcing bij bedrijven in België doorgedrongen? 

B) Wat zijn de recente en toekomstige ontwikkelingen in IT-Outsourcing in België? 

5.2 Methode 

5.2.1 Begrippen en variabelen 

 

Variabele Meetniveau 
Aantal activiteiten ordinaal 

Algemene strategie nominaal 

Belangrijkste contractvorm ordinaal 

Captive center nominaal 

Commerciële exploitatie nominaal 

Co-sourcing nominaal 

Drijfveren outsourcing (gewichten) ordinaal 

Drijfveren outsourcing (wat op één) nominaal 

Evaluatiecriteria leverancier ordinaal 

Gemiddelde contractgrootte ordinaal 

Gemiddelde looptijd ordinaal 

Governance interval 

Grootte component van IT-budget ordinaal 

Hulpmiddelen bij selectie van de leverancier interval 

Impact financiële crisis  nominaal 

Insourcing nominaal 

Interesse Cloud Computing ordinaal 

Kernactiviteit nominaal 
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Leden IT-departement ordinaal 

Multi-sourcing ordinaal 

Nearshoring nominaal 

Offshoring nominaal 

Omzet ordinaal 

Percentage IT budget ordinaal 

Redenen voor insourcing nominaal 

Sector nominaal 

Selectiecriteria leverancier ordinaal 

Selective sourcing ordinaal 

Soort activiteit nominaal 

Soort outsourcingstrategie ordinaal 

Soort outsourcingdeal nominaal 

Tevredenheid ordinaal 

Top management nominaal 

Verbreken outsourcingcontract nominaal 

Voorkeur leverancier  interval 

Voorwaarden Cloud Computing ordinaal 
Tabel 5.1: Variabelen en meetniveau 

5.2.2 Specifieke onderzoeksvragen 

De tweeledige algemene onderzoeksvraag kan op haar beurt vertaald worden naar een 

aantal specifieke onderzoeksvragen. Deze geven een omschrijving van de deelbehoeften die 

samen een antwoord helpen geven op de algemene onderzoeksvraag (De Pelsmacker & Van 

Kenhove, 2006). 

 

a) In welke mate is IT-Outsourcing bij bedrijven in België doorgedrongen? 

1. Welke IT-activiteiten outsourcen bedrijven? 

2. Hoeveel IT wordt er geoutsourcet? 

3. Waarom doen bedrijven aan IT-Outsourcing? 

4. Wie herkent de noden om IT te outsourcen? 

5. Wat zijn de kenmerken van IT-Outsourcingcontracten? 

6. Hoe verloopt de selectie en evaluatie van de leveranciers? 

7. Zijn bedrijven tevreden met hun beslissing om IT te 

outsourcen? 

b) En wat zijn de recente en toekomstige ontwikkelingen? 

8. Wat zijn de trends in outsourcingdeals en 

outsourcingstrategieën? 
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9. Welke andere trends doen zich voor? 

10. Wat brengt de toekomst voor IT-Outsourcing? 

11. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen die zich voordoen? 

5.2.2.1 Verdere verklaring 

Om een antwoord te geven op de specifieke onderzoeksvragen, testen we enkele verbanden 

die voortvloeien uit onze literatuurstudie, of die we zelf interessant vinden in het kader van 

een specifieke onderzoeksvraag. Verder worden descriptieve resultaten besproken om het 

antwoord te vervolledigen. Hieronder volgt een kort overzicht van de descriptieve analyses 

en geteste verbanden die uitgebreid worden besproken in paragraaf ‘5.3 Resultaten’. 

 

1. Welke IT- activiteiten outsourcen bedrijven? 

Descriptief: Welke activiteiten outsourcet men nu, en welke is men in de toekomst 

van plan? Worden kernactiviteiten geoutsourcet? Hoeveel verschillende activiteiten 

outsourcen bedrijven? 

Verbanden:  

- Is er een verschil in tevredenheid tussen het wel of niet outsourcen van een 

kernactiviteit? 

- Is er een verschil in tevredenheid tussen het soort activiteit dat wordt 

geoutsourcet? 

 

2. Hoeveel IT wordt er geoutsourcet? 

Descriptief: Hoeveel percent van het IT-budget gaat naar IT-Outsourcing? Hoeveel 

gaat er naar specifieke IT-activiteiten? 

Verbanden:  

- Is er een verschil tussen de omzet en het percentage van het IT-budget dat naar 
outsourcing gaat? 

 
3. Waardom doen bedrijven aan IT-Outsourcing? 

Descriptief: Wat zijn de belangrijkste drijfveren? 
 
Verbanden: 
- Is er een verschil tussen de algemene strategie van het bedrijf en de drijfveren 

om IT te outsourcen? 
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4. Wie herkent de noden om IT te outsourcen? 

Descriptief: Wie initieert de vraag tot IT-Outsourcing? Wat is de rol van de CIO? 

Verbanden: 

- Is er een verschil in tevredenheid tussen degenen die de vraag naar IT-

Outsourcing initieëren binnen het bedrijf? 

5. Wat zijn de kenmerken van IT-Outsourcingcontracten? 

Descriptief: Wat is de gemiddelde contractgrootte en looptijd? 

Verbanden:  

- Is er een verschil in tevredenheid tussen lange en korte contracten? 

- Is er een verschil in tevredenheid tussen kleine of grote contracten? 

- Is er een verband tussen de grootte van het contract en de looptijd ervan? 

- Is er een verschil tussen het soort deal en de looptijd van het contract? 

- Is er een verschil tussen het soort deal en de contractgrootte? 

6. Hoe verloopt de selectie en evaluatie van leveranciers? 

Descriptief: Wat zijn de belangrijkste selectiecriteria om een leverancier te kiezen en 

welke hulpmiddelen worden gebruikt? Waarop worden leveranciers geëvalueerd? 

Naar welk soort leverancier gaat de voorkeur uit?  

Verbanden:  

- Is er een verschil tussen de drijfveren om IT te outsourcen en de belangrijkheid 

van de selectiecriteria? 

- Is er een verschil in tevredenheid en de voorkeur naar een soort leverancier? 

7. Zijn bedrijven tevreden met hun beslissing om IT te outsourcen? 

Descriptief: In welke mate zijn bedrijven tevreden over IT-Outsourcing? Werden er al 

contracten verbroken? Werd er al aan insourcing gedaan en wat was de reden 

hiervoor? 

 Verbanden: 

- Is er een verschil in tevredenheid en het soort sector? 

- Is er een verschil in tevredenheid en insourcing? 
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8. Wat zijn de trends in outsourcingdeals en outsourcingstrategieën? 

Descriptief: Welke soort outsourcingstrategie en outsourcingdeals gebruiken 

bedrijven het meest? In welke mate wordt aan co-sourcing gedaan? 

Verbanden: 

- Is er een verschil in tevredenheid en het gebruik van selective sourcing? 

- Is er een verschil in tevredenheid en het gebruik van multi-sourcing? 

- Is er een verschil in tevredenheid en het gebruik van co-sourcing? 

- Is er een verschil in het belang van governance en het gebruik van multi-sourcing? 

- Is er een verschil in de algemene strategie van het bedrijf en het gebruik van 

multi-sourcing? 

9. Welke andere trends doen zich voor? 

Descriptief: Wordt er gebruik gemaakt van offshoring, nearshoring en captive 

centers? Hoeveel bedrijven hebben plannen voor commerciële exploitatie en wat zijn 

de redenen? 

Verbanden:  

- Is er een verschil in de algemene strategie van het bedrijf en het gebruik van 

offshoring? 

- Is er een verschil in sector en het gebruik van offshoring? 

- Is er een verschil in de grootte van de omzet en het gebruik van offshoring? 

- Is er een verschil in de grootte van het IT-departement en het gebruik van 

offshoring? 

10. Wat brengt de toekomst voor IT-Outsourcing? 

Descriptief: Gaan bedrijven meer of minder outsourcen in de toekomst? En hoe zit 

het met insourcing? Heeft de financiële crisis een impact op IT-Outsourcing voor de 

volgende jaren? 

Verbanden:  

- Is er een verschil in belangrijkheid van drijfveren en de impact van de financiële 

crisis? 

11. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen die zich voordoen? 

Descriptief: In welke nieuwe ontwikkelingen gaan bedrijven investeren? Hoe goed 

zijn bedrijven op de hoogte van Cloud Computing? Aan welke voorwaarden moet 
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Cloud Computing voldoen voor uw bedrijf? En wat zijn de potentiele problemen? 

Welk soort leverancier zou u kiezen voor Cloud Computing? 

Verbanden: 

- Is er een verschil in omzet van bedrijven en hun interesse voor Cloud Computing? 

- Is er een verschil in omzet van bedrijven en het belang dat gehecht wordt aan de 

voorwaarde kostenbesparing? 

5.2.3 Onderzoeksmethodiek 

Het empirisch onderzoek bestaat uit twee delen. In de eerste fase hebben we exploratief 

onderzoek verricht, om inzicht te krijgen in IT-Outsourcing. We hebben niet alleen de 

literatuur bestudeerd, maar hebben ook interviews afgenomen met bevoorrechte getuigen. 

Hierdoor verkregen we inzichten over IT-Outsourcing in de theorie en het gebruik in de 

praktijk. 

 

Interviews werden afgenomen in de eerste weken van het academiejaar 2009-201026. Deze 

werden gebruikt ter voorbereiding van het opstellen en ontwerpen van de vragenlijst, die in 

de tweede fase werd aangewend. Via deze weg konden we relevante vragen en 

antwoordalternatieven opsporen, die via een literatuurstudie niet aan het licht zouden 

gekomen zijn. De bevoorrechte getuigen waren allemaal dagdagelijks bezig met de materie 

over IT-Outsourcing. Dit leverde ons kwalitatieve data op, die we in het kader van het verder 

onderzoek en het schrijven van deze thesis konden aanwenden. Bovendien bouwden we via 

de interviews een netwerk op, dat van pas kwam voor het verder verloop van het onderzoek 

(zie 5.2.4 Populatie en steekproef). 

 

Om een zo goed mogelijk beeld over IT-Outsourcing te krijgen, hebben we drie bedrijven die 

hun IT Outsourcen, twee leveranciers van outsourcingdiensten, en één gerenommeerd 

onderzoeksbureau op vlak van IT-Outsourcing geïnterviewd. Van de drie bedrijven die hun IT 

outsourcen, waren er twee een financiële instelling en één een voedingsverwerkend bedrijf. 

Van de twee leveranciers, was er één die enkel diensten leverde aan grote bedrijven, de 

andere richtte zich meer op kleinschalige bedrijven. In totaal werden zes personen, uit zes 

                                                 
26

 De interviews zijn beschikbaar in mp3 formaat op cd-rom. Deze interviews bevatten vertrouwelijke 
informatie die niet mag verspreid worden. Voor de datums en namen van de geïnterviewden verwijzen we naar 
de bronnen: interviews 
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verschillende bedrijven geïnterviewd. De lengte van een interview varieerde tussen de 40 en 

110 minuten. Naast de standaardvragen, kwamen ook vragen aan bod specifiek voor het 

bedrijf of de sector in kwestie. 

 

In de tweede fase werd descriptief onderzoek gedaan. Het dient te worden opgemerkt dat 

deze term misleidend kan overkomen27. Het onderzoek bestaat er niet enkel in het 

fenomeen IT-Outsourcing te beschrijven, maar ook het testen van hypothesen en trekken 

van conclusies behoren hiertoe. Na het bestuderen van de literatuur en het verwerken van 

de interviews, werd een gestructureerde vragenlijst opgesteld (zie bijlage 5.2). Het voordeel 

van een vragenlijst is dat het een lage kostprijs met zich meebrengt, anoniem kan worden 

ingevuld en op een snelle manier data kan verzameld worden bij een groot aantal 

respondenten. Het nadeel is dat de responsgraad laag ligt, dat de vraagstelling beperkt is, 

dat er kans is dat de vraag verkeerd geïnterpreteerd wordt, en ze minder diepgaand is dan 

een interview. Er kunnen namelijk geen extra vragen worden gesteld, inspelend op de 

situatie. De vragenlijst werd gebruikt om de benodigde data te verzamelen zodat deze 

statistisch en descriptief kon verwerkt worden. In slechts enkel gevallen werd een open 

vraag gesteld, meestal via een constructie waardoor slechts een klein aantal respondenten 

deze hoefde in te vullen (bv. wanneer de categorie ‘andere’ werd aangeduid, was er de 

mogelijkheid om dit verder te verklaren). Het overgrote merendeel waren echter gesloten 

vragen, waarbij men de keuze had uit één of meerdere antwoorden. Dit maakte de 

verwerking van de data makkelijker. Tevens werd op deze manier de duur om de vragenlijst 

in te vullen verkort. Verder werd er in bepaalde gevallen een indirect vraagstelling gebruikt, 

om sociaal wenselijke antwoorden te vermijden, zodat de vertekening beperkt blijft. Vraag 

15 en 37 zijn hiervan voorbeelden (zie bijlage 5.2).  

5.2.4 Populatie en steekproef 

Populatie  

De populatie van de bedrijven in België werd bepaald aan de hand van de Trends top 100000 

cd-rom (versie 2010). In totaal telt de populatie 3218 bedrijven. 

Volgende criteria werden gebruikt om de populatie af te bakenen: 

                                                 
27

 Descriptief onderzoek: “naast het eenvoudig beschrijven van fenomenen kan het doel van dergelijk 
onderzoek ook het testen van hypothesen en conclusies zijn”. “Aangezien het descriptief onderzoek als een 
vorm van conclusief onderzoek kan beschouwd worden” (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006, p. 26) 
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 Omzet: meer dan 1 miljoen euro 

 Aantal werknemers: groter dan 50 werknemers 

 Sectoren:  

-Financiële sector 

-Voeding en FMGC 

-IT en telecommunicatie 

-Farmaceutische sector  

-Overheid/non-profit  

-Chemische nijverheid  

-Manufacturing  

-Auto-industrie  

-Transport en logistiek  

-Olie-, gas, energie en nutsbedrijven  

-Consulting en diensten  

-Media en muziek  

-Andere 

 Regio: volledig België 

 

Steekproefkeuze 

Omdat we uit de interviews met bevoorrechte getuigen, de persoon van het 

onderzoeksbureau in het bijzonder (Loos, 2009), hadden vernomen dat responsgraad zeer 

laag ligt bij dit soort onderzoeken, werd ons aangeraden om geen probabilistische 

steekproef uit te voeren. De responsgraad zou zeer laag liggen en bovendien zou het 

praktisch heel moeilijk uitvoerbaar worden. Het soort respondenten waarop wij ons richten 

hebben een hogere functie gerelateerd met IT, en moeten bovendien kennis hebben van de 

IT-Outsourcing materie. Hierdoor is het noodzakelijk om persoonlijke contactgegevens te 

verkrijgen, zodat er geen vertekening optreedt doordat niet bevoegde personen de 

vragenlijst beantwoorden. Er bestaat geen lijst die deze gegevens bevat. Het is dan ook 

onbegonnen werk om naar “algemene info” e-mailadressen van bedrijven te sturen (bv. 

degene die te vinden zijn via de Belfirst of Trends gids), met het verzoek om de 

contactgegevens te verkrijgen van de personen in kwestie. 
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Daarom hebben wij een sneeuwbalsteekproef genomen. Dit is een niet-probabilistische, 

restrictieve steekproef. Dit soort steekproef wordt aangewend wanneer de leden uit de 

populatie moeilijke te vinden, te bereiken of aan te spreken zijn (De Pelsmacker & Van 

Kenhove, 2006). De praktische uitvoering bestaat erin, om vertrekkende van interviews, 

contactgegevens te verwerven van leden uit de populatie. Aan deze leden kan op hun beurt 

dan, naast de verzoeken om mee te werken aan het onderzoek, ook gevraagd worden om 

contactgegevens van andere leden uit de populatie te bezorgen. Op deze manier wordt de 

steekproef steeds groter en krijgt men dus een ‘sneeuwbaleffect’ (De Pelsmacker & Van 

Kenhove, 2006). De steekproef is niet-probabilistisch omdat niet elke bedrijf dezelfde kans 

had om geselecteerd te worden, en ook omdat enkel bedrijven die aan IT-Outsourcing doen 

werden geselecteerd, is deze steekproef bovendien restrictief. Hierdoor stijgt de efficiëntie 

van de steekproef (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006). 

 

In totaal hebben wij 135 e-mailadressen van personen uit verschillende bedrijven verzameld 

op deze manier. De adressen voldoen aan de criteria die we gebruikt hebben om de 

populatie te bepaken. De bevoorrechtte getuige van het onderzoeksbureau die we hadden 

geïnterviewd, heeft ons een lijst met 80 contactgegevens bezorgd. Dit heeft ons een flink 

stuk op weg geholpen.  

 

We zijn er ons van bewust dat een niet-probabilistische steekproef, de representativiteit 

doet dalen en de omvang van de onnauwkeurigheid en onbetrouwbaarheid niet kunnen 

worden geschat. De selectiefout kan m.a.w. niet worden ingeschat. Omwille van de al 

vermeldde redenen hebben we toch gekozen voor een niet-probabilistische steekproef 

onder de vorm van een sneeuwbalsteekproef. 

 

5.2.5 Gegevensverzameling 

Voor het opstellen van de vragenlijst hebben wij gebruik gemaakt van ‘thesistools’28. Dit is 

een gratis beschikbaar online instrument dat toelaat om snel en overzichtelijk online 

vragenlijsten te maken. Op deze manier konden we de lay-out op een eenvoudige wijze 

                                                 
28

 www.thesistools.com 
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visueel aantrekkelijk maken. Een online vragenlijst biedt verder het voordeel dat de 

respondent deze makkelijker en sneller kan invullen. Een aantrekkelijke lay-out en een hoge 

gebruiksvriendelijkheid zullen de mate van respons en kwaliteit van de antwoorden positief 

beïnvloeden. Voor ons was het gebruik van deze tool vooral handig omdat de resultaten in 

een database worden opgeslagen, en als een Excel bestand konden worden gedownload. 

Hierdoor moest er manueel niets van resultaten worden ingegeven, wat met papieren 

versies wel het geval zou zijn. Verder konden we ook automatisch instellen dat afhankelijk 

van de antwoorden, de respondenten extra vragen kregen of niet. Op deze manier moest 

niet iedere respondent alle vragen doorlopen, ook al waren ze niet van toepassing voor hem. 

Een nadeel dat een online vragenlijst met zich meebrengt, is dat het opstellen ervan langer 

duurt en er moet getest worden of alles wel degelijk werkt. Om problemen te vermijden, 

hebben we uitdrukkelijk gevraagd aan de respondenten om ons direct op de hoogte te 

brengen in geval van technische problemen.  

 

Na het opstellen van de vragenlijst, zijn we overgegaan tot het pretesten ervan. Naast 

vrienden en familie, die vooral op taalgebruik controleerden, hebben ook twee van de 

geïnterviewde bevoorrechte getuigen de vragenlijst op inhoud beoordeeld. Hun 

commentaren werden verwerkt. 

 

De derde week van februari 2010, werden e-mails verstuurd naar de 135 personen uit 

allemaal verschillende bedrijven, met een hogere management functie en die met de IT-

Outsourcing materie vertrouwd waren. Deze e-mails bevatten een begeleidende brief (zie 

bijlage 5.1) met de link naar de vragenlijst. In eerste instantie leverde dit ons 37 

respondenten op. We kregen ook de vraag van enkele Franstalige respondenten of er een 

Engelse versie beschikbaar was, omdat ze de Nederlandse taal niet machtig genoeg waren. 

In de eerste week van maart 2010 hebben wij herinneringsmails gestuurd, nu ook met een 

extra begeleidende brief in het Engels, met verwijzing naar een Engelstalige vragenlijst. Dit 

leverde ons nog 38 respondenten op. In totaal werd data verzameld bij 75 verschillende 

bedrijven. 

 

Door de aanpak van een sneeuwbalsteekproef, behaalden we een responsgraad van maar 

liefst 54%. De hoge responsgraad is mede te wijten aan enkele responsverhogende 
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technieken die werden toegepast. Zo hebben we gebruik gemaakt van een begeleidende 

brief die het onderzoek nader toelicht, herinneringsmails gestuurd en versies in twee talen 

aangeboden. Verder werd aan de respondenten de mogelijkheid gegeven om de resultaten 

van het onderzoek te ontvangen als een soort ‘incentive‘ om deel te nemen. Bovendien 

konden we ook gebruik maken van de interesse in het vakgebied, omdat we persoonlijke e-

mailadressen hadden van de respondenten.  

5.2.6 Gegevensanalyse en meetvragen 

Om antwoorden te geven op de specifieke onderzoeksvragen, werd gebruik gemaakt van 

meetvragen die terug te vinden zijn in de vragenlijst (zie bijlage 5.2). De verzamelde data 

werd verwerkt met behulp van Microsoft Excel en SPSS. Voor de statistische output en uitleg 

over de hercodering van bepaalde variabelen verwijzen we naar bijlage 5.3-5.13. 
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5.3 Resultaten 
In totaal zijn er data verzameld van 75 verschillende bedrijven. We merken op, dat voor 

sommige vragen niet alle 75 antwoorden valide waren. In sommige gevallen waren er 

‘missing values’ of werd de vraag verkeerd ingevuld. Bij de bespreking van de resultaten 

wordt steeds aangeduid om hoe hoeveel respondenten het gaat (n=…). Wanneer een 

variabele werd gehercodeerd, kan men de wijze waarop terugvinden in de bijlage waar naar 

verwezen wordt. 

 

We leggen het significantieniveau op 10%. Dit rechtvaardigen we omdat het moeilijker is om 

een significant te verband te vinden met een kleine steekproef (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2004). De nulhypothese wordt verworpen wanneer de p-waarde kleiner is dan 0,1. Dit 

impliceert wel dat er dus 5% meer kans is dat het verband te wijten is aan het toeval. 

  

De 75 bedrijven komen uit verschillende sectoren (tabel 5.2). Opvallend is dat de financiële 

sector het sterkste vertegenwoordigd is en de farmaceutische sector het minste. We merken 

ook op dat 7 bedrijven die deel uitmaken van de steekproef, uit de overheid of non-profit 

sector komen. 

 
 

Sector Aantal respondenten 

Financiële sector 15 

Voeding en FMGC 8 

IT en telecommunicatie 8 

Farmaceutische sector 1 

Overheid/non-profit 7 

Chemische nijverheid 5 

Manufacturing 8 

Auto-industrie 2 

Transport en logistiek 4 

Olie-, gas, energie en nutsbedrijven 4 

Consulting en diensten 4 

Media en muziek 2 

Andere 7 

Totaal 75 
Tabel 5.2: Overzicht van het aantal respondenten per sector (n=75) 
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5.3.1 Welke IT-activiteiten worden geoutsourcet? 

Activiteiten Nu  Toekomst  

   

Applicatieontwikkeling 65,75% 16,44% 

Netwerkbeheer 58,90% 17,81% 

Applicatieonderhoud 56,16% 27,40% 

Applicatieserver 43,84% 17,81% 

Help- en servicedesk 42,47% 23,29% 

Datacenter 39,73% 26,03% 

E-mailserver 39,73% 20,55% 

Desktop en printers 36,99% 31,51% 

Fileserver 35,62% 17,81% 

Opleiding 34,25% 13,70% 

IT-security 26,03% 17,81% 

Andere 10,96% 6,85% 
Tabel 5.3: Welke IT-activiteiten outsourcet men nu en is men in toekomst van plan (n=73) 

    

In tabel 5.3 geven we een overzicht van welke IT-activiteiten het meeste worden 

geoutsourcet door bedrijven. 65,75% van de respondenten outsourcet 

applicatieontwikkeling. Netwerkbeheer (58,90%) en applicatieonderhoud (56,16%) worden 

ook vaak geoutsourcet. Het is opmerkelijk dat applicaties het meeste in aanmerking komen 

voor IT-Outsourcing bij bedrijven. 

 

Wanneer we kijken naar wat er wordt overwogen om in de toekomst te outsourcen, valt het 

op dat 31,51% van de bedrijven die dat nu nog niet doen, overweegt om desktop en printers 

te outsourcen. Applicatieonderhoud (27,40%) zal in de toekomst nog een belangrijkere rol 

spelen. Verder overweegt meer dan een vierde om zijn datacenter in de toekomst te 

outsourcen. 

5.3.1.1 Het outsourcen van kernactiviteiten 

 

Activiteiten 
Behoren tot 

kernactiviteiten 
IT-kernactiviteiten 

outsourcen 

   

Applicatieontwikkeling 32,88% 25,00% 

Applicatieonderhoud 30,14% 22,73% 

Help- en servicedesk 19,18% 28,57% 

Datacenter 15,07% 9,09% 
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Netwerkbeheer 13,70% 30,00% 

Desktop en printers 5,48% 25,00% 

Opleiding 13,70% 10,00% 

Applicatieserver 19,18% 14,29% 

E-mailserver 15,07% 9,09% 

Fileserver 16,44% 8,33% 

IT-security 32,88% 4,17% 

Andere 4,11% 0,00% 
Tabel 5.4: Kernactiviteiten (n=73) 

Hoewel de theorie van de kerncompetenties suggereert dat kernactiviteiten niet mogen 

worden geoutsourcet, gebeurt dit in de praktijk toch. Voor de bespreking van 

kerncompetenties en kernactiviteiten verwijzen we naar hoofdstuk 3. Het beveiligen van de 

bedrijfsgegevens is in vele sectoren belangrijk. We zien dat 32,88% van de respondenten IT-

security als een kernactiviteit ziet (tabel 5.4). Opvallend is dat slechts 4,17% van de 

respondenten die dit als een kernactiviteit zien, dit ook outsourcen. Dit ligt in lijn met de 

theorie van de kerncompetenties. Het is ook opvallend dat zowel applicatieonderhoud 

(30,14%) en applicatieontwikkeling (32,88%), als kernactiviteiten van het bedrijf worden 

gezien. Toch worden deze nog vaak geoutsourcet (respectievelijk 22,73% en 25%). Deze 

resultaten gaan dan weer in tegen de theorie van de kerncompetenties. Een verklaring 

hiervoor is dat men de aspecten van de applicatie die specifieke bedrijfskennis vereist zelf 

ontwikkelt, en de commodity aspecten outsourcet.  

 

Het outsourcen van kernactiviteiten komt dus wel voor, maar er blijkt geen significant 

verband te bestaan tussen het outsourcen van een kernactiviteit en de tevredenheid over 

IT-Outsourcing (p=0,244; bijlage 5.3). Dit kan volgens ons mogelijks verklaard worden 

doordat men een activiteit omschrijft als ‘kern’, maar dat men in bepaalde gevallen enkel 

het commodity gedeelte ervan outsourcet. Omdat in het ene geval een volledig 

kernactiviteit wordt geoutsourcet en in het andere slechts een bepaald deel, is het moeilijker 

om een verband te vinden tussen kernactiviteiten outsourcen en tevredenheid. 

5.3.1.2 Aantal verschillende activiteiten 

Bedrijven outsourcen dikwijls meerdere IT-activiteiten, zoals tabel 5.3 al aangaf. De kunst 

bestaat er dan ook in om een portfolio van activiteiten op een goede manier te managen, 

en zorgvuldig te selecteren welke activiteiten men gaat outsourcen. We construeerden een 
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nieuwe variabele “hoeveelheid activiteiten”, waarmee werd nagegaan hoeveel 

verschillende activiteiten werden geoutsourcet (fig. 5.1). Het is opvallend dat 52% van de 

ondervraagde bedrijven, tussen de 8 en de 12 activiteiten outsourcen. Dit kan waarschijnlijk 

verklaard worden door het feit dat er steeds meer aan selective sourcing gedaan wordt 

(Quint Wellington Redwood, 2009) en dus bijgevolg ook minder aan full outsourcing. 

Bedrijven selecteren stukken van activiteiten die ze gaan outsourcen. Hierdoor geven ze aan 

dat ze een groot aantal verschillende activiteiten outsourcen, maar het gaat waarschijnlijk 

niet steeds over de volledige activiteit. 

 

 
Figuur 5.1: Hoeveel activiteiten worden er geoutsourcet (n=73) 

    

5.3.1.3 Interessante verbanden 

We eindigen de bespreking van deze eerste specifieke onderzoeksvraag door nog enkele 

verbanden te testen. We gingen na of er een verband is tussen het soort activiteit dat wordt 

geoutsourcet en de tevredenheid. Hiervoor werden de IT-activiteiten in vier categorieën 

ondergebracht: applicatie, eindgebruiker, servers en andere29. Bedrijven die activiteiten uit 

de categorie server outsourcen, waren meer tevreden over outsourcing (p=0,062; bijlage 

5.3). Van de bedrijven die uit de categorie servers outsourcen, zijn 65,5% tevreden over 

outsourcing. Een verklaring hiervoor is dat servers en ondersteuning een commodity is 

geworden (Carr, 2003). Het vergt voor de externe leverancier weinig of geen specifieke 

bedrijfskennis van de klant, en is gemakkelijk te verkrijgen via de markt.  

 

                                                 
29

 Zie bijlage5.3 
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Verder werd er geen verband gevonden tussen de sector en de soort activiteit, tussen de 

sector en de hoeveelheid activiteiten, en tussen het aantal activiteiten en de tevredenheid. 

Dit laatste is een aanduiding dat we waarschijnlijk ook geen verband gaan vinden tussen 

selective sourcing en tevredenheid. Omdat bij selective sourcing geselecteerd wordt welke 

delen men outsourcet, kan men dus aangeven dat men een groot aantal activiteiten 

outsourcet terwijl dit niet altijd over volledige activiteiten gaat. 

5.3.1.4 Besluit 

 

 

Bedrijven gaan in de eerste plaats alles dat met applicaties te maken heeft outsourcen. 

Zowel de ontwikkeling en het onderhoud van applicaties wordt door veel bedrijven 

geoutsourcet. Netwerkbeheer wordt ook door vele bedrijven overgelaten aan een externe 

leverancier. Het is opvallend dat kernactiviteiten wel worden geoutsourcet, ondanks dat de 

theorie dit afraadt. Toch vinden we geen verband tussen het outsourcen van een 

kernactiviteit en tevredenheid. Meestal gaan bedrijven een groot aantal verschillende 

activiteiten outsourcen, waarschijnlijk omdat ze slechts een gedeelte van een activiteit 

outsourcen. Verder concluderen we ook dat outsourcen van servers en ondersteuning een  

  

Bedrijven gaan in de eerste plaats alles dat met applicaties te maken heeft outsourcen. Zowel de 

ontwikkeling en het onderhoud van applicaties worden door veel bedrijven geoutsourcet. 

Netwerkbeheer wordt ook door vele bedrijven overgelaten aan een externe leverancier. Het is 

opvallend dat kernactiviteiten wel worden geoutsourcet, ondanks dat de theorie dit afraadt. Toch 

vinden we geen verband tussen het outsourcen van een kernactiviteit en tevredenheid. Meestal 

gaan bedrijven een groot aantal verschillende activiteiten outsourcen, waarschijnlijk omdat ze 

slechts een gedeelte van een activiteit outsourcen. Verder concluderen we ook dat outsourcen van 

servers en ondersteuning een grote kans op succes geeft.  
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5.3.2 Hoeveel IT wordt er geoutsourcet? 

5.3.2.1 IT-budget voor outsourcing 

Het percentage van het IT-budget wordt vaak gebruikt om aan te duiden of er aan full 

outsourcing, selective sourcing of aan insourcing wordt gedaan (zie hfst 1). Het is opvallend 

dat minder dan 10% van de bedrijven, 70% of meer besteedt aan IT-Outsourcing (fig. 5.2). 

Dit is een indicatie dat er minder aan full outsourcing wordt gedaan. Omwille van de 

verschillende classificaties die de literatuur hanteert30, doen we geen uitspraken aan de 

hand van het IT-budget over hoeveel % aan selective sourcing doet. We besluiten dat er een 

vrij groot budget wordt vrijgemaakt voor IT-Outsourcing. Bijna 40% van de bedrijven, 

besteedt tussen de 30% en de 70% van hun IT-budget aan outsourcing. 

 

 

Figuur 5.2: Percentage van het IT-budget dat naar outsourcing gaat (n=74) 

Tabel 5.5 toont aan dat 28,38% van de bedrijven, het meeste budget besteden om 

applicatieontwikkeling te outsourcen. Gevolgd door applicatieonderhoud (22,97%) en 

datacenters (14,86%). Applicaties spelen dus een belangrijke rol, aangezien naar 

ontwikkeling en onderhoud het meeste budget gaat. Dit is in lijn met wat we concludeerden 

uit tabel 5.2 (‘welke activiteiten worden geoutsourcet’). Het feit dat applicaties zo een grote 

component van het budget zijn, is te verklaren doordat IT steeds meer de algemene 

strategie drijft van de onderneming (Blanton, Watson, & Moody, 1992). Vooral aan de hand 

van specifiek ontwikkelde applicaties kan er volgens ons een concurrentievoordeel worden 

opgebouwd (bronnen: interviews). Bovendien speelt IT ook nog steeds de oorspronkelijke 

                                                 
30

 Willcocks en Fitzgerald (2004) classificeren selective sourcing als 25-40% van het budget naar outsourcing 
gaat. Terwijl Lacity en Hirscheim (1998) het over 20-80% hebben. 

16,22%
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rol van een ondersteunde functie (Blanton, Watson, & Moody, 1992). Daarom valt het te 

verklaren dat datacenters de derde grootste component vormen van het budget. We 

merken nog op dat IT-activiteiten: fileserver, e-mailserver en andere werden 

samengenomen in de component “Andere”, omdat ze verwaarloosbaar klein waren. 

Grootste component IT budget Percentage 

Applicatieontwikkeling 28,38% 

Applicatieonderhoud 22,97% 

Datacenter 14,86% 

Applicatieserver 12,16% 

Netwerkbeheer 9,46% 

Help- en servicedesk 5,41% 

Andere 4,05% 

Desktop en printers 1,35% 

IT-security 1,35% 
Tabel 5.5: Welke activiteit vergt het grootste deel van het IT-budget (n=74) 

 

Ten slotte hebben we nog nagegaan of er een verband bestaat tussen de omzet van het 

bedrijf en het percentage van het IT-budget dat naar IT-Outsourcing gaat. Hier werd geen 

verband gevonden (p=0,177; bijlage 5.4). Grotere bedrijven gaan dus niet noodzakelijk een 

groter percentage van hun budget besteden aan IT-Outsourcing. 

5.3.2.2 Besluit 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedrijven die aan IT-Outsourcing doen besteden hier in het algemeen een vrij groot budget aan. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er meer dan 70% van het IT budget besteed aan IT-

Outsourcing. Dit is een indicatie dat full outsourcing minder gebruikt wordt. Applicaties worden niet 

alleen het meeste geoutsourcet, ze nemen ook het grootste deel van het budget in. Datacenters 

worden niet zo vaak geoutsourcet, maar wanneer dit gebeurt, gaat het wel over grotere bedragen. 

We kunnen geen uitspraken doen over de relatie tussen de grootte van het bedrijf en het percentage 

van het IT-budget dat aan IT-Outsourcing wordt besteed. 
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5.3.3 Waarom doen bedrijven aan IT-Outsourcing? 

5.3.3.1 Drijfveren voor IT-Outsourcing 

Uit het literatuuroverzicht van Lacity, Khan en Willcocks (2009) komen duidelijk vier 

belangrijke drijfveren voor IT-Outsourcing naar voren: kostenbesparing, focus op 

kerncompetenties, toegang tot IT-skills en verbetering van de prestatie van 

bedrijfsprocessen. Kostenbesparing was overduidelijk de belangrijkste van de drijfveren. We 

vinden het essentieel om na te gaan in ons onderzoek of dit ook geldig was voor België. Aan 

de respondenten werd gevraagd om een top drie te kiezen in volgorde van belangrijkheid uit 

een lijst met drijfveren voor IT-Outsourcing. Bij de verwerking van deze top drie gaven we 

een gewicht van 9 (= belangrijkste), 6 (= belangrijk) of 3 (= minder belangrijk) aan de score 

die elke respondent had gegeven. Tabel 5.6 geeft een overzicht van de gewichten per 

drijfveer en de percentages berekend aan de hand daarvan. 

Drijfveren Gewichten Percentage 

Toegang tot IT-skills 180 16,13% 

Kostenbesparing 174 15,59% 

Focus op kerncompetenties 174 15,59% 

Flexibele capaciteit 171 15,32% 

Variabele kostenstructuur 96 8,60% 

Kortere time-to-market 66 5,91% 

Technische flexibiliteit 57 5,11% 

Kwaliteitsverbetering 54 4,84% 

IT-kosten zichtbaar maken 36 3,23% 

Innovatie verhogen 27 2,42% 

Risico verleggen 24 2,15% 

Standaardisatie 18 1,61% 

Controleerbaarheid 15 1,34% 

Mergers & Acquisations 15 1,34% 

Downsizing IT 9 0,81% 

Andere 0 0 
Tabel 5.6: Drijfveren voor IT-Outsourcing volgens gewicht (n=62) 

Toegang tot IT-skills (16,13%) is de belangrijkste drijfveer voor de respondenten. Ze wordt 

op de voet gevolgd door kostenbesparing (15,59%), focus op kerncompetenties (15,59%) en 

flexibele capaciteit (15,32%). De vier belangrijkste drijfveren liggen dicht bij elkaar en zijn 

dus volgens gewicht ongeveer even belangrijk. Dit is een duidelijk verschil met de literatuur, 

waar kostenbesparing de drijfveer is die er met kop en schouders boven uitsteekt. 
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We kunnen dit verklaren door het feit dat de literatuur over IT-Outsourcing vooral 

Engelstalig is en dus gericht op het Angelsaksische model voor Outsourcing. Dit model legt 

de klemtoon op het managen van risico’s en het besparen van kosten. Deze eenzijdige 

nadruk op kostenbesparing leidt tot sterke focus op standaardisatie en consolidatie. België is 

meer gericht op het Rijnlandse model. Dit model geeft de voorkeur aan innovatie en 

flexibiliteit. Het richt zich op het voorkomen van risico’s op de “key drivers” of essentiële 

factoren. Openheid en transparantie zijn heel belangrijk (Boon & De Vries, 2009). In het 

Rijnlandse model hecht men veel belang aan de focus op kerncompetenties. Dit kan 

verklaren waarom deze drijfveer in ons onderzoek ongeveer even belangrijk is als 

kostenbesparing. De nadruk op flexibiliteit van het Rijnlandse model helpt te verklaren 

waarom de drijfveer ‘flexibele capaciteit’ duidelijk naar voorkomt in ons onderzoek, terwijl 

dit in de literatuur niet het geval is. 

Drijfveren Aantal keer op 1 geplaatst Percentage 

Focus op kerncompetenties 13 21% 

Kostenbesparing 12 19% 

Flexibele capaciteit 11 18% 

Toegang tot IT-skills 10 16% 

Variabele kostenstructuur 7 11% 

Kwaliteitsverbetering 2 3% 

Kortere time-to-market 2 3% 

Technische Flexibiliteit 1 2% 

Innovatie verhogen 1 2% 

Controleerbaarheid 1 2% 

M&A 1 2% 

Standaardisatie 1 2% 

Risico verleggen 0 0% 

IT-kosten zichtbaar maken 0 0% 

Downsizing IT 0 0% 

Andere 0 0% 

Totaal 62 100% 
Tabel 5.7: Drijfveren voor IT-Outsourcing volgens aantal keer op 1 geplaatst (n=62) 

Wanneer we enkel kijken naar wat de respondenten het belangrijkste vonden (tabel 5.7), 

namelijk wat ze op één plaatsten, zien we dat de volgorde licht wijzigt. Focus op 

kerncompetenties wordt door 21% van de respondenten gezien als belangrijkste reden om 

IT te outsourcen. De vier drijfveren, die we al eerder opmerkten, blijven de belangrijkste. De 
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belangrijkheid van focus op kerncompetenties bevestigt het vermoeden dat in België het 

Rijnlandse model het vaakst wordt toegepast. 

 
 

Figuur 5.3: Drijfveren voor IT-Outsourcing volgens aantal keer op 1 geplaatst (n=62) 

5.3.3.2 Verband tussen de algemene strategie van een onderneming en 

drijfveren tot IT-Outsourcing 

In het algemeen stelt de meeste literatuur over IT-Outsourcing dat men dit vanuit een 

strategisch perspectief moet benaderen, waarbij de keuze om te outsourcen kadert in de 

algemene strategie van het bedrijf. In de praktijk blijkt dit niet altijd eenvoudig te zijn (Lacity, 

Shaji, & Willcocks, A review of the IT Outsourcing Literature: Insights for practice, 2009). Wij 

wilden nagaan of er een verband is tussen de algemene strategie van een onderneming en 

drijfveren om te outsourcen.  

 

Voor onze vraagstelling, die peilt naar de strategie van de gehele organisatie, baseren we 

ons op de “competitive advantage” theorie van Porter (1985). Volgens hem kan een 

onderneming zich concentreren op drie verschillende strategieën:  

 Kostenleiderschap: Hier staat het verhogen van de winstmarge door middel van een 

lagekostenstrategie centraal. 

 Focusstrategie: Men legt de nadruk op een specifieke markt of doelgroep. 

 Differentiatiestrategie: Men probeert een unieke positie voor zijn product of dienst 

te veroveren in de markt door het te differentiëren van zijn concurrenten. 

21%
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18%

16%

11%

15%

Belangrijkste drijfveren voor IT-
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We beseffen dat deze indeling zeer artificieel en onvolledig is, maar we hebben beslist van 

ze toch te gebruiken omdat deze theorie algemeen aanvaard wordt, waardoor de kans dat 

de vraag zou ingevuld worden verhoogde.  

Algemene strategie Aantal respondenten 

Differentiatie 35 

Kostenleiderschap 18 

Focus 17 

Andere 4 

Totaal 74 
Tabel 5.8: Algemene strategie van de organisatie (n=74) 

35 van de 74 valide respondenten hebben een differentiatiestrategie als algemene 

bedrijfsstrategie (tabel 5.8). Kostenleiderschap en focusstrategie wordt door ongeveer 

evenveel respondenten toegepast. In de categorie ‘andere’ werd twee maal de ‘nr.1 in 

service leveren’ aangehaald, en twee maal ging het om een overheidsinstelling die geen 

uitgesproken strategie had. 

 

Vervolgens hebben we voor de vier belangrijkste drijfveren voor IT-Outsourcing (toegang tot 

IT-skills, focus op kerncompetenties, kostenbesparing en flexibele capaciteit) die naar voor 

kwamen uit het descriptieve onderzoek, getest of er een verband is met de algemene 

strategie van de onderneming. De categorie ‘Andere’ werd voor de validiteit van de 

statistische testen weggelaten. We komen hierbij tot de volgende conclusies: 

 Er is een statistisch significant verband tussen het belang dat men hecht aan de 

drijfveer kostenbesparing en de gevolgde strategie (p=0,063; bijlage 5.5). Zo vindt 

maar liefst 61.6% van de respondenten die kostenleiderschap als strategie hebben, 

de drijfveer kostenbesparing zeer belangrijk (38,5%) of belangrijk (23,1%). Bij 

organisaties met een focusstrategie(35,7%) of een differentiestrategie (23,1%) was 

dit veel minder het geval. Men kan dit verklaren door de natuur van kostenleiders. Zij 

zoeken telkens manieren om hun kosten zo laag mogelijk te houden en zien in IT-

Outsourcing een middel om deze doelstellingen te bereiken (Giley & Rasheed, 2000). 

 Van de respondenten die een focusstrategie volgen, vermeldt 64,3 % dat de drijfveer 

‘focus op kerncompetenties’ een belangrijke reden is om te outsourcen (p=0,044; 

bijlage 5.5). Bij differentiatiestrategie is dit 46,7%. Van degenen, die kostenbesparing 

als strategie volgen, is dit slechts 15,4%. Indien men een focusstrategie heeft dan 
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concentreert men zich meestal op een nichemarkt met zeer specifieke vereisten. 

Men zal zich sterk concentreren op het kunnen voldoen aan deze vereisten. Alle 

activiteiten die daar los van staan, hebben dus meer kans om geoutsourcet te 

worden (Giley & Rasheed, 2000).  

 Voor de drijfveren toegang tot IT-skills en flexibele capaciteit werden geen 

significante invloeden gevonden.  

 

5.3.3.3 Besluit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Er komen vier belangrijke drijfveren voor IT-Outsourcing uit het onderzoek naar voren:  

 Toegang tot IT-skills (16,13%) 

 Kostenbesparing (15,59%) 

 Focus op kerncompetenties (15,59%) 

 Flexibele capaciteit (15,32%) 

 Zij zijn ongeveer allemaal even belangrijk en dit kan men verklaren doordat Belgische 

ondernemingen het Rijnlandse model volgen, dat focust op innovatie en flexibiliteit. Logischerwijze 

vinden bedrijven met een kostenleiderschapstrategie de drijfveer kostenbesparing zeer belangrijk (p= 

0,063). Bedrijven met een focusstrategie worden vooral gemotiveerd bij het outsourcen van IT door 

de drijfveer ‘focus op kerncompetentie’ (p= 0,044). 
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5.3.4 Wie herkent de noden om IT te outsourcen? 

5.3.4.1 Wie initieert de vraag tot IT-Outsourcing? 

Uit onze interviews (zie bronnen: interviews) blijkt dat naast de CIO, ook heel wat andere 

individuen of groepen in een bedrijf de vraag naar IT-Outsourcing kunnen initiëren en/of 

erbij betrokken zijn. Daarom formuleren we hieromtrent in ons onderzoek een vraagstelling. 

De antwoordmogelijkheden hebben we gebaseerd op de informatie uit de interviews. 

Meerdere antwoordmogelijkheden waren mogelijk.  

Wie initieert de vraag naar IT-
Outsourcing? Aantal Percentage 

CIO 57 78,1% 

CEO 25 34,2% 

CFO 15 20,5% 

IT project management 11 15,1% 

IT & user departementen 9 12,3% 

Managers van de business departementen 9 12,3% 

Aandeelhouders 4 5,5% 

Externe consultants 2 2,7% 

Andere 0 0,0% 
Tabel 5.9: Wie initieert de vraag naar IT-Outsourcing (n=73) 

Tabel 5.9 toont aan er een zeer hoge betrokkenheid is van de CIO bij IT-Outsourcing. Bij 

maar liefst 78,1% van de bevraagde organisaties is dit het geval. Andere sterke aanwezigen 

zijn de CEO (34,2%) en de CFO (20,5%). Dit wijst op een redelijk hoog engagement van het 

topbestuur bij het uitbesteden van IT in België. IT & User departementen (12,3%) en het 

management van andere bedrijfsdepartementen (12,3%) initiëren veel minder de vraag naar 

IT. Zij hebben dus eerder een passieve rol in het beslissingsproces. We kunnen concluderen 

dat ondanks dat het uitbesteden van IT een sterke impact heeft op hun werking, business 

departementen slechts matig betrokken zijn bij de initiatie ervan.  

5.3.4.2 Verband tussen betrokkenheid van het topmanagement en 

tevredenheid over IT-Outsourcing 

In de literatuur zien we een sterk verband tussen de betrokkenheid van het 

topmanagement en de tevredenheid over IT-Outsourcing (Koh, Soon, & Straub, 2004). We 

stellen echter geen significant verband vast (p= 0.506; bijlage 5.6). We kunnen dit verklaren 

door het feit dat bij een groot aantal van de respondenten het topmanagement betrokken is 
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(n= 67), zodanig dat er te weinig respondenten waren, waar dit niet het geval was (n=6). De 

tweede groep was te klein om een duidelijk statistisch verschil te kunnen opleveren. Er zijn 

echter aanwijzingen uit de interviews, die aangeven dat de stelling uit de literatuur ook in 

België geldig is. Daarom is dit een interessant gegeven voor verder onderzoek. 

5.3.4.3 Besluit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De CIO is in zeer veel organisaties sterk betrokken bij de initiatie van IT-Outsourcing (78,1%). 

Geheel het topmanagement, met de CEO (34,2%) en de CFO (20,5%) zijn betrokken maar in iets 

mindere mate. Het opvallendste feit is dat de bedrijfsdepartementen (12,3%) en hun management 

(12,3%) haast niet betrokken zijn bij de voorbereiding en initiatie tot IT-Outsourcing, hoewel hen 

dit meestal sterk aanbelangt. We konden geen significant verband vaststellen (p=0,507) tussen de 

betrokkenheid van het topmanagement en de tevredenheid over IT-Outsourcing wegens een te 

ongelijke verdeling van de respondenten. Er is echter een sterk vermoeden dat dit wel het geval is. 
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5.3.5 Wat zijn de kenmerken van IT-Outsourcingcontracten? 

5.3.5.1 Contractgrootte en looptijd van het contract 

 

De laatste jaren heerst er een trend dat IT-Outsourcingcontracten kleiner (McGue & Andy, 

2004) en korter (Gartner, 2006) worden. Gartner wijdt dit aan de toenemende invloed van 

selective sourcing en multi-sourcing. In ons onderzoek gaan we na of dit ook in België het 

geval is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men kan afleiden uit tabel 5.10 dat de gemiddelde grootte van een IT-Outsourcingcontract 

van de grootste groep respondenten kleiner is dan 500.000 euro. Toch heeft een derde van 

de respondenten gemiddelde contracten die groter zijn dan 3 miljoen euro. Bij de 

gemiddelde looptijd voor contracten tekent zich een duidelijke meerderheid af bij 3-4 jaar. 

Heel korte of heel lange contracten zijn eerder de uitzondering. De gemiddelde looptijd in 

ons onderzoek komt overeen met die uit onderzoek van een aantal jaar geleden 

(Barthélemy, 2003). Ze is dus ongeveer gelijk gebleven in Europa. De grootste deal in België 

is niet hoger dan 50 miljoen euro (Vistérin, 2007). De reden waarom er veel kleine 

contracten zijn, ligt dus waarschijnlijk voor een deel in het feit dat België gewoon een klein 

land is. Hoewel dit stilaan aan het veranderen is, heeft België nog een achterstand in te 

halen op de buurlanden (Loos, 2009). 

Gemiddelde grootte in euro Aantal respondenten 

<500.000 21 

500.000-1 miljoen 14 

1-3 miljoen 13 

3-5 miljoen 15 

>5 miljoen 11 

Totaal aantal respondenten 74 
Tabel 5.10: Gemiddelde contractgrootte in euro (n=74) 

Gemiddelde looptijd contract Aantal respondenten 

Minder dan 1 jaar 5 

1-2 jaar 12 

3-4 jaar 36 

5-6 jaar 15 

Meer dan 6 jaar 6 

Totaal aantal respondenten 74 

Tabel 5.11: Gemiddelde looptijd van het contract in jaar (n=74) 
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5.3.5.2 Invloed van tevredenheid 

De literatuur geeft aan dat er een hogere tevredenheid is over IT-Outsourcing bij contracten 

met een kortere looptijd (Lacity & Willcocks, 1998). Helaas konden we in ons onderzoek 

geen significant verband vinden (p= 0.197; bijlage 5.7). We denken dit te kunnen verklaren 

door het feit dat de looptijd bij de meeste respondenten een gemiddelde duur van 3 tot 4 

jaar heeft (n=36). Dit is niet echt lang, maar ook niet echt kort. De hogere tevredenheid is 

enkel aangetoond voor korte contracten, waarvoor er minder respondenten waren (n=17). 

Dit is te weinig om een statistisch significant verband te kunnen vinden. 

 

Lacity, Khan en Willcocks (2009) stellen dat hoe groter het IT-Outsourcingcontract, hoe 

groter de kans op tevredenheid over IT-Outsourcing. Deze stelling wordt bevestigd door ons 

onderzoek in België. Er is een invloed van de contractgrootte op de tevredenheid (p= 0.040; 

bijlage 5.7). Van de bedrijven die kleine contracten hebben (<500.000 euro), is er slechts 

28,6% tevreden over IT-Outsourcing. Terwijl dit bij bedrijven met grote contracten van 3 tot 

5 miljoen (73.3%), en hele omvangrijke contracten van groter dan vijf miljoen (72.2%), veel 

hoger ligt. Lacity, Khan en Willcocks (2009) verklaren dit doordat externe leveranciers de 

neiging hebben hun beste personeel op grote prestigeprojecten te zetten. Ze zullen de 

kleine contracten meestal toebedelen aan meer onervaren personeel. Een klein 

outsourcingcontract wordt meestal veel onpersoonlijker behandeld bij de grote leverancier, 

waardoor de ontevredenheid zal stijgen bij deze klanten. 

 
We vonden ook een zeer sterk statistisch significant verband tussen de grootte van een IT-

Outsourcingcontract en de looptijd ervan (p = 0,00; bijlage 5.5). 57,1% van de bedrijven met 

een gemiddelde contractgrootte kleiner dan 500.000 euro hebben een korte looptijd (< 2 

jaar). Dit is in tegenstelling tot de bedrijven met een contract groter dan 5 miljoen euro, 

waar 72,7% een lange looptijd hebben (langer dan 5 jaar). Kleinere contracten zullen 

meestal een korte looptijd hebben, en grotere een langere looptijd. Dit is logisch, omdat de 

prijs van een groot contract vaak gespreid wordt over meerdere jaren. 
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5.3.5.3 Invloed van het soort outsourcingdeal 

 

Als laatste onderzochten we het verband tussen contractgrootte en looptijd van het 

contract met het soort outsourcingdeal. Er is een duidelijke invloed van het soort 

outsourcingdeal op de gemiddelde looptijd van een contract (p = 0,026; zie bijlage 5.7). 44 % 

van de bedrijven, die 1 groot contract bij 1 leverancier als soort outsourcingdeal gebruiken, 

hebben contracten, die langer duren dan 5 jaar. Bij 85,1 % van de bedrijven, die 

verschillende contracten bij verschillende leveranciers hebben of dus aan multi-sourcing 

doen, is de looptijd van de contracten kort (29,8%) of middellang (55,3%). Met een 

middellange looptijd van een contract bedoelen we 3 tot 4 jaar. De stelling dat multi-

sourcing minder lange contracten met zich meebrengt, geldt ook in België. Rottman, Lacity 

en Willcocks (2008) veronderstellen dat dit komt doordat één van de hoofddoelen van het 

toepassen van multi-sourcing het bereiken van meer flexibiliteit is. Om daarop te kunnen 

inspelen en om indien nodig van leverancier te kunnen veranderen, zullen de contracten 

korter worden. 

 

Het effect van het soort outsourcingdeal op de contractgrootte wordt aangetoond in het 

onderzoek (p = 0,00; zie bijlage 5.7). Bedrijven die een bepaald soort outsourcingdeal het 

meest gebruiken, zullen een andere contractgrootte hebben. Van de bedrijven die 

verschillende contracten bij 1 leverancier hanteren, heeft 44,4% contracten met een 

grootte kleiner dan 500.000 euro. Bij 64% van de bedrijven die gebruik maken van 1 groot 

contract bij 1 leverancier, is de gemiddelde contractgrootte hoger dan 3 miljoen. 65,7 % van 

de bedrijven die multi-sourcing toepassen, heeft contracten kleiner dan 1 miljoen euro. We 

kunnen stellen dat wanneer er gebruikt wordt gemaakt van verschillende contracten, de 

kans hoger is dat de contractgrootte klein is. Dit is een logisch gevolg van de principes van 

multi-sourcing. 
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5.3.5.4 Besluit 

 

 

5.4.6 Hoe verloopt de selectie en samenwerking met leveranciers? 

5.4.6.1 Leveranciersselectie 

Uit de gesprekken, die we voerden ter voorbereiding van het empirische onderzoek, kwam 

de belangrijkheid van het leveranciersselectieproces en vooral van de criteria, die men 

ervoor gebruikt, sterk naar voor. Daarom bedachten we een vraagstelling, waarin de 

respondenten uit een lijst hun drie belangrijkste selectiecriteria in volgorde moesten 5.4.6  

 

  

De gemiddelde looptijd van het meest voorkomende IT-Outsourcingcontract is 3 tot 4 jaar. De 

gemiddelde contractgrootte is bij een derde van de ondervraagde respondenten kleiner dan 500.000 

euro. Bedrijven met een hoge contractgrootte zijn meer tevreden over hun IT-Outsourcing dan bedrijven 

met een kleine contractgrootte. De looptijd van het contract heeft geen significante invloed op de 

tevredenheid. Grotere contracten hebben een langere looptijd dan kleinere contracten. In het geval van 

multi-sourcing kunnen we de stelling bevestigen, dat indien bedrijven dit toepassen, hun IT-

Outsourcingcontracten korter en kleiner zijn. 

 



107 
 

5.3.6 Hoe verloopt de selectie en evaluatie van leveranciers? 

5.3.6.1 Criteria voor het selecteren van leveranciers 

Uit de interviews, die we voerden ter voorbereiding van het empirische onderzoek, kwam de 

belangrijkheid van het leveranciersselectieproces en vooral van de criteria die men ervoor 

gebruikt, sterk naar voor. Daarom introduceerden we een vraagstelling in het onderzoek, 

waarbij de respondenten uit een lijst hun drie belangrijkste selectiecriteria in volgorde 

moesten aanduiden. We verwerkten de resultaten volgens hetzelfde systeem met 

gewichten en opgegeven als belangrijkste criterium zoals in paragraaf 5.3.3 beschreven. 

 

Criteria 
leverancierskeuze 

Belangrijkheid 
(gewichten) Percentage 

Belangrijkste criteria 
(op één geplaatst) Percentage 

Expertise 309 27,69% 23 37,10% 

Prijs 306 27,42% 11 17.74% 

Betrouwbaarheid 282 25,27% 21 33.87% 

Bedrijfscultuur 87 7,80% 3 4,84% 

Continuïteit 87 7,80% 3 4,84% 

Reputatie 39 3,49% 1 1,61% 

Andere 6 0,54% 0 0,00% 

Totaal 1116 100,00% 62 100,00% 
Tabel 5.13: Criteria leveranciersselectie volgens gewicht en op één geplaatst (n=62) 

Tabel 5.12 toont dat er drie selectiecriteria zijn die er bovenuit steken. Dit zijn expertise 

(27,69%), prijs (27,42%) en betrouwbaarheid (25,27%). Wanneer men kijkt naar wat 

organisaties echt het belangrijkste criterium vinden, dan is prijs (17,74%) minder vaak het 

belangrijkste criterium dan expertise (37,10%) of betrouwbaarheid (33,87%). Hierin verschilt 

België met andere delen van de wereld, waar prijs vaak wel het belangrijkste criterium is 

(The Outsourcing Institute, 2009). We kunnen dit opnieuw verklaren doordat in België meer 

het Rijnlandse model wordt toegepast, waar een vertrouwensrelatie met de externe 

leverancier centraal staat. Prijs is een selectiecriterium dat meespeelt in de beslissing, maar 

het is niet het belangrijkste voor de meeste organisaties. Het Angelsaksische model, dat 

geldt in de meeste landen buiten Europa, legt veel sterker de nadruk op kostenbesparing en 

daarom is prijs in dat model het belangrijkste criterium. Bedrijfscultuur als selectiecriterium 

wordt relatief weinig toegepast (7,8%), hoewel de literatuur aangeeft dat het 

overeenstemmen van bedrijfsculturen een grotere kans op succes bij IT-Outsourcing 

oplevert (Vaughan & Fitzgerald, 1997). 
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5.3.6.2 Voorkeuren voor leveranciers 

Traditioneel wordt voor IT-Outsourcing de voorkeur gegeven aan grote, multinationale 

leveranciers, die van alle markten thuis zijn (generalisten), waarbij men mogelijk al zijn IT-

activiteiten kan outsourcen (Vaughan & Fitzgerald, 1997). Meer recent zijn er tekenen dat 

gespecialiseerde, kleinere leveranciers populair worden omdat zij in een bepaald gebied 

betere expertise kunnen bieden (Cherian, 2010). We wilden achterhalen wat er nu exact 

voor België van toepassing was. Daarom vroegen we de respondenten aan welk soort 

leveranciers zij de voorkeur geven. 

 

Figuur 5.4: Voorkeur lokale/globale leverancier (n=73) 

 

 

Figuur 5.5: Voorkeur kleine/grote leverancier (n=73) 

 

11% 14%

32%
27%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sterke 
voorkeur 

lokaal

Voorkeur 
lokaal

Geen 
voorkeur

Voorkeur 
globaal

Sterke 
voorkeur 
globaal

%
 r

es
p

o
n

d
en

te
n

Voorkeur voor lokale of globale 
leverancier

1% 8%

41% 37%

12%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Sterke 
voorkeur 

klein

Voorkeur 
klein

Geen 
voorkeur

Voorkeur 
groot

Sterke 
voorkeur 

groot

%
 r

es
p

o
n

d
en

te
n

Voorkeur voor kleine of grote 
leverancier



109 
 

 

Figuur 5.6: Voorkeur specialist/generalist (n=73) 

Figuur 5.4 toont aan dat 43% van de bedrijven de voorkeur geeft aan een globale 

leverancier en 32% heeft geen voorkeur. 49% van de respondenten geeft de voorkeur aan 

een grote leverancier, terwijl 41% geen voorkeur heeft (fig. 5.5). Dit wil echter zeggen dat er 

bijna niemand de voorkeur geeft aan een kleine leverancier. Men kan dit verklaren doordat 

in crisistijden een vrij behoudsgezinde mentaliteit normaal is. Bedrijven zullen dan sneller 

terugvallen op de gevestigde waarden in plaats van in zee te gaan met nieuwe onbekende 

spelers. Een andere verklaring is de populariteit van offshoring. Hiervoor genieten globale 

leveranciers overduidelijk de voorkeur (Oxford Analytica, 2009).  

 

Opvallend is wel dat bijna de helft (48%) van de ondervraagde organisaties de voorkeur 

geeft aan een gespecialiseerde outsourcingleverancier (fig. 5.6). Dit kan te wijten zijn aan 

het toenemend gebruik van multi-sourcing, waar men verschillende activiteiten outsourcete 

aan externe leveranciers die zich in die activiteiten gespecialiseerd hebben. 

5.3.6.3 Hulpmiddelen bij het selecteren van leveranciers 

Vervolgens hebben we ook onderzocht welke hulpmiddelen organisaties raadplegen bij hun 

leveranciersselectie. Er werd gevraagd aan de respondenten om een score op vijf te geven, 

hoe vaak ze de hulpmiddelen gebruiken. Eigen ervaringen komt naar voren als het meest 

gebruikte met een score van 4,23 (tabel 5.13). In mindere mate zijn dit ook 

onderzoeksrapporten (3,3) en consultants (3). Beroep doen op eigen ervaring en die van 
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anderen geeft volgens de literatuur de meeste kans op IT-Outsourcingsucces (Barthélemy, 

2001). 

In welke mate worden volgende 
hulpmiddelen gebruikt bij het 
selecteren van een leverancier? 

Gemiddelde 
Score op 5 

Onderzoeksrapporten 3,3088 

Eigen ervaringen 4,2353 

Consultants 3 
Tabel 5.13: Mate gebruik hulpmiddelen bij leveranciersselectie (n =68) 

 

5.3.6.4 Invloed van drijfveer en tevredenheid over IT-Outsourcing 

We gingen na of er een verband was tussen drijfveren voor IT-Outsourcing en de 

selectiecriteria voor de keuze van een leverancier. Er werd enkel een verband gevonden 

voor de invloed van de drijfveer ‘flexibele capaciteit’ op het gebruik van het selectiecriterium 

‘prijs’ (p=0.067; bijlage 5.8). Voor 63.6% van de ondernemingen die flexibele capaciteit heel 

belangrijk vinden en dit zien als hun hoofdreden om te outsourcen, is prijscriteria niet het 

belangrijkste bij het kiezen van een leverancier. Dit is logisch omdat wanneer men 

outsourcet om flexibele capaciteit te hebben, men ook zal kijken naar hoe betrouwbaar en 

hoeveel ervaring de leverancier heeft. Zodat men zeker is dat gevraagde capaciteit altijd zal 

kunnen worden geleverd. 

 

We keken ook of er een invloed was van de voorkeur voor een bepaald soort leverancier op 

de tevredenheid over IT-Outsourcing. We kwamen hierbij tot de volgende vaststellingen: 

 Bedrijven die sterk de voorkeur geven aan globale leveranciers zijn veel meer 

tevreden over hun IT-Outsourcing (83,3%), dan bedrijven (p= 0,06; bijlage 5.8) die 

sterk de voorkeur geven aan lokale leveranciers (25%). Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat globale leveranciers een wereldwijd netwerk van kennis en talent 

hebben, waarop ze kunnen terugvallen als er problemen ontstaan. Globale 

leveranciers doen meestal ook aan offshoring, wat een grotere kostenbesparing voor 

de klanten kan opleveren. Een dergelijk netwerk is veel moeilijker te realiseren voor 

lokale leveranciers. 

 Bedrijven, die de voorkeur geven aan grote leveranciers, zijn meer tevreden over 

hun IT-Outsourcing (82,2%) dan bedrijven (p= 0,0004; bijlage 5.8) die de voorkeur 
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geven aan kleine leveranciers (50%). Grotere leveranciers kunnen op een grotere 

schaal werken dan kleinere leveranciers, daarom zullen zij beter in staat zijn om 

bepaalde IT-activiteiten zoals infrastructuur te outsourcen. Zij kunnen de 

investeringskosten immers beter spreiden en daardoor mogelijks betere prijzen 

aanbieden voor bepaalde IT-activiteiten dan kleine leveranciers. 

 Bedrijven die de voorkeur geven aan generalist-leveranciers zijn veel meer tevreden 

over hun IT-Outsourcing (85,7%) dan bedrijven (p= 0,024; bijlage 5.8) die de voorkeur 

geven aan een specialist (33,3%). Een verklaring kan zijn dat generalisten, doordat ze 

van alle markten thuis zijn, beter in staat zijn om hun klanten een totaaloplossing 

aan te bieden en dat ze beter alle deelaspecten van IT-Outsourcing integreren. 

Verder bestaan generalisten bestaan al een tijdje en hebben een goede reputatie 

opgebouwd op de markt. Daarom kunnen ze puur op hun prestige al opdrachten 

binnenhalen. Bedrijven voelen zich vereerd dat een befaamde leverancier met hen 

wil samenwerken en daarom zijn ze positiever ingesteld.  

5.3.6.5 Leveranciersevaluatie 

Uit de interviews en literatuur (Oshri, Kotlarsky, & Willcocks, 2009) halen we verschillende 

criteria, die worden gebruikt door organisaties om externe leveranciers te evalueren op een 

continue basis. We gebruiken deze criteria in een vraagstelling aan de respondenten, waar 

ze in volgorde de voor hen drie belangrijkste hebben aangeduid. Vervolgens kenden we een 

systeem van gewichten toe. 

Evaluatiecriteria  Belangrijkheid  Percentage 

Vermogen om volgens de SLA te presteren 315 33,65% 

Oplevering van projecten binnen tijd en budget 213 22,76% 

Beschikbaarheid van belangrijke applicaties (aantal 
downturns) 123 13,14% 

Impact op de eindgebruiker 93 9,94% 

Snelheid van processing en oplevering 72 7,69% 

Mate van verantwoordelijkheid opnemen voor fouten 57 6,09% 

Minimaal onderhoud door eigen mensen 30 3,21% 

Verzekering van veiligheid van informatie 27 2,88% 

Andere: 6 0,64% 

Totaal 936 100,00% 
Tabel 5.14: Criteria voor het evalueren van een leverancier (n= 52) 

Uit tabel 5.14 blijkt dat het belangrijkste evaluatiecriterium zonder twijfel ‘het vermogen om 

volgens SLA te presteren’ (33,65%) is. Het wordt gevolgd door ‘oplevering van projecten 
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binnen tijd en budget’ (22,76%) en ‘beschikbaarheid van belangrijke applicaties’ of ‘het 

aantal downturns’ (12,4%). Het is niet toevallig dat de twee belangrijkste criteria zich 

situeren in hetzelfde domein, nl. het feit of de leverancier al dan niet voldoet aan de op 

voorhand vastgelegde afspraken in het contract. Het is logisch dat deze evaluatiecriteria 

zeer belangrijk zijn voor de organisatie, want ze verzekeren de opbouw van een goede 

vertrouwensband en de ontwikkeling van relationele governance. Wat dan weer leidt tot 

een hogere kans op succes van IT-Outsourcing (Poppo & Zenger, 2002).   

 

Een andere vaststelling is dat ‘verzekering van veiligheid van informatie’ weinig voorkomt 

in de top drie van meest belangrijke evaluatiecriteria (2,88%). Dit is vooral opvallend als men 

het vergelijkt met andere delen van ons onderzoek, zoals de voorwaarden die de 

respondenten aangeven voor het overgaan tot Cloud Computing. In tabel 5.20 staat 

‘Absolute data veiligheidsgarantie’ vermeld als de belangrijkste voorwaarde. Men kan 

hieruit concluderen dat veiligheid van gegevens een veel belangrijker criterium voor 

leveranciersevaluatie zal worden in de toekomst. 

5.3.5.6 Besluit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

De meest voorkomende criteria voor het selecteren van een leverancier zijn expertise (37,1%), prijs 

(17,74%) en betrouwbaarheid (33,87%). In vergelijking met onderzoek in het buitenland wordt het 

criterium prijs minder belangrijk bevonden. De verklaring hiervoor kan zijn dat in België vaker het 

Rijnlandse model wordt toegepast. Het criterium bedrijfscultuur komt weinig voor (4,84%), dit is in 

tegenspraak met de literatuur. 

 Men geeft de voorkeur aan globale (43%), grote (49%) leveranciers, die gespecialiseerd zijn (48%). De 

tevredenheid over IT-Outsourcing is hoger bij bedrijven die de voorkeur geven aan een globale (p=0,06), 

grote (p= 0,0004) leverancier, die een generalist is (p=0,024). Eigen ervaring(4,23) is het meest gebruikte 

hulpmiddel bij het selecteren van de leverancier. 

De evaluatiecriteria die het meest gebruikt worden om de leverancier te beoordelen, zijn: 

 Het vermogen om volgens SLA te presteren (33,65%)  

 Oplevering van projecten binnen tijd en budget (22,76%)  

 Beschikbaarheid van belangrijke applicaties (13,14%) 
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5.3.7 Zijn bedrijven tevreden over hun beslissing om IT te 

outsourcen? 

 
 

 
Figuur 5.7: Tevredenheid over IT-Outsourcing (n=74) 

 

Maar liefst 53% van de bedrijven zijn tevreden over hun beslissing om IT te outsourcen (fig. 

5.7). Opvallend is dat slechts 1% echt ontevreden is en 16% lichtjes ontevreden. We stellen 

vast dat IT-Outsourcing dus goede resultaten oplevert. 28% heeft geen uitgesproken 

mening, dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat bepaalde contracten nog lopen en 

dat ze nog niet geëvalueerd zijn.  

 

Het leek ons interessant om na te gaan of er een verband is tussen de sector en de 

tevredenheid (p=0,052; bijlage 5.9). Maar liefst 78,6% van de bedrijven uit de manufacturing 

en energie sector zijn tevreden over IT-Outsourcing. Terwijl dit voor slechts 53,3% van de 

bedrijven uit de financiële sector het geval is. Dit is mogelijk te verklaren omdat de financiële 

sector IT-intensief is en al veel ervaring heeft met IT-Outsourcing. Ze hebben dus ook meer 

kansen op een niet-succesvolle outsourcing (Ferguson, 2000). De dienstensector en 

voedingssector, zijn het minste tevreden over hun beslissing om IT te outsourcen. Dit is 

mogelijk omdat ze minder vertrouwd zijn met IT, dan de meer IT intensievere sectoren. 
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5.3.7.1 Verbreken van het contract 

Een andere factor om na te gaan hoe tevreden bedrijven zijn over hun beslissing om IT te 

outsourcen, is nagaan of ze al contracten verbroken hebben (fig. 5.8). 66% procent geeft 

aan dit nog nooit gedaan te hebben. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de switching 

kosten die het verbreken van een contract met zich meebrengt. Wanneer men een contract 

verbreekt, heeft men twee opties, ofwel gaat men een andere leverancier zoeken ofwel gaat 

men insourcen (Whitten & Wakefiled, 2006). Er zullen dus extra kosten zijn om een nieuwe 

leverancier te zoeken of om de activiteiten terug intern uit te voeren. 

 

 

Figuur 5.8: Verbreken van contract (n=74) 

De belangrijkste reden die bedrijven aanhaalden om het contract te verbreken (fig. 5.9) was 

het niet voldoen aan de SLA’s (46%). De vereiste kwaliteit werd niet geleverd. Verder vond 

21% dat de kosten te hoog opliepen, en voor 12% verliep de samenwerking met de 

leverancier te moeilijk. Andere redenen die werden aangehaald zijn: over gaan tot 

insourcing, herstructurering binnen het bedrijf en gebrek aan flexibiliteit. 
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Figuur 5.9: Redenen voor contractverbreking (n=24) 

5.3.7.2 Insourcing 

Zoals uit de literatuurstudie is gebleken, houdt de beslissing om te insourcen dikwijls 

verband met de tevredenheid over IT-Outsourcing. Toch is dit niet altijd het geval (Wong, 

2008), waardoor men een verkeerd beeld kan krijgen. Maar liefst 37% van de bedrijven heeft 

al aan insourcing gedaan (fig. 5.10), en bovendien zijn ze het ook in de toekomst nog meer 

van plan te doen. Sommige bedrijven hebben het al gedaan, maar zijn het niet meer van 

plan in de toekomst (10%). En van de bedrijven die nog nooit aan insourcing hebben 

gedaan, zijn er 38% dit ook niet van plan. Ten slotte overweegt 15% van degene die het 

nog niet gedaan hebben, om dit in de toekomst te doen. De conclusie trekken uit het feit 

dat insourcing een gevolg is van ontevredenheid over IT-outsourcing is slechts gedeeltelijk 

juist. Onze resultaten (fig. 5.10) geven net zoals de literatuur (Wong, 2008) aan, dat er 

andere redenen bestaan waarom bedrijven insourcen. 
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Figuur 5.10: Heeft u al aan insourcing gedaan? (n=73) 

De redenen die bedrijven aanhalen wanneer ze al geinsourcet hebben zijn (tabel 5.15): het 

interne IT departement kan de activiteit efficiënter uitvoeren en bovendien een betere 

kwaliteit leveren (29%). Er is meer controle vereist over de activiteit (25%). Dit kan te wijten 

zijn aan het feit dat door een verandering in strategie, de activiteit strategisch belangrijker is 

geworden. En verder geeft 17% aan dat ze het gedaan hebben omwille van kostenbesparing 

en een andere 17% vanwege het beschermen van kennis.  

 

Redenen voor insourcing Aantal Percentage 

Interne uitvoeren efficiënter en meer kwalitatief 7 29% 

Meer controle 6 25% 

Kostenbesparing 4 17% 

Kennis intern houden 4 17% 

Andere  3 13% 

Totaal 24 100% 
Tabel 5.15: Redenen voor insourcing (n=24) 

We gaan na of er nu werkelijk een verband is tussen insourcing en tevredenheid. Het blijkt 

dat er een significant verschil is in de tevredenheid over IT-Outsourcing bij bedrijven die 

aan insourcing doen of erover denken, en bedrijven die geen insourcing doen (p=0,097; 

bijlage 5.9). 81,8% van de bedrijven die nog nooit aan insourcing gedaan hebben maar het 

wel overwegen, zijn tevreden over IT-Outsourcing. Hun overwegingen om te insourcen zijn 

dus waarschijnlijk te wijten aan andere redenen dan ontevredenheid, want de overige 18,2% 
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van deze bedrijven zijn noch tevreden, noch ontevreden over IT-Outsourcing. Van de 

bedrijven die nog nooit hebben geïnsourcet en dit ook niet overwegen, zijn er 28,6% lichtjes 

ontevreden over IT-Outsourcing. De oorzaak waarom deze 28,6% niet overweegt om te 

insourcen ondanks de ontevredenheid, kan liggen aan het feit dat er hoge switching kosten 

zijn om over te schakelen op insourcing (Wong, 2008). Van de bedrijven die het al gedaan 

hebben en het opnieuw overwegen, zijn er 3,7% ontevreden en 11,1% lichtjes ontevreden. 

Uit deze resultaten concluderen we dat overschakelen op insourcing, niet noodzakelijk te 

maken heeft met ontevredenheid over outsourcing.  

5.3.7.3 Besluit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Algemeen kunnen we stellen dat bedrijven tamelijk tevreden zijn over hun IT-Outsourcing. Het feit dat toch 

meer dan een derde ooit eens een contract heeft verbroken, wijst er wel op dat IT-Outsourcing niet altijd 

succesvol is. We concluderen ook dat insourcing niet altijd te maken heeft met het mislukken van de IT-

Outsourcing. In de meeste gevallen worden andere redenen aangehaald. Het beeld dat insourcing schept 

waarbij IT-Outsourcing geassocieerd wordt met ontevredenheid, is dus in vele gevallen verkeerd. 
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5.3.8 Trends in outsourcingdeals en outsourcingstrategieën 

5.3.8.1 Welke outsourcingstrategieën worden gebruikt? 

Lacity, Willcocks en Feeny (1996) gaven meer dan 10 jaar geleden reeds aan, dat er meer 

met selective sourcingdeals werd gewerkt dan met full outsourcingdeals. Figuur 5.11 toont 

dat dit nog steeds het geval is. Voor 41% van de bedrijven is selective sourcing het 

belangrijkste in het kader van hun outsourcing strategie. Bovendien wordt verwacht dat 

deze trend naar meer selective deals nog zal groeien in de toekomst (Quint Wellington 

Redwood, 2009). Full outsourcing, waarbij men bijna alle IT-activiteiten gaat outsourcen, zijn 

duidelijk minder belangrijk (22%). Reguliere outsourcing wordt door 37% als belangrijkste 

soort deal gezien. Hierbij gaat men bepaalde IT-activiteiten uitbesteden naar een externe 

leverancier.  

 

Figuur 5.11: Welke soort outsourcingstrategieën zijn het belangrijkste? (n=75)   

Vroeger onderzoek suggereert dat bedrijven die selective sourcingdeals gebruiken, een 

grotere tevredenheid hebben over IT-Outsourcing (Lacity, Willcocks, & Feeny, 1996). Wij 

vonden echter geen significant verschil tussen bedrijven die selective sourcing als hun 

belangrijkste soort deals aangaven, en hun tevredenheid over IT-Outsourcing (p=0,536; 

bijlage 5.10). Dit ligt in lijn met het feit dat we geen verband vonden tussen tevredenheid en 

het aantal activiteiten dat wordt geoutsourcet. 
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Figuur 5.12: Belangrijkste contractvormen (n=72) 

 

5.3.8.2 Welke soort contractvormen worden gebruikt?  

Volgens onderzoeksbureau EquaTerra31 kiezen bedrijven steeds meer voor multi-sourcing. 

Bij deze vorm van outsourcing, wordt er samengewerkt met meerdere externe leveranciers. 

Uit ons onderzoek blijkt (fig. 5.12) dat 53% van de bedrijven in de meeste gevallen met 

verschillende leveranciers samenwerkt, en dus aan multi-sourcing doet. Deze trend wordt 

dus ook bevestigd door onze resultaten. We verwijzen expliciet naar kleinere contracten, om 

een duidelijk onderscheid te maken met de categorie ‘1 groot contract bij 1 leverancier’. 

35% gebruikt dit laatste nog het meest. Slecht 12% gaat verschillende contracten bij 

eenzelfde leverancier gebruiken. In dit geval spreken we van single sourcing. We verklaren 

dit lage percentage door het feit dat via single sourcing, er meer kans op is hold-up 

problemen waardoor men te afhankelijk wordt van één leverancier (Richardson & 

Roumasset, 1995) 

                                                 
31 (Van Heur, 2008) 
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5.3.8.3 Multi-sourcing 

Volgens Lacity en Willcocks (1998) gaat multi-sourcing gepaard met kortere contracten, en 

hebben kortere contracten een grotere kans op succes. Ze stellen dus eigenlijk dat multi-

sourcing een grote kans op succes geeft. Er blijkt echter geen significant verband tussen 

bedrijven die multi-sourcing als belangrijkste contractvorm aangeven en tevredenheid 

(p=0,102; bijlage 5.10). We wijzen er wel op dat er een sterke indicatie is dat bedrijven die 

multi-sourcing belangrijk vinden, tevreden zijn over IT-Outsourcing omdat de p-waarde 

relatief klein is. Bovendien ligt dit in lijn met wat de literatuur zegt. Currie en Willcocks 

(1998) stellen dat door het feit dat men bij multi-sourcing met verschillende leveranciers 

samenwerkt, men op zoek kan gaan naar de beste externe leveranciers voor een bepaald 

taak. Hierdoor zal de geleverde kwaliteit hoger zijn. 68% van de bedrijven die multi-sourcing 

als belangrijkste contractvorm zien, zijn tevreden over IT-Outsourcing. Terwijl dit maar 44% 

is bij de bedrijven die niet aan multi-sourcing doen of dit niet beschouwen als een 

belangrijke contractvorm. 

 

Bij multi-sourcing zal de klant een portfolio van relaties met verschillende externe 

leveranciers moeten beheren (Lacity & Willcocks, 1998). We verwachten dan ook dat 

bedrijven die aan multi-sourcing doen veel aandacht aan governance processen gaan 

besteden. Toch blijkt er geen significant verschil te zijn tussen het belang dat aan 

governance wordt gehecht en het belang van multi-sourcing (p=0,199; bijlage 5.10). Dit kan 

er op wijzen dat bedrijven onafhankelijk van het soort contract, governance belangrijk 

vinden. Uit onze interviews met bevoorrechte getuigen, concludeerden wij eveneens dat 

governance een factor is dat veel aandacht krijgt.  

 

Verder gingen we ook na of de algemene strategie van het bedrijf een invloed had op hoe 

belangrijk multi-sourcing voor een bedrijf is. Er blijkt een significant verschil te zijn in de 

algemene strategie van het bedrijf en het gebruik van multi-sourcing (p=0,062; bijlage 

5.10). 82,9% van de bedrijven die een differentiatie strategie volgen, doen niet of zeer 

weinig aan multi-sourcing.  
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5.3.8.4 Co-sourcing 

 

 

Figuur 5.13: Co-sourcing (n=75) 

Co-sourcing wordt systematisch gedaan door 67% van de bedrijven (fig. 5.13) en 28% doet 

het occasioneel. Via co-sourcing kan de klant makkelijker toegang krijgen tot IT-skills 

(Currie & Willcocks, 1998). De drijfveer toegang tot IT-skills scoort hoog (zie fig. 5.3 

‘overzicht belangrijkste drijfveren’), dus het is niet verwonderlijk dat het percentage van de 

bedrijven die aan co-sourcing doen ook hoog is. Dat slechts 1% van de bedrijven dit niet 

overweegt, wijst er op dat bedrijven het belang inzien van een goede relatie met de 

leverancier. En dat ze beseffen dat door nauwe samenwerking met de leverancier toch 

voldoende controle kan worden behouden, terwijl er gebruik kan worden gemaakt van de 

expertise van de leverancier. 

 

Volgens de literatuur brengt co-sourcing minder risico’s met zich mee omdat de relatie met 

de leverancier onder de vorm van een soort partnership is (Currie & Willcocks, 1998). We 

vonden een significant verband tussen de mate waarin bedrijven aan co-sourcing doen en 

de tevredenheid over IT-Outsourcing (p=0,087; bijlage 5.10). 59,8% van de bedrijven die 

systematisch aan co-sourcing doen, zijn tevreden over IT-Outsourcing. Van degene die dit 

occasioneel doen, zijn er slecht 38,1% tevreden over IT-Outsourcing. We besluiten dat aan 

co-sourcing doen, een goede kans levert op een hogere tevredenheid. 
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5.3.8.5 Besluit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Selective sourcing deals zijn belangrijker dan full outsourcing deals en de trend naar meer selective sourcing 

lijkt zich door te zetten. Ondanks deze trend, kunnen we niet zeggen dat selective sourcing een grotere 

tevredenheid oplevert. Verder concluderen we dat multi-sourcing aan een opmars bezig is. Bovendien is er 

een sterke indicatie dat het samenwerken met meerdere leveranciers een positieve invloed heeft op 

tevredenheid. 

Co-sourcing wordt vandaag zeer veel toegepast, het laat toe om beter toegang te krijgen tot IT-skills. Het feit 

dat IT-skills als een van de belangrijkste drijfveren naar voor komt uit onze resultaten, helpt dus mee te 

verklaren waarom men zoveel aan co-sourcing doet. Bovendien blijkt dat co-sourcing een hogere 

tevredenheid oplevert. 
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5.3.9 Welke andere trends doen zich voor?  

Offshoring en nearshoring zijn globale trends die al enkele jaren aan de ging zijn (Davis, Ein-

Dor, King, & Tzorkzadeh, 2006). Bovendien rapporteert EquaTerra in het rapport van 200932, 

dat bij bedrijven uit de Benelux er een opvallende stijgende trend is naar offshoring en 

nearshoring sinds enkele jaren. Zo zouden in 2009, 53% van de Benelux bedrijven gebruik 

maken van offshore of nearshore mogelijkheden.  

 

Ons onderzoek toont aan dat 47,6% van de bedrijven al aan offshoring doet (fig. 5.14). 

Nearshoring is duidelijk minder populair, slechts 27% maakt er gebruik van. Het is opvallend 

dat van degene die nog niet aan offshoring doen, 9,5% van de ondervraagden aangeeft dit 

in de toekomst te willen doen. Voor nearshoring is dit zelfs 15,9%. Deze cijfers geven aan 

dat de trend zich zal blijven voortzetten in de toekomst, en dat vooral nearshoring sterk zal 

toenemen. Voor de volledigheid vermelden we ook dat 11,11% momenteel een captive 

center heeft opgericht in het buitenland. Het is niet verwonderlijk dat dit percentage zo laag 

ligt, omdat enkel bedrijven met grote IT-departementen zo een grote investering 

aankunnen. 6,35% van de ondervraagden, overweegt dit om in de toekomst te doen.  

 

Figuur 5.14: Offshoring, nearshoring en captive center (n=63) 

                                                 
32

 (Benelux Service Provider Performance and Satisfaction: 2009- An assessment of the Benelux Information 
Communication Technology Outsourcing Market and it’s Service Providers, 2009) 
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 Offshore  Nearshore Captive Center  

  Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

Nu 30 47,6% 17 27,0% 7 11,1% 

Toekomst 6 9,5% 10 15,9% 4 6,35% 

Niet 27 42,9% 36 57,1% 52 82,54% 

Totaal 63 100,0% 63 100,0% 63 100,0% 
Tabel 5.16: Offshoring, nearshoring en captive center (n=63) 

5.3.9.1 Verbanden met offshoring 

Het leek ons ook interessant om na te gaan of er een verband bestaat tussen de algemene 

strategie van het bedrijf en het feit dat ze aan offshoring doen (of dit van plan zijn) of niet. 

We vonden een significant verschil tussen de algemene strategieën en offshoring (p=0,003; 

bijlage 5.11). We zien dat bedrijven met een kostenleider strategie, meer aan offshoring 

gaan doen. 75% van de bedrijven met dit soort strategie doet aan offshoring of is dit van 

plan in de toekomst. Dit is logisch te verklaren door het feit dat kostenbesparing een van de 

belangrijkste redenen is om te offshoren (Davis, Ein-Dor, King, & Tzorkzadeh, 2006). 

 

We vonden dat er een significant verschil is tussen het soort sector en offshoring (p=0,021; 

bijlage 5.11). Hiervoor werden de sectoren opnieuw gecategoriseerd. De variabele sector 

werd gehercodeerd naar vijf categorieën: financiële sector, manufacturing en energie, 

dienstensector, chemie en voeding, andere. De categorie ‘andere’ scoorde beduidend lager 

dan de andere sectoren. Slechts 16,7% uit de categorie ‘andere’ gaf aan dat hij al aan 

offshoring doet of dit van plan is. Terwijl dit voor alle andere sectoren tussen de 50% en 75% 

is. We verklaren dit door het feit dat het grootste deel van de categorie ‘andere’ bestaat uit 

overheidsorganisaties. Voor deze organisaties is offshoring nog steeds een gevoelig 

onderwerp vanwege de werkgelegenheid (Outsourcing, 2009). Door offshoring zal de 

werkgelegenheid in de regio dalen, dus is het logisch dat de overheid niet snel geneigd is om 

te offshoren. 

 

Grote bedrijven zijn als eerste begonnen met IT-offshoring (Bhalla, Sodhia, & Son, 2007)We 

gingen na of er een verband bestaat tussen de grootte van het bedrijf en het feit dat ze aan 

offshoring doen (of dit van plan zijn) of niet. En er was een significant verschil (p=0,001; 
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bijlage 5.11). Een bedrijf werd als groot geclassificeerd, wanneer de omzet groter dan 500 

miljoen was. Van de grote bedrijven gaat 74,3% aan offshoring doen of heeft plannen om dit 

te doen, terwijl bij kleine bedrijven dit slechts 32% is. Deze conclusie vinden we ook voor de 

grootte van het IT-department (p=0,032; bijlage 5.11). We concluderen dat wanneer het IT-

department meer personeelsleden telt, er ook meer aan wordt offshoring gedaan. Zo gaan 

van bedrijven met een klein IT-departement (1-50 werknemers) slechts 30% aan offshoring 

doen. Terwijl van bedrijven met de grootste IT-departmenten (>500 werknemers), 76,5% aan 

offshoring doet. We concluderen dat vooral grote bedrijven gaan offshoren, hoewel kleinere 

bedrijven ook hun weg naar offshoring hebben gevonden. 

5.3.9.2 Commerciële exploitatie 

Commerciële exploitatie is voor sommige bedrijven een strategische reden om IT te 

outsourcen. Hun doel is om technologisch-geörienteerde activa zoals applicaties, 

infrastructuur, knowhow, … verder te ontwikkelen via samenwerking met een externe partij 

en deze aan te bieden op de markt (DiRomualdo & Gurbaxani, 1998). We zien dat slechts 8% 

hiervoor concrete plannen heeft (fig. 5.15). En 9% overweegt dit om op langere termijn te 

doen. Voor 71% is dit geen optie en 12% geeft aan niet voldoende kennis of expertise te 

hebben om dit te doen. Dat er slechts weining bedrijven hiervoor interesse hebben valt te 

verklaren door het feit dat dit vooral voorkomt in technologisch intensieve industrieën, die 

reeds zware investeringen gedaan hebben in IT. Zij hebben expertise opgebouwde die mits 

een extra investering kan worden gecomercialiseerd, zodat het product of dienst kan 

worden aangeboden in de rest van de industrie (DiRomualdo & Gurbaxani, 1998). Er moet 

dus een een markt voor het product zijn en de onderneming moet kapitaalkrachtig genoeg 

zijn. Dit verklaart volgens ons waarom slechts een minderheid van de bedrijven hier aan mee 

doet. De bedrijven die wel plannen hebben, geven aan dat ze dit vooral doen om: 

schaaleffecten te realiseren, te groeien in nieuwe markten, en om de kosten te drukken 

(tabel 5.17). 
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Figuur 5.15: Denkt u aan commerciële exploitatie? (n=75) 

 

Redenen voor commerciële exploitatie van IT Aantal Percentage 

Om een schaaleffect te realiseren 9 69% 

Om te groeien in nieuwe markten 3 23% 

Om de kosten te drukken 1 8% 

Totaal 13 100% 
Tabel 5.17: Redenen voor commerciële exploitatie (n=13) 

5.3.9.3 Besluit 
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Bedrijven maken nog steeds veel gebruik van offshoring, en we verwachten dat de trend nog zal stijgen. 

Bovendien concluderen we dat nearshoring nog sterker dan offshoring zal toenemen in de toekomst. Een 

Captive Center wordt slechts door een minderheid opgericht vanwege de hoge investeringskost. Verder 

besluiten we dat kostenleiders zich meer gaan aangetrokken voelen tot offshoring.  En dat grotere 

bedrijven nog steeds het meeste offshoren, hoewel het bij kleinere bedrijven ook al wordt gebruikt. 

Vooral overheidsorganisaties staan nog wat weigerachtig tegenover offshoring, terwijl in de andere 

sectoren dit beduiden minder het geval is. We vonden ook dat commerciële exploitatie van IT, slechts 

voor een minderheid van de bedrijven tot de toekomstplannen behoort. Hier is dus zeker geen sprake van 

een trend. 
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5.3.10 Wat brengt de toekomst voor IT-Outsourcing? 

Hier bespreken we nog enkele resultaten die de verwachtingen weergeven over de toekomst 

van IT-Outsourcing. 35% van de bedrijven geeft aan dat ze zeker en vast nog meer IT gaan 

outsourcen in de toekomst (fig. 5.16). Bovendien zegt 48% dat ze dit misschien gaan doen 

en 17% gaat zeker niet meer outsourcen dan dat ze nu al doen. Dit doet vermoeden dat de 

IT-Outsourcingmarkt nog zal groeien in de toekomst. Maar het is wel opmerkelijk dat 48% 

van de bedrijven overweegt om IT te insourcen in te toekomst (fig. 5.17). We kunnen dus 

stellen dat insourcing een belangrijke strategie zal worden in de nabije toekomst!  

 

 

Figuur 5.16: Toekomstplannen voor IT-Outsourcing (n=75) 

 

 

Figuur 5.17: Toekomstplannen voor insourcing (n=73) 
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5.3.10.1 Impact van de financiële crisis 

De recente financiële crisis die losbarstte in 2008 (De kredietcrisis in 15 vragen, 2008) heeft 

zijn invloed op het economisch landschap. We gingen na wat nu de impact is die de crisis 

enkele jaren later heeft op het gebruik van IT-Outsourcing. Slechts 16% van de bedrijven 

geeft aan dat de financiële crisis zijn reden om te outsourcen heeft beïnvloed (tabel 5.18). 

Bij de antwoorden op wat nu juist de invloed is van de financiële crisis op de 

beweegredenen om IT te outsourcen, komen enerzijds vooral kostenbesparing via 

offshoring naar voor en langs de ander kant het idee om IT te insourcen. Ook de vereiste 

naar meer flexibiliteit in kost en capaciteit worden aangehaald. We onderzochten of er een 

significant verschil de impact van de financiële crisis en de belangrijkheid van de drijfveren 

van IT-Outsourcing. Er blijkt een significant verschil te bestaan voor de drijfveer flexibele 

capaciteit (p=0,033; bijlage 5.12). Bedrijven die zeggen dat de invloed van de financiële crisis 

hun beweegredenen om te outsourcen heeft veranderd, gaan meer belang hechten aan 

flexibele capaciteit. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat men door de nog 

grotere onzekerheid op de markt, nood heeft aan meer flexibele capaciteit zodat er kan 

worden ingespeeld op de onzekere en snel veranderende omstandigheden. 

 

Heeft de financiële crisis 
invloed op uw redenen om te 

outsourcen? 
Percentage 

respondenten 

ja 16% 

nee 84% 
Tabel 5.18: Invloed financiële crisis (n=75) 

   

5.3.10.2 Besluit 

 

 

 

 

 

 

 

11. Nieuwe ontwikkelingen 
 
 

Ondanks dat we zien dat een groot deel nog meer zal outsourcen in de toekomst, kunnen we niet naast het 

feit kijken dat meer dan de helft van de bedrijven overweegt om te insourcen in de toekomst. We 

verwachten dan ook dat de IT-Outsourcingmarkt zal blijven groeien, maar dat de groei zal worden afgeremd 

omdat de optie om te insourcen meer zal overwogen worden, en dat insourcing waarschijnlijk ook 

daadwerkelijk zal worden toegepast. We concluderen dat er dus een trend naar insourcing zal zijn in de 

toekomst. We besluiten verder dat de financiële crisis niet zo een grote impact heeft op de beweegredenen 

om te outsourcen. Voor bedrijven waar de impact voelbaar is, zal vooral de drijfveer flexibele capaciteit 

meer belangrijk worden. 
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5.3.11 Nieuwe ontwikkelingen: Cloud Computing 

5.3.11.1 Nieuwe investeringen 

In het onderzoek willen we nagaan wat de stand van zaken is in België in verband met de 

investeringen in de nieuwste trends op het gebied van IT-Outsourcing en wat ermee in 

relatie staat. Uit de gesprekken33, die we voerden kwamen de volgende fenomenen naar 

voor: 

 Green IT-Ousourcing: Men definieert Green IT als: “The movement in the public and 

private sectors to lessen the impact of IT on the environment. It includes the full life 

cycle environmental impact of the equipment and supporting services.” (Gartner, 

2008, p. 44) Volgens Gartner zal het uitbesteden van Green IT veelvuldig voorkomen 

op voorwaarde dat andere drijfveren zoals kostenbesparing tegelijkertijd 

gerealiseerd kunnen worden. 

 Cloud Computing: Een zeer recente definitie van Cloud Computing is: “een 

computationele stijl waarbij ict schaalbare en elastische mogelijkheden biedt die 

worden geleverd als dienst aan externe klanten via het gebruik van 

internettechnologie” (De Rooij, 2009, p.1). Eenvoudig gezegd betekent Cloud 

Computing dat men hardwaregebaseerde diensten van een externe leverancier 

verbruikt op een flexibele basis. Voor meer informatie verwijzen we naar bijlage 

5.14.  

 Software as a Service (Saas): Volgens Oshri, Kotlarsky en Willcocks (2009) is dit een 

applicatiemodel gebaseerd op de principes van Cloud Computing, maar in een meer 

commerciële vorm. Zij definiëren Saas als volgt: “A model of software deployment 

where an application is hosted as a service provided to customers across the Internet 

(i.e. Web-based application). It deploys the application, or service, from a centralized 

data center across a network, and provides access and use on a recurring fee basis.” 

(Oshri, Kotlarsky & Willcocks, 2009 , p. 146). 

                                                 
33

 Interview met Poté, K. (2009, november 30) 
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Vervolgens stelden we de vraag aan de respondenten in welke van deze nieuwe 

ontwikkelingen ze willen investeren in de toekomst. Meerdere antwoorden waren mogelijk 

Zoals men kan zien in tabel 5.19 is Cloud Computing veruit het populairste, 53,3% van de 

respondenten geeft aan hierin te willen investeren in de toekomst. Saas (36,00%) en Green 

IT-Outsourcing (33,33%) zijn minder aantrekkelijk. 

 

Investeren in nieuwe ontwikkelingen Percentage 

Green IT-Outsourcing 33,33% 

Cloud Computing 53,33% 

Software as a Service (SaaS) 36,00% 
Tabel 5.19: Investeringen in nieuwe ontwikkelingen (n=70) 

5.3.11.2 Cloud Computing 

Door het literatuuronderzoek en de interviews hadden we een sterk vermoeden dat Cloud 

Computing het interessantste fenomeen is in verband met IT-Outsourcing. Daarom hebben 

we een extra aantal vragen gesteld aan de respondenten, die reeds goed op de hoogte zijn 

van Cloud Computing. Figuur 5.18 toont dat 54% goed op de hoogte is en 11% het al 

gebruikt. In totaal waren er 48 respondenten aan wie we de extra vragen stelden. 

 

 
Figuur 5.18: Bent u op de hoogte van Cloud Computing? (n=74) 

 

Als men bij figuur 5.19 kijkt naar de verwachtingen in verband met de voordelen die Cloud 

Computing kan bieden, vindt 73,3% van de respondenten dat Cloud Computing een betere 

flexible capaciteit zal opleveren. Andere belangrijke verwachtingen zijn 24/7 ondersteuning 
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(51,11%), kostenbesparing (44,44%) en schaaleffecten (42,22%). Deze verwachtingen 

worden in de literatuur bevestigd. Volgens Erdogmus (2009) geeft Cloud Computing een 

betere prestatie, grotere betrouwbaarheid, efficiëntere schaaleffecten en lagere kosten. 

 

 
Figuur 5.19: Verwachtingen in verband met Cloud Computing (n=45) 

 

Er werd ook aan de respondenten gevraagd, aan welke voorwaarden Cloud Computing 

moet voldoen vooraleer men erin wil investeren (tabel 5.20). De respondenten werd 

gevraagd een top drie volgens belangrijkheid te geven. Dit resultaat werd dan verwerkt met 

een systeem van gewichten. Met 25,44% is ‘Absolute veiligheidsgarantie van de data’ 

onbetwist de belangrijkste voorwaarde. ‘24/7 ondersteuning’ (19,64%), ‘het leveren van 

een betrouwbare prestatie’ (19,19%) en ‘kostenbesparing’ (19,19%) zijn gelijkaardig aan de 

voordelen, die men verwacht van Cloud Computing (fig. 5.19).  
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Belangrijkste voorwaarden voor Cloud Computing Volgens gewicht Percentage 

Absolute Data Veiligheid Garantie        171 25,44% 

24/7 Ondersteuning 132 19,64% 

Betrouwbare prestatie bij zware werklast 129 19,19 % 

Kostenbesparing 129 19,19% 

Aangeboden door bekende, grote leveranciers  42                  6,25% 

Transparantie leverancier 36 5,35 % 

Ontwikkeling van Standaardprotocollen        30 4,46% 

Andere    3 0,48% 

Totaal 672 100% 
Tabel 5.20: Voorwaarden voor Cloud Computing (n=38) 

Tabel 5.21 geeft een beeld van de verwachte problemen die Cloud Computing met zich kan 

meebrengen. Onzekerheid over de verantwoordelijkheidskwesties is het grootste potentiële 

probleem. Het risico op de onveiligheid van de gegevens wordt het tweede vaakst 

vernoemd. Daarnaast wordt ook het gebrek aan standaarden aangehaald.  Vooral de hoge 

score van dit laatste geeft aan dat Cloud Computing een zeer jong fenomeen is, waarover 

nog onvoldoende concensus is en waarvoor nog geen standaarden bestaan. De ontwikkeling 

van protocollen voor het vastleggen van veiligheidskwesties lijkt ons een prioriteit voor de 

verdere uitbouw van Cloud Computing.  

 

Verwachtingen 
omtrent potentiële problemen Cloud Computing 

Aantal 
respondenten 

Onzekerheid over verantwoordelijkheidkwesties (liability) 13 

Veiligheidsrisico 12 

Gebrek aan standaarden 10 

Mindere prestatie tijdens piekmomenten 5 

Onzekerheid over aantal downturns 4 
Tabel 5.21: Potentiële problemen bij Cloud Computing  (n=34) 

De onzekerheid die er heerst rond Cloud Computing, weerspiegelt zich ook in de 

alternatieven die bedrijven kiezen indien ze in Cloud Computing willen investeren. Uit figuur 

5.20 blijkt dat maar liefst 60% van de bedrijven kiezen voor een grote, internationale 

leverancier met een goede reputatie. 20% kiest voor zijn huidige IT-leverancier. Slecht 5% 

zou op zoek gaan naar kleine en vernieuwende spelers op de markt. Nochtans wijst de 

literatuur uit dat men de meest geavanceerde vormen van Cloud Computing bij deze kleine 

spelers op de markt vindt (Yang & Tate, 2009). 
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Figuur 5.20: Alternatieven bij het kiezen voor Cloud Computing (n=40) 

 

5.3.11.3 Invloed van omzet  

In ons onderzoek stellen we vast dat de omzet van het bedrijf een invloed heeft op de 

interesse om Cloud Computing toe te passen (p= 0,05; zie bijlage 5.13). Bedrijven met een 

omzet tussen 500 en 1000 miljoen gebruiken Cloud Computing het meeste (23,1%). De 

interesse voor het toepassen is echter het grootste bij bedrijven met een omzet tussen 100 

en 500 miljoen euro. Al deze bedrijven zijn geïnteresseerd (42,1%), sterk geïnteresseerd 

(42,1%) of gebruiken het al (15,8%). Ook bij bedrijven met een omzet tusssen 1 en 100 

miljoen euro is er een sterke interesse (35,7%). We kunnen concluderen dat bedrijven met 

een omzet kleiner dan 500 miljoen euro het sterkst geïnteresseerd zijn in Cloud Computing. 

Een mogelijke verklaring is dat bepaalde voordelen van Cloud Computing bedrijven met een 

kleinere omzet in het bijzonder aanspreken. Zo is er het voorbeeld van flexibele capaciteit 

en schaaleffecten. Kleinere bedrijven hebben het moeilijker om een grote schaal te 

realiseren. Een Cloud Computing leverancier waarbij men moet betalen voor het verbruik, 

en dit verbruik zonder probleem kan schommelen, is zeer aantrekkelijk voor deze kleinere 

bedrijven. Er bestaat echter nog geen relevante literatuur over dit onderwerp.  
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De omzet van de onderneming heeft ook een invloed op de voorwaarde ‘kostenbesparing’ 

voor Cloud Computing (p= 0,082 ; zie bijlage 5.13). Zo vinden 92,3% van de bedrijven met 

een omzet tussen 500 en 1.000 miljoen kostenbesparing een onbelangrijke voorwaarde om 

Cloud Computing te implementeren. 42,1% van de bedrijven met een omzet tussen 100 en 

500 miljoen euro vinden kostenbesparing een belangrijke (31,6%) of heel belangrijke (10,5%) 

voorwaarde om Cloud Computing toe te passen. We kunnen concluderen dat voor bedrijven 

met een kleinere omzet, kostenbesparing een veel belangrijkere drijfveer is om mogelijk 

aan Cloud Computing te doen dan voor bedrijven met een grotere omzet. Een mogelijke 

verklaring is opnieuw dat het voor bedrijven met een kleinere omzet moeilijker is om grote 

schaaleffecten en de bijhorende lagere kosten te realiseren. Kostenbesparing is een meer 

doorslaggevende voorwaarde voor Cloud Computing bij bedrijven met een kleinere omzet 

dan bedrijven met een grotere omzet. 

 

5.3.11.4 Besluit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van IT en outsourcing, blijkt Cloud Computing de meest 

populaire. De verwachte voordelen van Cloud Computing zijn : 

 Flexibele capaciteit (73,3%) 

 24/7 ondersteuning (51,11%) 

  Kostenbesparing (44,44%) 

 Schaaleffecten (42,22%) 

De belangrijkste voorwaarde die moet voldaan zijn vooraleer men wil overgaan tot Cloud Computing, is 

absolute veiligheidsgarantie van de gegevens. Verantwoordelijkheidskwesties en veiligheidsrisico’s 

worden ook aangegeven als de grote potentiële problemen voor Cloud Computing. Het ontwikkelen van 

veiligheidsprotocollen, lijkt ons een belangrijke stap in de verder ontwikkeling van Cloud Computing. 

Meer dan 60% van de bedrijven zal kiezen voor een grote, internationale leverancier met een goede 

reputatie. Bedrijven met een omzet onder 500 miljoen hebben een grotere interesse in Cloud Computing 

dan bedrijven met omzet boven 500 miljoen. Deze eerste vinden de realisatie van kostenbesparing zeer 

belangrijk. 
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5.4 Besluit resultaten 
 

We besluiten dit hoofdstuk met een korte samenvatting van de antwoorden op de specifieke 

onderzoeksvragen. Verder bespreken we nog kort de veralgemeenbaarheid van de 

conclusies en geven we enkele aanbevelingen voor verder onderzoek. Een antwoord op de 

algemene onderzoeksvraag wordt geformuleerd in het eindbesluit van deze thesis. 

5.4.1 Antwoorden op specifieke onderzoeksvragen 

1. Welke IT-activiteiten outsourcen bedrijven? 

Bedrijven outsourcen het vaakst applicatieontwikkeling. Netwerkbeheer en 

applicatieonderhoud vervolledigen de top drie. Het is opvallend dat ook 

kernactiviteiten worden geoutsourcet, en dat bedrijven een groot aantal 

verschillende activiteiten outsourcen. 

 

2. Hoeveel IT wordt er geoutsourcet? 

Er wordt een vrij groot deel van het IT-budget gespendeerd aan IT-Outsourcing. Het 

meeste gaat naar applicaties (ontwikkeling en onderhoud). Datacenters vormen een 

ander groot deel van het budget. 

 

3. Waarom doen bedrijven aan IT-Outsourcing? 

Vier redenen steken er bovenuit: toegang tot IT-skills, kostenbesparing, focus op 

kerncompetenties en nood aan flexibele capaciteit. Het is opmerkelijk dat deze 

redenen allemaal even belangrijk zijn. Kostenbesparing is dus niet meer de enige 

hoofdreden. 

 

4. Wie herkent de noden om IT te outsourcen? 

De CIO is het sterkst betrokken bij de initiatie van IT-Outsourcing. Ander leden van 

het topmanagement (CIO, CFO) initiëren ook dikwijls de vraag. 

Bedrijfsdepartementen en hun management zijn veel minder betrokken bij de vraag 

om over te gaan tot IT-Outsourcing, terwijl dit hun toch meestal sterk aanbelangt. 
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5. Wat zijn de kenmerken van IT-Outsourcingcontracten? 

In de meeste gevallen worden contracten met een looptijd van 3 tot 4 jaar 

afgesloten. Bij een derde van de bedrijven zijn deze contracten kleiner dan 500.000 

euro. Er is een hogere tevredenheid bij bedrijven die een groot IT-

Outsourcingcontract hebben. We stellen vast dat contracten bij multi-sourcing 

kleiner en korter zijn dan bij andere vormen van IT-Outsourcing. 

 

6. Hoe verloopt de selectie en evaluatie van de leveranciers? 

De belangrijkste selectiecriteria bij het kiezen van een leverancier zijn: expertise, 

betrouwbaarheid en prijs. Opvallend is dat prijs slechts op de derde plaats komt. De 

voorkeur van bedrijven gaat uit naar grote, globale leveranciers die gespecialiseerd 

zijn in een bepaalde outsourcingdienst. De tevredenheid is het grootst over grote 

globale leveranciers, die generalistisch werken. Het evalueren van een leverancier 

met betrekking tot de geleverde dienst gebeurt vooral aan de hand van SLA’s. 

Voldoen aan de eisen van de SLA’s is het belangrijkste evaluatiecriterium. 

 

7. Zijn bedrijven tevreden met hun beslissing om IT te outsourcen? 

We concluderen dat in het algemeen bedrijven tevreden zijn over outsourcing. Meer 

dan een derde heeft ooit al een contract verbroken, maar dit blijkt geen grote 

invloed te hebben op de tevredenheid over IT-Outsourcing in het algemeen. 

 

8. Wat zijn de trends in outsourcingdeals en outsourcingstrategieën? 

Selective sourcing wordt duidelijk meer toegepast dan full outsourcing en deze trend 

lijkt zich door te zetten. We concluderen dat multi-sourcing aan een opmars bezig is, 

en dat ook hier sprake is van een trend. Verder wordt co-sourcing door bijna alle 

bedrijven toegepast.  

 

9. Welke andere trends doen zich voor? 

Bedrijven doen steeds meer aan offshoring. Nearshoring zit ook in de lift. Captive 

Centers zijn slechts weggelegd voor een minderheid. Plannen voor het commercieel 

exploiteren van de opgedane kennis zijn er in zeer beperkte mate.  
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10. Wat brengt de toekomst voor IT-Outsourcing? 

Ondanks dat het merendeel van de bedrijven aangeeft dat de kans groot is dat ze in 

de toekomst nog meer gaan outsourcen, is het opvallend dat meer dan de helft van 

de bedrijven plannen heeft om te insourcen in de toekomst. Hierdoor verwachten we 

dat de groei van IT-Outsourcing zich zal blijven verder zetten, maar afgeremd kan 

worden door een trend naar meer insourcing. De financiële crisis heeft slechts een 

geringe impact op de beslissing om IT te outsourcen. 

 

11. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen die zich voordoen?  

Cloud Computing is de trend die zich de volgende jaren sterk gaat manifesteren. 

Meer dan de helft van de bedrijven volgt de ontwikkelingen op de voet en een op 

tien gebruikt het al. Het belangrijkste voordeel dat bedrijven verwachten bij het 

gebruik van Cloud computing is de grotere flexibiliteit die het biedt. Een potentieel 

beveiligingsrisico en onzekerheid over verantwoordelijkheidskwesties, zijn de 

belangrijkste problemen die bedrijven verwachten wanneer ze Cloud Computing 

gebruiken. Ze verkiezen in de eerste plaats een grote, internationale leverancier. 

5.4.2 Beperkingen onderzoek 

Zoals reeds vermeld in paragraaf 5.2.4 hebben we gebruik gemaakt van een 

sneeuwbalsteekproef. Hierdoor kunnen we de omvang van de onnauwkeurigheid en 

onbetrouwbaarheid niet goed inschatten. Door het gebruik van een probabilistische 

steekproef zouden we dit beter kunnen doen. Omwille van praktische redenen was het 

echter onmogelijk om een dergelijke steekproef te gebruiken. We kunnen onze resultaten 

slechts met enige voorzichtigheid veralgemenen.  

 

Een tweede beperking van dit onderzoek ligt in het feit dat we enkel bedrijven hebben 

opgenomen die aan IT-Outsourcing doen. Hierdoor kunnen we geen uitspraken doen over 

bedrijven die dit niet doen. Het onderzoek is een globale kijk op het het fenomeen IT-

Outsourcing in België. Het geeft een niet-detaillistisch, maar breed beeld van het IT-

Outsourcinglandschap in België. De conclusies die we trekken zijn dan ook algemeen te 

interpreteren en niet voor specifieke situaties.  



138 
 

Ten derde willen we meegeven dat de onderzoeksresultaten over Cloud Computing slechts 

een eerste verkennende stap zijn naar verder onderzoek over dit onderwerp. De resultaten 

kunnen niet altijd verklaard worden, omdat literatuur en andere onderzoeksresultaten nog 

in te beperkte mate beschikbaar zijn. 
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Algemeen besluit 

Het doel van deze thesis is om te onderzoeken in welke mate IT-Outsourcing wordt gebruikt 

door bedrijven in België. Alvorens het empirisch onderzoek uit te voeren werd eerst een 

grondige literatuurstudie uitgevoerd en werden interviews met bevoorrechte getuigen 

afgenomen. De verworven inzichten werden gebruikt om het empirisch onderzoek uit te 

voeren. Het is belangrijk om mee te geven dat de thesis is opgebouwd vanuit het perspectief 

van het bedrijf dat IT outsourcet. 

In het eerste hoofdstuk worden de algemene karakteristieken van IT-Outsourcing 

besproken. Er blijkt geen standaarddefinitie te bestaan voor het begrip IT-Outsourcing.  

De definitie die we voorstellen is deze van het Nederlands Outsouringsplatform:  

“Het overdragen van de IT-dienstverlening, en indien van toepassing, de daarbij horende 

medewerkers en middelen, aan een gespecialiseerde dienstenleverancier en vervolgens het 

gedurende de looptijd van het contract ontvangen van dienstverlening tegen een 

overeengekomen kwaliteitsniveau en financiële vergoedingsstructuur”.  

Verschillende parameters worden gebruikt om de soorten IT-Outsourcing te categoriseren: 

de graad van uitbesteding (full outsourcing of selective sourcing), het aantal leveranciers 

(multi-sourcing of single sourcing) en de geografische locatie (offshoring of nearshoring).   

 

Het begin van de huidige grote golf van IT-Outsourcing begon met het Kodak-Effect in de 

jaren ’80. Van daaruit evolueerde men van een model van megadeals, waar de klant koning 

was, naar meer strategische allianties, waar zowel de externe leverancier als de organisatie 

strategisch voordeel haalt uit de outsourcingrelatie. In de literatuur over IT-Outsourcing is 

kostenbesparing zonder twijfel de belangrijkste drijfveer voor het uitbesteden van IT. 

Strategisch gezien vallen alle andere drijfveren in drie categorieën: het verbeteren van de 

prestatie van IT-systemen, het realiseren van betere werking van de business of de 

commerciële exploitatie van IT-activiteiten. In een sterke strategische visie denkt men op 

voorhand goed na over de valkuilen van IT-Outsourcing zoals verlies van controle en 

communicatieproblemen. Men probeert hierop in te spelen door bijvoorbeeld extra 

voorzieningen in het contract op te nemen en controlemechanismen uit te bouwen. 
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In het tweede hoofdstuk wordt nagegaan wat de meest gebruikte theorieën zijn die IT-

Outsourcing onderbouwen. Hieruit blijkt dat er drie grote perspectieven zijn: het 

economische, strategische en sociaal-organisationele perspectief. Vanuit de verschillende 

perspectieven wordt er vooral op deelaspecten van IT-Outsourcing gefocust. Geen enkele 

theorie of perspectief is in staan om het fenomeen van IT-Outsourcing volledig te verklaren.  

Vanuit het economische perspectief werden de transactiekostentheorie en agency theorie 

besproken. De transactiekostentheorie van Williamson is de meeste gebruikte theorie in de 

academische wereld om te verklaren waarom bedrijven beslissen om IT te outsourcen. 

Volgens deze theorie baseren bedrijven hun keuze om IT te outsourcen op basis van 

kostenefficiëntie. Deze stelling is direct ook een beperking van de theorie, niet-economische 

factoren worden niet in rekening gebracht, waardoor de transactiekostentheorie op zich niet 

volstaat om de beslissing om IT te outsourcen volledig te verklaren. Een tweede veel 

geciteerde theorie is de agency theorie. Deze bekijkt IT-Outsourcing vanuit een economisch 

perspectief. De theorie stelt dat er altijd agency kosten zullen zijn in een relatie omdat beide 

partijen verschillende doelstellingen hebben, en dat door middel van een contract de relatie 

kan gemanaged worden. De keuze van het juiste contract zal de agency kosten 

minimaliseren. In een IT-Outsourcingrelatie is het goed beheren van de relatie tussen de 

klant en leverancier zeer belangrijk. De agency theorie onderbouwt de risicofactoren die zich 

kunnen voordoen in een IT-Outsourcingelatie. Risico’s doen zich voor zowel bij de klant en 

de leverancier als bij de transactie. De transactiekosten- en agency theorie verklaren beiden 

samen wat de invloed is van de eigenschappen van een transactie op de relatie. Bij het 

strategisch perspectief worden de resource-based theorie en de theorie van de 

kerncompetenties besproken. De resource-based theorie gaat uit er van uit dat een bedrijf 

een unieke bundel van activa en middelen is. Hiermee kan ze een competitief voordeel 

creëren. IT-Outsourcing wordt verklaard door het feit dat het een strategische beslissing is 

die bedrijven nemen wanneer bepaalde IT-middelen of IT-capaciteiten niet binnen het 

bedrijf aanwezig zijn. De theorie van de kerncompetenties stelt dat de kerncompetenties van 

de organisatie ervoor zorgen dat ze een uniek concurrentievoordeel kan opbouwen. Het is 

belangrijk voor een organisatie om hierop te focussen. Bedrijven doen dikwijls aan IT-

Outsourcing omdat ze zich dan beter kunnen focussen op hun kerncompetenties. 
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Het derde perspectief is het sociaal-organisationele. De social exchange theorie is hier de 

meest geciteerde theorie. Deze stelt dat in een uitwisselingsrelatie het begrip 

wederkerigheid centraal staat. Wanneer de ene partij de andere iets verschaft, verwacht ze 

iets in de plaats. De theorie wordt voornamelijk gebruikt om het belang van 

partnershiprelaties tussen de klant en de leverancier te verklaren. Wederzijds vertrouwen 

heeft een grote invloed op de kwaliteit van de relatie en bijgevolg ook op de uitkomst ervan. 

 

In het derde hoofdstuk werd IT-Outsourcing als een strategische keuze meer in detail 

bestudeerd. De strategische drijfveren werden geïdentificeerd. Deze zijn het focussen op 

kerncompetenties, vergemakkelijken van fusies en overnames, kortere time-to-market en 

toegang tot schaarse IT-skills verkrijgen. We besluiten dat IT voor veel bedrijven een 

kernactiviteit is geworden, maar dat deze toch dikwijls wordt geoutsourcet. Dit is in contrast 

met de theorie van de kerncompetenties, die zegt dat kernactiviteiten die leiden tot het 

opbouwen van kerncompetenties, binnen de organisatie moeten blijven.  

 

Bedrijven kunnen tal van mogelijke sourcingstrategieën volgen. Total outsourcing, waarbij de 

hele IT-dienstverlening wordt geoutsourcet, blijkt minder te worden toegepast  dan selective 

sourcing. Bij dit laatste worden activiteiten die in aanmerking komen voor outsourcing 

zorgvuldig geselecteerd en wordt er gezocht naar de best passende leverancier voor elke 

activiteit. We concluderen uit de literatuur dat er een trend is naar het samenwerken met 

meerdere leveranciers. In dat geval spreekt men van multi-sourcing.  Single-sourcing of 

samenwerken met slechts één leverancier verhoogt de kans op hold-up problemen. De klant 

wordt te afhankelijk van de leverancier. Een andere sourcingstrategie is co-sourcing, dit is 

het samenwerken van de uitbesteder met de externe leverancier aan een 

gemeenschappelijk doel. Meestal wordt er een partnership of joint venture opgericht. Dit is 

een manier waarop de klant voldoende controle kan behouden, maar die veel tijd vraagt. 

Insourcing, d. i. het beslissen om de IT-activiteiten terug intern uit te voeren, wordt niet 

alleen omwille van ontevredenheid over IT-Outsourcing gebruikt. De aanstelling van nieuw 

management of een verandering in de rol die IT speelt in het bedrijf zijn de belangrijkste 

andere redenen. Offshoring is een trend die de laatste jaren sterk doorbreekt. Wanneer 

bedrijven offshoren, gaan ze een IT-activiteit outsourcen naar een externe leverancier die 

zich in een ander land bevindt dan de klant.  
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Het vierde hoofdstuk focust op de praktische benadering van IT-Outsourcing. De laatste 

jaren werd een framework ontwikkeld dat het gehele IT-Outsourcingproces als cyclisch 

beschouwt. Het doorlopen van deze cyclus gebeurt in vier fasen die elkaar opvolgen. In de 

architectfase wordt de voorbereiding getroffen en de strategie uitgetekend. Het feit dat dit 

de belangrijkste fase is, toont aan dat voorbereiding een van de belangrijkste sleutels is tot 

succesvolle IT-Outsourcing. Vervolgens doorloopt men de engageerfase, waar de leverancier 

gekozen wordt en het contract wordt onderhandeld.  Daarna volgt de operatiefase, waar de 

outsourcing effectief uitgevoerd wordt. De nadruk bij deze laatste fase ligt op het voeren van 

een intensieve governance. Tot slot is er de regeneratiefase, waarin men de gehele 

outsourcing evalueert. Indien men niet tevreden is, begint het hele proces opnieuw. 

De belangrijkste stappen in het proces voor de selectie van een leverancier zijn het 

formuleren van een Request for Information (RFI) en een Request For Proposal (RFP) om op 

de hoogte te zijn van de stand van zaken in de outsourcingmarkt en het formuleren van de 

juiste selectiecriteria. Volgens de literatuur zijn de belangrijkste selectiecriteria ‘cultural fit’ 

of de overeenstemming van de bedrijfscultuur van de klant met die van de leverancier, en 

‘vendor competence’ of het vermogen van de leverancier om zich ten vollen aan te passen 

aan de veranderende noden van de klant. Het laten meebieden van het intern IT-

departement op outsourcingprojecten, verhoogt ook de kans op IT-Outsourcing succes. 

 

IT-Outsourcingcontracten hebben verschillende kenmerken die een belangrijke rol spelen. 

Zo geven contracten met een kortere looptijd een grotere kans op IT-Outsourcing succes dan 

contracten met een langere looptijd. Bij het contracttype geven uitgebreide en complexe 

‘fee-for-service’ contracten de hoogste tevredenheid. Men moet proberen zoveel mogelijk 

verschillende clausuletypes in het contract op te nemen. Vooral clausules die onvoorziene 

omstandigheden in rekening nemen, worden nu nog vaak vergeten, terwijl ze heel belangrijk 

zijn voor een goed verloop van de samenwerking. Het strategisch bekijken van het beheer 

van de outsourcingrelatie of de governance wordt in de literatuur naar voor gebracht als een 

grote indicator voor het succes van IT-Outsourcing. Men deelt governance op in relationele 

governance (de zachtere aspecten zoals vertrouwen, open communicatie en betrokkenheid) 

en contractuele governance (de hardere prestatiemetingen, die opgenomen zijn in het 

contract). Een uitgebreide contractuele governance zorgt voor een goede relationele 
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governance. Deze bevordert dan weer sterk de kans op slagen van het uitbesteden van IT. Er 

is zelfs sprake van een wederzijds effect. Hoe hoger de tevredenheid over IT-Outsourcing, 

hoe sterker de governance zal worden en hoe beter de IT-beslissingen die men neemt. 

 

Conclusie voor de algemene onderzoeksvraag 

Algemene onderzoeksvraag: “In welke mate is IT-Outsourcing bij bedrijven in België 

doorgedrongen?  En wat zijn de recente en toekomstige ontwikkelingen? ” 

 

We besluiten dat IT-Outsourcing in België, net zoals in de rest van de wereld, een fenomeen 

is dat niet meer weg te denken valt. Belgische bedrijven outsourcen vooral applicaties. De 

resultaten gaan in het merendeel van de gevallen in tegen de theorie van de 

kerncompetenties. Kernactiviteiten worden wel geoutsourcet, maar er werd geen verband 

vastgesteld tussen de tevredenheid en het outsourcen van kernactiviteiten. De vaststelling 

dat bedrijven een vrij groot deel van hun IT-budget besteden aan outsourcing, wijst er op dat 

IT-Outsourcing in vrij grote mate wordt toegepast in België. 

 

Het is opmerkelijk dat kostenbesparing niet de enige reden is waarom bedrijven outsourcen. 

Toegang tot IT-skills, focus op kerncompetenties en flexibele capaciteit zijn minstens even 

belangrijk. Dit verschilt met de literatuur, die kostenbesparing met voorsprong op de eerste 

plaats zet. Bedrijven zien outsourcing als een strategische keuze, die op meer gebaseerd is 

dan louter kostenbesparing. We concluderen dat er verbanden bestaan tussen de algemene 

strategie van het bedrijf en hun drijfveren om IT te outsourcen. Dit zet de stelling kracht  bij 

dat IT-Outsourcing een strategische aangelegenheid is, die een impact heeft op een hele 

organisatie. Kostenleiders doen vooral aan uitbesteding om kosten te besparen. Bedrijven 

met een focusstrategie gaan outsourcen omdat ze zich vooral willen focussen op hun 

kerncompetenties. 

 

Het is duidelijk dat de CIO een belangrijke rol speelt in het outsourcingproces. Dit bevestigt 

wat de literatuur aangeeft. Bedrijven beseffen het belang van de betrokkenheid van het 

topmanagement. Dit is in lijn met de literatuur die stelt dat betrokkenheid van het 

topmanagement een grote kans op een succesvolle outsourcing zal leveren. We kunnen dit 

echter niet statistisch bevestigen. Verder concluderen we dat de rol van de business 
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departementen in de initiëring voor IT-Outsourcing redelijk laag is, ondanks het feit dal zulke 

beslissingen veel impact kunnen hebben. 

 

Voor de selectie van een leverancier wordt niet alleen naar de prijs gekeken, andere criteria 

zoals betrouwbaarheid en expertise zijn zelfs belangrijker. Opvallend is dat bedrijfscultuur 

als selectiecriterium weinig voorkomt, ondanks dat de literatuur dit als een van de 

belangrijkste criteria naar voor schuift. Bedrijven verkiezen grote, globale leveranciers boven 

kleine, lokale. Deze voorkeur leidt tot een grotere tevredenheid. Het is opmerkelijk dat een 

gespecialiseerde leverancier de voorkeur krijgt, maar een generalist wel een hogere 

tevredenheid oplevert. Het vermogen om volgens een SLA te presteren is het belangrijkste 

evaluatiecriterium om een leverancier te beoordelen tijdens en na afloop van het contract. 

De bedrijven in België zijn er zich van bewust dat de governance van de relatie met de 

leverancier van groot belang is om tot een succesvolle overeenkomst te leiden, en dat een 

goed contract hierbij kan helpen. Dit weerspiegelt zich ook in het gebruik van contracten 

met een looptijd van 3 à 4 jaar. De meerderheid van de literatuur geeft aan dat kortere en 

grotere contracten een grote kans op slagen bieden. We hebben enkel vastgesteld dat 

contractgrootte een hogere tevredenheid oplevert. Voor de looptijd van het contract werd 

geen verband gevonden.  

 

Algemeen concluderen we dat bedrijven in België tevreden zijn over hun beslissing om te 

outsourcen, en dat contracten slechts in geringe mate worden verbroken. Dit ligt in lijn met 

de literatuur die stelt dat er hoge switching kosten verbonden zijn aan IT-

Outsourcingcontracten. De meest voorkomende reden om een contract te verbreken is het 

niet voldoen aan de SLA’s. Dit is logisch aangezien het belangrijkste evaluatiecriterium ‘het 

vermogen om te presteren volgens een SLA’ is. Bovendien merken we ook op dat insourcing 

niet noodzakelijk te maken heeft met ontevredenheid over outsourcing. Dit bevestigt wat de 

literatuur reeds stelde, nl. dat de beslissing om te insourcen steunt op verschillende 

redenen. 

 

We stellen vast dat er zich enkele trends doorzetten in België. We zien dat er een trend is 

naar nog meer selective sourcing, dit gaat vooral ten koste van total outsourcing. Ook  multi-

sourcing wordt steeds meer gebruikt. De literatuur spreekt van een grotere kans op succes 
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door het gebruik van meerdere leveranciers We stellen vast dat er een sterke indicatie is dat 

het gebruik van multi-sourcing een hogere tevredenheid oplevert. Het systematisch 

toepassen van co-sourcing levert een grotere tevredenheid op. Dit bewijst dat de bedrijven 

het belang van een goede samenwerking met de leverancier inzien. We besluiten hier ook 

uit dat de bedrijven op het gebied van het managen van de overeenkomst reeds veel 

maturiteit verworven hebben. Het kan zijn dat daarom de tevredenheid over outsourcing vrij 

hoog ligt. Naar onze mening zal de markt nog groeien de komende jaren.  

Een laatste opmerkelijke trend is deze van offshoring en nearshoring. Steeds meer wordt er 

gebruik gemaakt van deze mogelijkheden en bedrijven geven aan dat ze in de toekomst 

vooral meer gebruik willen maken van nearshoring.  

 

Cloud Computing blijkt de populairste nieuwe ontwikkeling te zijn waarin bedrijven willen 

investeren. Vooral bedrijven met een kleinere omzet hebben hiervoor grote interesse. 

Wanneer men dit zou implementeren in de toekomst, verkiest men een grote internationale 

leverancier. Het belangrijkste verwachtte voordeel is het verhogen van de flexibele 

capaciteit. Verantwoordelijkheidskwesties en veiligheidsrisico’s behoren tot de grootste 

verwachtte problemen. We zijn van mening dat Cloud Computing een van de belangrijkste 

trends wordt in de toekomst. 

 

Tenslotte stellen we vast dat er langs de ene kant meer plannen zijn om te outsourcen, maar 

dat langs de ander kant ook serieus overwogen wordt om IT-activiteiten te insourcen. 

Hierdoor zal volgens ons de groei van IT-Outsourcing in België worden afgeremd.  

 

Beperkingen 

Als beperkingen bij dit onderzoek vermelden we dat het gevoerde onderzoek in de eerste 

plaats een algemeen beeld over IT-Outsourcing bij bedrijven in België wil schetsen. De 

conclusies moeten algemeen geïnterpreteerd worden; er werden geen deelaspecten 

onderzocht vanuit een geïsoleerd perspectief. Bovendien worden geen uitspraken gedaan 

over bedrijven die niet aan IT-Outsourcing doen;  alles werd bekeken vanuit het perspectief 

van de klant. Verder wijzen we er nog op dat we gebruik gemaakt hebben van een niet-

probabilistische steekproef, waardoor we de omvang van de selectiefout en 
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onbetrouwbaarheid niet goed kunnen schatten. We veralgemenen met enige 

voorzichtigheid onze conclusies voor België. 

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Wij hebben een verkennend onderzoek naar het fenomeen Cloud Computing in België 

gedaan. Volgens ons staat deze trend op de rand van een grote doorbraak en is er dus in de 

nabije toekomst nog veel ruimte voor onderzoek. In ons empirisch onderzoek kwam 

‘vermogen om volgens SLA te presteren’ naar voren als het belangrijkste evaluatiecriterium 

van externe leveranciers. De recente literatuur over Cloud Computing benadrukt dat goed 

opgestelde SLA’s zeer belangrijk zijn bij de implementatie ervan. Verder onderzoek in deze 

materie is aangewezen. 

 

Over de invloed van het topmanagement op het succes van IT-Outsourcing hebben wij in ons 

onderzoek geen statistisch significant verband kunnen vaststellen. Nochtans is er een sterke 

indicatie uit de literatuur en de interviews dat dit wel het geval is. Daarom bevelen we 

verder gedetailleerd onderzoek aan naar de invloed van de betrokken partijen bij het 

beslissingsproces om te outsourcen. 

 

Tenslotte stellen we voor om te focussen op insourcing door na te gaan wat het exacte 

verband is tussen tevredenheid en insourcing en wat de rol is van de andere drijfveren om te 

insourcen. Bedrijven geven in ons onderzoek aan de intentie te hebben om veel meer te 

gaan insourcen in de toekomst. Verder onderzoek naar verklaringen voor dit fenomeen kan  

interessant zijn.
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Bijlage 5.1: begeleidende brief 

 

Enquête IT-Outsourcing in België 

Geachte Meneer/Mevrouw, 

Wij zijn twee masterstudenten handelsingenieur aan de Universiteit Gent. Ter afronding van onze 

opleiding maken wij een thesis over de ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België, onder 

begeleiding van Prof dr. Aimé Heene. 

Naast een grondige literatuurstudie, willen we via een vragenlijst peilen naar het gebruik van  

IT-Outsourcing bij bedrijven in België. De bedoeling is om de huidige situatie in kaart te brengen en 

tevens inzicht te verwerven in de toekomstige ontwikkelingen. Bovendien willen we ook enkele 

hypothesen toetsen die we in de vakliteratuur hebben teruggevonden. 

 Voor het welslagen van dit empirisch onderzoek zijn wij afhankelijk van uw bereidwillige medewerking. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. We hebben gebruik gemaakt van een online-

enquête zodat u makkelijk en snel kan antwoorden. De verstrekte informatie wordt anoniem verwerkt; 

de contactgegevens worden enkel gebruikt voor het doorsturen van de resultaten. 

Instructies voor het invullen vindt u bij het openen van de link naar de enquête. In het openingsscherm 

wordt gevraagd om uw e-mailadres in te vullen en dan te klikken op de knop  

‘naar de enquête’. In het vak ‘e-mail’, volstaat het om een willekeurige letter in te vullen, een e-mail 

adres is niet nodig!  Als u echter naderhand de resultaten van ons onderzoek wil ontvangen, dient u uw 

e-mailadres wel in te vullen aan het einde van de vragenlijst. 

Om de enquête te starten klikt u op volgende link: http://www.thesistools.com/?qid=96632&ln=ned 

Indien er problemen zijn met de link, gelieve ons te contacteren. 

 

Wij bedanken u van harte voor het doorgeven van uw onmisbare expertise. 

 

Hoogachtend, 
 
Piet Herssens (piet.herssens@ugent.be) 
Pauline Ottoy (pauline.ottoy@ugent.be) 

  

http://www.thesistools.com/?qid=96632&ln=ned
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Bijlage 5.2: vragenlijst 

IT-Outsourcing in België 

 

We willen u van harte welkom heten en u al op voorhand bedanken voor uw medewerking! 
 

 

 

Gelieve eerste onderstaande instructies te lezen alvorens de enquête in te vullen! 
 
Het merendeel van de vragen zijn onder de vorm van meerkeuze of schaalmeting. Wanneer 
u de categorie „andere‟ antwoordt, hebt u soms de mogelijkheid om dit nog verder toe te 
lichten in bijhorend tekstvak. Dit is niet verplicht, maar het is wel interessant voor ons. Bij de 
open vragen bevindt zich een tekstvak waarin u kan antwoorden. 
 
Vergeet op het einde van de enquête niet op 'verzenden' te klikken. Mogen wij u er nog op 
wijzen dat alle gegevens anoniem worden verwerkt, en dat de resultaten in geen geval met 

de naam van uw bedrijf verbonden worden! Op het einde van de enquête hebt u de 
mogelijkheid om uw e-mailadres achter te laten, indien u de resultaten van ons onderzoek 
wenst te ontvangen. 
 
Wanneer er zich technische problemen voordoen tijdens de enquête, gelieve ons deze te 
melden. U kan ons altijd contacteren op pauline.ottoy@ugent.be 
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A. Algemene kenmerken en strategie  

 

 

 

   1.  
   

 

Wat zijn voor uw bedrijf de 3 belangrijkste redenen om aan IT-Outsourcing te doen? Gelieve 
een cijfer van 1 tot 3 te gebruiken, waarbij het cijfer 1 de belangrijkste reden aanduidt.  

   

   

 

Technologische flexibiliteit  
 

Meer variabele kostenstructuur 
 

Kostenbesparing 
 

Focus op kerncompetenties 
 

Toegang tot IT-skills 
 

Kwaliteitsverbetering 
 

Innovatievermogen verhogen 
 

Controleerbaarheid 
 

Deel van het risico verleggen 
 

IT-kosten zichtbaar maken 
 

Kortere time-to-market 
 

Afslanken IT-afdeling 
 

Integratie vergemakkelijken bij Mergers & Acquisitions 
 

Flexibele capaciteit 
 

Standaardisatie  
 

Andere 
 

   [ 0 ] 

   [ 6 ] 
 

 

  

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2641744&element=52&position=3&show=question
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   2.  

   

 
Welke IT-activiteiten worden door uw bedrijf geoutsourcet, en welke overweegt u om in de 
toekomst (nog) te outsourcen? Welke behoren tot uw kernactiviteiten?  

   

   

 
     Nu    Toekomst    Kernactiviteit  

 
Applicatieontwikkeling     

 

 

 

 

 

 

 
Applicatieonderhoud     

 

 

 

 

 

 

 
Help - en servicedesk     

 

 

 

 

 

 

 
Datacenter     

 

 

 

 

 

 

 
Netwerkbeheer     

 

 

 

 

 

 

 

Desktop en Printers     

 

 

 

 

 

 

 
Opleiding     

 

 

 

 

 

 

 
Applicatieserver     

 

 

 

 

 

 

 
E-mailserver     

 

 

 

 

 

 

 
Fileserver     

 

 

 

 

 

 

 
IT-security     

 

 

 

 

 

 

 
Andere     

 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2641749&element=32&position=4&show=question
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   3.     

 
Indien u "Andere" aanduidde in vraag 2, welke activiteiten bedoelde u dan?  

   

   

 

 

 

 
   4.     

 
Naar welke component gaat het grootste deel van het budget voor IT-Outsourcing?  

   

   

 

 
Applicatieontwikkeling 

 
Applicatieonderhoud 

 
Help- en servicedesk 

 
Datacenter 

 
Netwerkbeheer 

 
Desktop en printers 

 
Opleiding 

 
Applicatieserver 

 
E-mailserver 

 
Fileserver 

 
IT-security 

 Andere:  
 

 

 
   5.     

 
Welk percentage van het IT-budget gaat naar IT-Outsourcing?  

   

   

 

 
0% 

 
<10% 

 
10% - <30% 

 
30% - <50% 

 
50% - <70% 

 
70% - <90% 

 
>90%     

 

 

  

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2644387&element=11&position=16&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2641777&element=21&position=17&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2641783&element=21&position=18&show=question
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   6.  

   

 
Wie initieert de vraag tot IT-Outsourcing binnen de onderneming? Hier zijn meerdere 
antwoorden mogelijk.  

   

   

 

 
CEO 

 
CIO 

 
CFO  

 
IT project management  

 
Externe consultants  

 
IT & user departmenten 

 
Managers van business departementen  

 
Aandeelhouders  

 Andere:  
 

 

 
   7.  

   

 
Doet u aan co-sourcing, d.i. het samenwerken van intern personeel en externe providers aan 
hetzelfde project?  

   

   

 

 
Ja, systematisch 

 
Ja, maar occasioneel 

 
Neen, maar we denken er over na 

 
Neen, we zijn dit zeker niet van plan 

 

 

 
   8.  

   

 
Bij welke van de onderstaande omschrijvingen sluit de algemene strategie van de 
onderneming het beste aan?  

   

   

 

 
Kostenleiderschap, verhogen winstmarge door middel van een lagekostenstrategie 

 
Differentiatie, uniek maken van product door bepaalde eigenschappen en diensten 

 
Focus/Niche, nadruk op een specifieke markt of doelgroep 

 Andere:  
 

 

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2641994&element=22&position=19&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642006&element=21&position=20&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642009&element=21&position=21&show=question
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Ga naar het volgende deel
 

 

 
 
page: 2  

 

  

 
B. Outsourcingcontracten  

 

 

 
   9.     

 
Wat is de gemiddelde looptijd van uw IT-Outsourcingcontracten?  

   

   

 

 
Minder dan 1 jaar 

 
1-2 jaar 

 
3-4 jaar 

 
5-6 jaar 

 
Meer dan 6 jaar     

 

 

 

 
   10.     

 
Wat is de gemiddelde grootte van een IT-Outsourcingcontract (in euro) voor uw bedrijf?  

   

   

 

 
<500.000 

 
500.000- 1 miljoen 

 
1-3 miljoen 

 
3-5 miljoen 

 
>5miljoen     

 

 

 
   11.  

   

 
Welke soort IT-Outsourcingdeals gebruikt u het vaakst? Gelieve een cijfer van 1 tot 3 te 
gebruiken, waarbij het cijfer 1 de meest gebruikte aanduidt.  

   

   

Selective sourcing, waarbij u specifieke delen van uw IT-projecten uitbesteedt aan 
de leverancier die het best geschikt is  

Full outsourcing 
 

Reguliere outsourcing, waarbij u bepaalde activiteiten door een externe leverancier 
laat doen  

Andere 
 

   [ 0 ] 

   [ 6 ] 
 

 

 
  

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642025&element=21&position=24&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642028&element=21&position=25&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642031&element=52&position=26&show=question
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   12.     

 
Welke soort IT-Outsourcingcontracten worden het meest toegepast in uw bedrijf?  

   

   

 

 
1 Groot contract bij 1 leverancier  

 
Verschillende kleine contracten bij 1 leverancier 

 
Verschillende kleine contracten bij verschillende leveranciers 

 

 

 
   13.  

   

 
Heeft u in het verleden als eens een IT-Outsourcingcontract verbroken voor het einde van de 
looptijd?  

   

   

 

 
Ja 

 
Neen 

 

 

 
   14.     

 
Indien u ja antwoordde in vraag 13, wat was de reden?  

   

   

 

 

 

Ga verder naar het volgende deel
 

 
 

 
 
 
  

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642045&element=21&position=27&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642048&element=21&position=28&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642050&element=12&position=29&show=question
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page: 3  

 

  
C. Uitvoering en opvolging van IT-Outsourcingcontracten  

 

 
 

 
   15.  

   

 
In welke mate denkt u dat een gemiddeld Belgisch bedrijf belang hecht aan governance 
processen bij IT-Outsourcing?  

   
   

 
zeer weinig 

1 2 3 4 5 
zeer veel 

 

 

 
   16.     

 
Op welke tijdsschaal worden contracten gemiddeld geëvalueerd?  

   

   

 
per week 

 
per 2 weken 

 
per maand  

 
per trimester 

 
per semester 

 
per jaar 

 andere:  
 

  

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642082&element=31&position=33&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642491&element=21&position=34&show=question
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   17.     

 
Wat zijn in uw opinie de drie belangrijkste criteria om de prestatie van een leverancier te 
evalueren? Gelieve een cijfer van 1 tot 3 te gebruiken, waarbij het cijfer 1 de belangrijkste 
reden aanduidt.  

   

   

 
 

Vermogen om volgens de SLA te presteren 
 

Beschikbaarheid van belangrijke applicaties (aantal downturns) 
 

Oplevering van projecten binnen tijd en budget 
 

Verzekering van veiligheid van informatie 
 

Mate van verantwoordelijkheid opnemen voor fouten 
 

Snelheid van processing en oplevering 
 

Minimaal onderhoud door eigen mensen 
 

Impact op de eindgebruiker 
 

Andere  
 

   [ 0 ] 

   [ 6 ] 
 

 

Ga verder naar het volgende deel
 

 
 
page: 4  

 

 
D. Leveranciers  

 

 
 

 
   18.  

   

 
In welke mate maakt u gebruik van onderstaande middelen bij het selecteren van een 
leverancier?  

   

   

   Nooit Altijd  

 
Onderzoeksrapporten       

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Eigen ervaringen       

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Consultants       

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Andere       

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

 

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642492&element=52&position=35&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642544&element=31&position=38&show=question
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   19.  

   

 
Wat zijn de 3 belangrijkste factoren bij het kiezen van een leverancier? Gelieve een nummer 
van 1 tot 3 te gebruiken, waarbij het cijfer 1 de belangrijkste reden aanduidt.  

   

   

 
Prijs  

Bedrijfscultuur 
 

Reputatie 
 

Expertise 
 

Betrouwbaarheid 
 

Continuïteit 
 

Andere: 
 

   [ 0 ] 

   [ 6 ] 
 

 
   20.     

 
Naar welke soort leveranciers gaat uw voorkeur uit?  

   

   

 
Lokaal  

1 2 3 4 5 
Globaal 

Klein 
1 2 3 4 5 

Groot 

Specialist 
1 2 3 4 5 

Generalist 

 

 
 

Ga verder naar het volgende deel
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642563&element=52&position=42&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2642574&element=31&position=44&show=question
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page: 5  

 

  
E. Recente en toekomstige ontwikkelingen  

 

 

 
   21.  

   

 
Welke van de volgende zaken doet u momenteel of bent u van plan in de nabije toekomst te 
doen?  

   

   

 
     Nu    Nabije toekomst  

 
Offshoring (India, China,…) 
  

  

 

 

 

 

 
Nearshoring (Polen, Ierland,…) 
  

  

 

 

 

 

 
Captive Center     

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 
   22.     

 
Bent u van plan om in de toekomst meer te outsourcen?  

   

   

 

 
Ja, zeker en vast 

 
Misschien 

 
Nee, zeker niet 

 

 

 
   23.     

 
Heeft de financiële crisis een invloed gehad op uw beweegredenen om IT te outsourcen?  

   

   

 

 
Ja 

 
Nee 

 

 

 

 

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648641&element=32&position=50&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648684&element=21&position=54&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648693&element=21&position=55&show=question
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   24.     

 
Indien u ja antwoordde op de vorige vraag, in welk opzicht?  

   

   

 

 

 

 

 
   25.  

   

 
Soms bouwen bedrijven doorheen de jaren expertise en specifieke kennis op over bepaalde 
IT-applicaties. Heeft u plannen om opgedane kennis en expertise te commercialiseren en aan 
te bieden op de markt in de toekomst?  

   

   

 

 
Ja, we hebben concrete plannen 

 
Ja, we overwegen dit op lange termijn  

 
Nee, onze kennis en expertise is nog niet uitgebreid genoeg 

 
Nee, absoluut niet 

 

 

 

   26.     

 

Indien u ja antwoordde op de vorige vraag, wat is de belangrijkste reden om dit te doen?  

   

   

 

 
Om risico te spreiden 

 
Om een schaaleffect te realiseren 

 
Om de kosten te drukken 

 
Om te groeien in nieuwe markten 

 Andere:  
 

  

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648689&element=12&position=56&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648695&element=21&position=57&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648698&element=21&position=58&show=question
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   27.  

   

 
In welke mate bent u op de hoogte van volgende nieuwe ontwikkelingen op vlak van IT-
Outsourcing?  

   

   

 
   Nooit van gehoord Wordt al gebruikt  

 
Green IT-Outsourcing       

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Cloud Computing       

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Business Intelligence Outsourcing       

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Software as a Service (SaaS)       

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

 

 
   28.  

   

 
Bent u van plan in de toekomst te investeren in volgende nieuwe ontwikkelingen op het vlak 
van IT-Outsourcing? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

   

   

 

 
Green IT-Outsourcing 

 
Cloud Computing 

 
Business Intelligence Outsourcing 

 
Software as a Service 

 

 
 

 
   29.     

 
Bent u goed op de hoogte van Cloud Computing?  

   

   

 

 
Ja 

 
Nee 

 
Gebruik het al 

 

 

Ga naar het volgende deel
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648700&element=31&position=59&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2697003&element=22&position=63&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648775&element=21&position=64&show=question
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page: 6  

 
   30.  

   

 
In welk domeinen verwacht u dat Cloud Computing beter zal presteren dan de reguliere IT-
Outsourcing? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  

   

   

 

 
24/7 Ondersteuning 

 
Kostenbesparing 

 
Data veiligheid  

 
Flexibele capaciteit 

 
Efficiëntere operationele werking  

 
Schaaleffecten 

 
Betrouwbare prestatie onder zware workload 

 Andere:  
 

 

 
   31.  

   

 
Wat zijn de drie belangrijkste voorwaarden die moeten voldaan zijn om over te schakelen op 

Cloud Computing? Gelieve een nummer van 1 tot 3 te gebruiken, waarbij het cijfer 1 de 
belangrijkste aanduidt.  

   

   

 
 

24/7 Ondersteuning 
 

Betrouwbare prestatie bij zware werklast 
 

Aangeboden door bekende,grote leveranciers  
 

Transparantie leverancier 
 

Kostenbesparing 
 

Absolute Data Veiligheid Garantie  
 

Ontwikkeling van Standaardprotocollen  
 

Andere  
 

   [ 0 ] 

   [ 6 ] 
 

 

 

   32.     

 

Indien u andere hebt aangeduid, welke voorwaarde bedoelt u?  

   

   

 

 

 

 

 

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648790&element=22&position=66&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648802&element=52&position=67&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648806&element=12&position=68&show=question
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   33.  

   

 
Wat zal in uw opinie de grootste problemen opleveren wanneer u Cloud Computing 
implementeert?  

   

   

 

 
Gebrek aan standaarden 

 
Onzekerheid over aantal downturns 

 
Onzekerheid over verantwoordelijkheidkwesties (liability) 

 
Veiligheidsrisico 

 
Mindere prestatie tijdens piekmomenten 

 Andere:  
 

 

 
   34.  

   

 
Indien u overweegt in Cloud Computing te investeren, wat is het meest waarschijnlijk dat u 
zal doen?  

   

   

 

 
Een alternatief kiezen van de huidige leveranciers 

 
Op zoek gaan naar kleine en vernieuwende spelers op de markt voor een 
alternatief 

 
Een alternatief kiezen van een grote, internationale leverancier met een goede 
reputatie 

 
Zelf een cloud computing service provider unit oprichten 

 Andere:  
 

Ga verder naar het volgende deel
 

 
 
page: 7  

 

  
F. Tevredenheid en leerproces  

 

 

 
   35.     

 
Hoe staat u tegenover “insourcing”?  

   

   

 

 
Reeds gedaan, maar ga het niet meer doen in de nabije toekomst 

 
Reeds gedaan, en overweeg om het nog te doen in de nabije toekomst 

 
Nog niet gedaan, maar overweeg het wel te doen in nabije toekomst 

 
Nog niet gedaan, en ook niet van plan om dit in de nabije toekomst te doen 

 

 

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648814&element=21&position=69&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648816&element=21&position=70&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648823&element=21&position=73&show=question
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   36.  

   

 
Indien het antwoord bij de vorige vraag "Reeds gedaan, maar ga het niet meer doen in de 
nabije toekomst" of “Reeds gedaan, en overweeg het nog te doen in nabije toekomst” is, wat 
was de reden?  

   

   

 

 

 

 

 

 
   37.  

   

 
Wat is volgens u de algemene tevredenheid bij een gemiddeld Belgisch bedrijf over de 
behaalde resultaten van IT-Outsourcing?  

   

   

 

 
Zeer tevreden 

 
Tevreden 

 
Noch tevreden, noch ontevreden 

 
Lichtjes ontevreden 

 
Ontevreden 

 

 

Ga naar het laatste deel.
 

 
 
page: 8  
  

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648824&element=12&position=74&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648827&element=21&position=75&show=question
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Wij willen er u attent maken dat uw gegevens anoniem worden verwerkt! Deze 
vragen dienen enkel om uw bedrijf te kunnen classificeren voor verdere analyse 
van de resultaten. 
 

 

 

 
   38.     

 
Wat is uw functie binnen het bedrijf?  

   

   

 

 

 

 
   39.     

 
In welke sector is uw bedrijf actief?  

   

   

 

 

 

 
   40.     

 
Hoeveel bedraagt de jaarlijkse omzet (bij benadering) in euro?  

   

   

 

 
< 1 miljoen  

 
1-10 miljoen  

 
10-50 miljoen  

 
50-100 miljoen  

 
100-500 miljoen 500-1000 miljoen  

 
500-1000 miljoen 

 
> 1 miljard     

 

 

  

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648833&element=11&position=78&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648834&element=11&position=79&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648835&element=21&position=80&show=question
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   41.     

 
Hoeveel personeelsleden telt uw IT afdeling (bij benadering)?  

   

   

 

 
< 20  

 
20-50  

 
50-100  

 
100-200  

 
200-300  

 
400-500  

 
> 500     

 

 

 
   42.  

   

 
Wenst u de resultaten van deze enquête te ontvangen? Zo ja, gelieve uw e-mail adres in te 

vullen.  

   

   

 

 

 
 

Verzenden
 

 

 
 
page: 9  

Wij willen u heel erg bedanken voor de tijd en moeite bij het invullen van 
de enquête. Uw medewerking wordt erg geapprecieerd. Hartelijk Dank! 
 
Piet Herssens 
Pauline Ottoy 
2°Master Handelsingenieur: Operations Management 
Faculteit Economie & Bedrijfskunde 

Universiteit Gent 

 

  

http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648836&element=21&position=81&show=question
http://www.thesistools.com/so/pro/form/index.php?userID=59745&formID=96632&lninterface=ned&ln=ned&questionID=2648837&element=11&position=82&show=question
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Bijlage 5.3: output bij paragraaf 5.3.1 
 
Kernactiviteit en tevredenheid  
 
We hercodeerden de variabele tevredenheid van vijf (zeer tevreden; tevreden; noch tevreden, 
noch ontevreden; lichtjes ontevreden; ontevreden) naar drie categorieën (tevreden; noch 
tevreden, noch ontevreden; ontevreden). Dit gebeurde door de eerste twee categorieën en de 
laatste twee categorieën samen te nemen.  
 
H0: Geen verschil in tevredenheid tussen het wel of niet outsourcen van een kernactiviteit. 
 
Onafhankelijke variabele: kernactiviteit outsourcen (ja/nee): k = 2 
Afhankelijke variabele: tevredenheid: ordinaal  Mann-Whitney Test 
 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Outsourcing kernactiviteit N Mean Rank Sum of Ranks 

Tevredenheid Niet outsourcen van 

kernactiviteiten 
61 36,29 2213,50 

Wel outsourcen van 

kernactiviteiten 
13 43,19 561,50 

Total 74   

Test Statistics
a
 

 Tevredenheid 

Mann-Whitney U 322,500 

Wilcoxon W 2213,500 

Z -1,165 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,244 

a. Grouping Variable: Outsourcing 

kernactiviteit 
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Soort activiteit en tevredenheid  
 
We gebruikten voor het testen de gehercodeerde variabelen: applicatie, eindgebruiker, server 
en andere. Applicatie omvat applicatieontwikkeling en applicatieonderhoud. Eindgebruiker 
omvat help-en service desk, opleiding, desktop en printers. In de categorie servers zitten 
fileserver, applicatieserver en e-mailserver. En tenslotte onder de categorie Andere zit 
netwerkbeheer, datacenter, IT-security en andere. Voor tevredenheid gebruiken we terug de 
gehercodeerde variabele met drie categorieën. 
 
H0: Er is geen significant verschil in tevredenheid bij bedrijven die servers outsourcen en 
bedrijven die dit niet doen. 
 
Onafhankelijke variabele: server (0/1): k=2 
Afhankelijke variabele: tevredenheid: ordinaal  Mann-Whitney U Test 
 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Servers N Mean Rank Sum of Ranks 

Tevredenheid nee 31 34,18 1059,50 

ja 29 26,57 770,50 

Total 60   

 

Test Statistics
a
 

 Tevredenheid 

Mann-Whitney U 335,500 

Wilcoxon W 770,500 

Z -1,866 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,062 

a. Grouping Variable: Servers 
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Tevredenheid * Servers Crosstabulation 

   Servers 

   nee ja Total 

Tevredenheid Tevreden Count 13 19 32 

Expected Count 16,5 15,5 32,0 

% within Servers 41,9% 65,5% 53,3% 

Noch tevreden, noch 

ontevreden 

Count 11 7 18 

Expected Count 9,3 8,7 18,0 

% within Servers 35,5% 24,1% 30,0% 

Ontevreden Count 7 3 10 

Expected Count 5,2 4,8 10,0 

% within Servers 22,6% 10,3% 16,7% 

Total Count 31 29 60 

Expected Count 31,0 29,0 60,0 

% within Servers 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bijlage 5.4: output bij paragraaf 5.3.2  
 
Omzet en percentage IT-budget 
 
De variabele omzet werd gehercodeerd naar vijf klassen (1-<100 miljoen; 100-<500 miljoen; 500 
miljoen- <1 miljard; >1 miljard). 
 
H0: Er is geen verband tussen de omzet en het percentage van het IT-budget dat naar 
outsourcing gaat. 
 
Onafhankelijke variabele: omzet (vijf categorieën): k>2 
Afhankelijke variabele: percentage IT-budget: ordinaal Kruskal-Wallis 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 Omzet N Mean Rank 

Percentage van het IT-budget 

dat naar outsourcing gaat 

1-100 miljoen 14 41,54 

100-500 miljoen 19 32,42 

500-1000 miljoen 13 41,08 

>1 miljard 23 29,72 

Total 69  

 

Test Statistics
a,b

 

 Percentage van het IT-

budget dat naar 

outsourcing gaat 

Chi-Square 4,931 

df 3 

Asymp. Sig. ,177 
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Bijlage 5.5: output bij paragraaf 5.3.3  
 
Algemene strategie en drijfveer kostenbesparing 
 
We hebben bij  de ‘algemene bedrijfsstrategie’ de categorie ‘Andere’ weggelaten wegens 
validiteitsredenen. De variabele ‘drijfveren’ bestaat uit vier categorieën (niet belangrijk, minder 
belangrijk, belangrijk, zeer belangrijk). 
 
H0: De algemene bedrijfsstrategie heeft geen invloed op het belang dat gehecht wordt aan de 
drijfveer kostenbesparing. 
 
Onafhankelijke variabele: algemene strategie (drie categorieën): k>2  
Afhankelijke variabele: drijfveren: ordinaal Kruskal-Wallis  

 
Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 Algemene strategie van de 

onderneming N Mean Rank 

Kostenbesparing als belangrijkste 

drijfveer 

Kostenleiderschap 13 37,35 

Differentiatie 30 25,90 

Focus 14 27,89 

Total 57  

 

Test Statistics
a,b

 

 
Kostenbesparing als 

belangrijkste 

drijfveer 

Chi-Square 5,538 

df 2 

Asymp. Sig. ,063 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Algemene 

strategie van de onderneming 
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Kostenbesparing als belangrijkste drijfveer * Algemene strategie van de onderneming Crosstabulation 

 
Algemene strategie van de onderneming 

Total Kostenleiderschap Differentiatie Focus 

Kostenbesparing als 

belangrijkste drijfveer 

 niet belangrijk Count 4 20 9 33 

Expected Count 7,5 17,4 8,1 33,0 

% within Algemene 

strategie van de 

onderneming 

30,8% 66,7% 64,3% 57,9% 

minder belangrijk Count 1 3 0 4 

Expected Count ,9 2,1 1,0 4,0 

% within Algemene 

strategie van de 

onderneming 

7,7% 10,0% ,0% 7,0% 

belangrijk Count 3 3 2 8 

Expected Count 1,8 4,2 2,0 8,0 

% within Algemene 

strategie van de 

onderneming 

23,1% 10,0% 14,3% 14,0% 

zeer belangrijk Count 5 4 3 12 

Expected Count 2,7 6,3 2,9 12,0 

% within Algemene 

strategie van de 

onderneming 

38,5% 13,3% 21,4% 21,1% 

Total Count 13 30 14 57 

Expected Count 13,0 30,0 14,0 57,0 

% within Algemene 

strategie van de 

onderneming 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Algemene strategie en drijfveer focus op kerncompetenties 
 
We hebben in de ‘algemene bedrijfsstrategie’ de categorie ‘Andere’ weggelaten wegens 
validiteitsredenen. De variabele ‘drijfveren’ bestaat uit vier categorieën (niet belangrijk, minder 
belangrijk, belangrijk, zeer belangrijk). 
 
H0: De algemene bedrijfsstrategie heeft geen invloed op het belang dat gehecht wordt aan de 
drijfveer focus op kerncompetentie. 
 
Onafhankelijke variabele: algemene strategie(drie categorieën):  k>2  
Afhankelijke variabele: drijfveren: Ordinaal Kruskal-Wallis  

 
Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 Algemene strategie van de 

onderneming N Mean Rank 

Focus op kerncompetenties Kostenleiderschap 13 20,69 

Differentiatie 30 29,90 

Focus 14 34,79 

Total 57  

 

Test Statistics
a,b

 

 
Focus op 

kerncompetentie 

Chi-Square 6,242 

df 2 

Asymp. Sig. ,044 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Algemene 

strategie van de onderneming 
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Focus op kerncompetenties * Algemene strategie van de onderneming Crosstabulation 

 
Algemene strategie van de onderneming 

Total Kostenleiderschap Differentiatie Focus 

Focus op 

kerncompetenties 

niet belangrijk Count 11 16 5 32 

Expected Count 7,3 16,8 7,9 32,0 

% within Algemene 

strategie van de 

onderneming 

84,6% 53,3% 35,7% 56,1% 

minder belangrijk Count 1 5 2 8 

Expected Count 1,8 4,2 2,0 8,0 

% within Algemene 

strategie van de 

onderneming 

7,7% 16,7% 14,3% 14,0% 

belangrijk Count 0 1 3 4 

Expected Count ,9 2,1 1,0 4,0 

% within Algemene 

strategie van de 

onderneming 

,0% 3,3% 21,4% 7,0% 

zeer belangrijk Count 1 8 4 13 

Expected Count 3,0 6,8 3,2 13,0 

% within Algemene 

strategie van de 

onderneming 

7,7% 26,7% 28,6% 22,8% 

Total Count 13 30 14 57 

Expected Count 13,0 30,0 14,0 57,0 

% within Algemene 

strategie van de 

onderneming 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bijlage 5.6: output bij paragraaf 5.3.4 
 
Betrokkenheid topmanagement en tevredenheid 
 
We definiëren hiervoor een nieuwe variabele ‘topmanagement’, die we afleiden door te kijken 
naar het verschil wanneer enkel het topmanagement de vraag initieert (1) en wanneer er ook 
anderen zijn bij betrokken (0). We gebruiken de gehercodeerde variabele voor tevredenheid, 
waarbij respectievelijk de categorieën ‘zeer tevreden’ en ‘tevreden’ en de categorieën ‘lichtjes 
ontevreden’ en ‘ontevreden’ werden samengenomen tot drie nieuwe categorieën (tevreden; 
noch tevreden, noch ontevreden; ontevreden). 
 
H0: Er is geen significant verschil in tevredenheid tussen bedrijven waar enkel het 
topmanagement de vraag initieert naar IT-Outsourcing, en bedrijven waar er ook anderen bij 
betrokken zijn. 
 
Onafhankelijke variabele: topmanagement (0/1): k = 2 
Afhankelijke variabele: tevredenheid: ordinaal  Mann-Whitney Test 
 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Topmgt N Mean Rank Sum of Ranks 

Tevredenheid Top management 67 36,40 1747,00 

ook anderen 6 39,54 1028,00 

Total 73   

 
 

Test Statistics
a
 

 Tevredenheid 

Mann-Whitney U 571,000 

Wilcoxon W 1747,000 

Z -,665 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,506 

a. Grouping Variable: Topmgt 
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Bijlage 5.7: output bij paragraaf 5.3.5 
 
Gemiddelde contractduur en tevredenheid 
 
We hercodeerden de variabele contractduur door respectievelijk de categorieën ‘minder dan 1 
jaar’ en ‘1-2 jaar’ en de categorieën ‘5-6 jaar’ en ‘meer dan 6 jaar’ samen te nemen tot de 
nieuwe categorieën ‘kort’, ‘middellang’ en ‘lang’. We gebruiken de gehercodeerde variabele 
voor tevredenheid, waarbij respectievelijk de categorieën ‘zeer tevreden’ en ‘tevreden’ en de 
categorieën ‘lichtjes ontevreden’ en ‘ontevreden’ werden samengenomen tot drie nieuwe 
categorieën (tevreden; noch tevreden, noch ontevreden; ontevreden). 
 
H0: Er is geen verschil in tevredenheid bij organisaties waar de gemiddelde contractduur korter 
of langer is. 
 
Onafhankelijke variabele:  gemiddelde looptijd (drie categorieën): k >2 
Afhankelijke variabele: tevredenheid: ordinaal   Kruskal-Wallis 

 
Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 looptijd contract N Mean Rank 

Tevredenheid over IT-Outsourcing kort 17 43,79 

middellang 36 36,21 

lang 20 32,65 

Total 73  

 

Test Statistics
a,b

 

 
Tevredenheid over 

IT-Outsourcing 

Chi-Square 3,254 

df 2 

Asymp. Sig. ,197 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: looptijd contract 
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Gemiddelde contractduur en tevredenheid 
We gebruiken de gehercodeerde variabele voor tevredenheid, waarbij respectievelijk de 
categorieën ‘zeer tevreden’ en ‘tevreden’ en de categorieën ‘lichtjes ontevreden’ en 
‘ontevreden’ werden samengenomen tot drie nieuwe categorieën (tevreden; noch tevreden, 
noch ontevreden; ontevreden). 
 
H0: Contractgrootte heeft geen invloed op de tevredenheid over IT-Outsourcing 
 
Onafhankelijke variabele: contractgrootte (vijf categorieën): k >2 
Afh var: tevredenheid: ordinaal  Kruskal-Wallis 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 Grootte van het contract N Mean Rank 

Tevredenheid over IT-Outsourcing <500000 21 46,64 

500000-1 miljoen 14 31,43 

1-3 miljoen 12 40,75 

3-5 miljoen 15 30,70 

>5 miljoen 11 30,18 

Total 73  

 

Test Statistics
a,b

 

 
Tevredenheid over 

IT-Outsourcing 

Chi-Square 10,052 

df 4 

Asymp. Sig. ,040 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Grootte van het 

contract 

 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Tevredenheid over IT-Outsourcing * Grootte van het contract Crosstabulation 

 

Grootte van het contract 

Total <500000 

500000-1 

miljoen 

1-3 

miljoen 

3-5 

miljoen 

>5 

miljoen 

Tevredenheid over 

IT-Outsourcing 

tevreden Count 6 10 5 11 8 40 

Expected Count 11,5 7,7 6,6 8,2 6,0 40,0 

% within Grootte 

van het contract 

28,6% 71,4% 41,7% 73,3% 72,7% 54,8% 

nog tevreden, noch 

ontevreden 

Count 9 2 5 2 2 20 

Expected Count 5,8 3,8 3,3 4,1 3,0 20,0 

% within Grootte 

van het contract 

42,9% 14,3% 41,7% 13,3% 18,2% 27,4% 

ontevreden Count 6 2 2 2 1 13 

Expected Count 3,7 2,5 2,1 2,7 2,0 13,0 

% within Grootte 

van het contract 

28,6% 14,3% 16,7% 13,3% 9,1% 17,8% 

Total Count 21 14 12 15 11 73 

Expected Count 21,0 14,0 12,0 15,0 11,0 73,0 

% within Grootte 

van het contract 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gemiddelde contractgrootte en duurtijd 
 
We hercodeerden de variabele contractduur door respectievelijk de categorieën ‘minder dan 1 
jaar’ en ‘1-2 jaar’ en de categorieën ‘5-6 jaar’ en ‘meer dan 6 jaar’ samen te nemen tot de 
nieuwe categorieën ‘kort’, ‘middellang’ en ‘lang’. 
 
H0: Er is geen verband tussen gemiddelde contractgrootte en gemiddelde looptijd van het 
contract. 
 
Onafhankele variabele: gemiddelde contractgrootte (vijf categorieën): k > 2 
Afhankelijke variabele: gemiddelde looptijd: ordinaal   Kruskal-Wallis 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 Grootte van het contract N Mean Rank 

looptijd contract <500000 21 21,71 

500000-1 miljoen 14 29,82 

1-3 miljoen 13 37,85 

3-5 miljoen 15 52,73 

>5 miljoen 11 56,23 

Total 74  

 

 

Test Statistics
a,b

 

 looptijd contract 

Chi-Square 34,081 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Grootte van het 

contract 
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looptijd contract * Grootte van het contract Crosstabulation 

 

Grootte van het contract 

Total <500000 

500000-1 

miljoen 1-3 miljoen 3-5 miljoen >5 miljoen 

looptijd 

contract 

kort Count 12 3 1 1 0 17 

Expected Count 4,8 3,2 3,0 3,4 2,5 17,0 

% within Grootte van 

het contract 

57,1% 21,4% 7,7% 6,7% ,0% 23,0% 

middellang Count 8 11 10 4 3 36 

Expected Count 10,2 6,8 6,3 7,3 5,4 36,0 

% within Grootte van 

het contract 

38,1% 78,6% 76,9% 26,7% 27,3% 48,6% 

lang Count 1 0 2 10 8 21 

Expected Count 6,0 4,0 3,7 4,3 3,1 21,0 

% within Grootte van 

het contract 

4,8% ,0% 15,4% 66,7% 72,7% 28,4% 

Total Count 21 14 13 15 11 74 

Expected Count 21,0 14,0 13,0 15,0 11,0 74,0 

% within Grootte van 

het contract 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Soort ousourcingdeal en gemiddelde contractduur 
 
We hercodeerden de variabele contractduur door respectievelijk de categorieën ‘minder dan 1 
jaar’ en ‘1-2 jaar’ en de categorieën ‘5-6 jaar’ en ‘meer dan 6 jaar’ samen te nemen tot de 
nieuwe categorieën ‘kort’, ‘middellang’ en ‘lang’. 
 
H0: Het soort van outsourcingdeal heeft geen invloed op de contractduur. 
 
Onafhankelijke variabele: soort outsourcingdeal (drie categorieën): k> 2 
Afhankelijke variabele: contractgrootte: ordinaal  Kruskal-Wallis Test 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 Soort deal N Mean Rank 

Contractduur 1 groot contract bij 1 leverancier 25 44,74 

verschillende kleine contracten bij 

1 leverancier 

9 35,17 

verschillende contracten bij 

verschillende leveranciers 

38 31,39 

Total 72  

 

Test Statistics
a,b

 

 Contractduur 

Chi-Square 7,325 

df 2 

Asymp. Sig. ,026 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Soort deal 
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Contractduur * Soort deal Crosstabulation 

 

Soort deal 

Total 

1 groot contract 

bij 1 leverancier 

verschillende 

kleine contracten 

bij 1 leverancier 

verschillende 

contracten bij 

verschillende 

leveranciers 

Contractduur kort Count 2 3 11 16 

Expected Count 5,6 2,0 8,4 16,0 

% within Soort deal 8,0% 33,3% 28,9% 22,2% 

middellang Count 12 3 21 36 

Expected Count 12,5 4,5 19,0 36,0 

% within Soort deal 48,0% 33,3% 55,3% 50,0% 

lang Count 11 3 6 20 

Expected Count 6,9 2,5 10,6 20,0 

% within Soort deal 44,0% 33,3% 15,8% 27,8% 

Total Count 25 9 38 72 

Expected Count 25,0 9,0 38,0 72,0 

% within Soort deal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Soort outsourcingdeal en contractgrootte 
 
H0: Het soort van outsourcingdeal heeft geen invloed op de gemiddelde contractgrootte. 
 
Onafhankelijke variabele: soort outsourcingdeal (drie categorieën): k>2 
Afhankelijke variabele: contractgrootte: ordinaal  Kruskal-Wallis test 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 Soort deal N Mean Rank 

Contractgrootte 1 groot contract bij 1 leverancier 25 50,12 

verschillende kleine contracten bij 

1 leverancier 

9 30,33 

verschillende contracten bij 

verschillende leveranciers 

38 29,00 

Total 72  

 

Test Statistics
a,b

 

 Contractgrootte 

Chi-Square 17,023 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Soort deal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

Contractgrootte * Soort deal Crosstabulation 

 

Soort deal 

Total 

1 groot contract 

bij 1 leverancier 

verschillende 

kleine 

contracten bij 1 

leverancier 

verschillende 

contracten bij 

verschillende 

leveranciers 

Contractgrootte < 500.000 Count 2 4 14 20 

Expected Count 6,9 2,5 10,6 20,0 

% within Soort deal 8,0% 44,4% 36,8% 27,8% 

500.000 - 1 miljoen Count 2 1 11 14 

Expected Count 4,9 1,8 7,4 14,0 

% within Soort deal 8,0% 11,1% 28,9% 19,4% 

1-3 miljoen Count 5 2 6 13 

Expected Count 4,5 1,6 6,9 13,0 

% within Soort deal 20,0% 22,2% 15,8% 18,1% 

3-5 miljoen Count 8 1 5 14 

Expected Count 4,9 1,8 7,4 14,0 

% within Soort deal 32,0% 11,1% 13,2% 19,4% 

> 5 miljoen Count 8 1 2 11 

Expected Count 3,8 1,4 5,8 11,0 

% within Soort deal 32,0% 11,1% 5,3% 15,3% 

Total Count 25 9 38 72 

Expected Count 25,0 9,0 38,0 72,0 

% within Soort deal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bijlage 5.8: output bij paragraaf 5.3.6 
 
Voorkeur lokale/globale leverancier en tevredenheid 
 
We gebruiken de gehercodeerde variabele voor tevredenheid, waarbij respectievelijk de 
categorieën ‘zeer tevreden’ en ‘tevreden’ en de categorieën ‘lichtjes ontevreden’ en 
‘ontevreden’ werden samengenomen tot drie nieuwe categorieën (tevreden; noch tevreden, 
noch ontevreden; ontevreden). 
 
H0: De voorkeur voor een globale of lokale leverancier heeft geen invloed op tevredenheid over 
IT- Outsourcing. 
 
Onafhankelijke variabele: voorkeur leverancier globaal/lokaal (vijf categorieën): k>2 
Afhankelijke variabelen: tevredenheid: ordinaal  Kruskal-Wallis Test 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 
globale of lokale leverancier N Mean Rank 

tevredenheid Sterke voorkeur lokaal 8 51,00 

Voorkeur lokaal 10 43,10 

Geen voorkeur 23 35,83 

Voorkeur globaal 20 36,05 

Sterke voorkeur globaal 12 26,42 

Total 73  

Test Statistics
a,b

 

 tevredenheid 

Chi-Square 9,051 

df 4 

Asymp. Sig. ,060 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: globale of lokale 

leverancier 
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tevredenheid * globale of lokale leverancier Crosstabulation 

 

globale of lokale leverancier 

Total 

Sterke 

voorkeur 

lokaal 

Voorkeur 

lokaal 

Geen 

voorkeur 

Voorkeur 

globaal 

Sterke 

voorkeur 

globaal 

tevredenheid tevreden Count 2 4 12 11 10 39 

% within globale of 

lokale leverancier 

25,0% 40,0% 52,2% 55,0% 83,3% 53,4% 

nog tevreden, noch 

ontevreden 

Count 2 3 9 6 1 21 

% within globale of 

lokale leverancier 

25,0% 30,0% 39,1% 30,0% 8,3% 28,8% 

ontevreden Count 4 3 2 3 1 13 

% within globale of 

lokale leverancier 

50,0% 30,0% 8,7% 15,0% 8,3% 17,8% 

Total Count 8 10 23 20 12 73 

% within globale of 

lokale leverancier 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Voorkeur kleine/grote leverancier en tevredenheid 
 
We gebruiken de gehercodeerde variabele voor tevredenheid, waarbij respectievelijk de 
categorieën ‘zeer tevreden’ en ‘tevreden’ en de categorieën ‘lichtjes ontevreden’ en 
‘ontevreden’ werden samengenomen tot drie nieuwe categorieën (tevreden; noch tevreden, 
noch ontevreden; ontevreden). 
 
H0: De voorkeur voor grote of kleine leveranciers heeft geen invloed op de tevredenheid over 
IT-Outsourcing. 
 
Onafhankelijke variabele: voorkeur leverancier klein/groot (vijf categorieën): k>2 
Afhankelijke variabelen: tevredenheid: ordinaal  Kruskal-Wallis Test 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 kleine of grote leverancier N Mean Rank 

tevredenheid Sterke voorkeur klein 1 51,00 

Voorkeur klein 6 38,58 

Geen voorkeur 30 46,83 

Voorkeur groot 28 27,16 

Sterke voorkeur groot 9 36,33 

Total 74  

 

Test Statistics
a,b

 

 tevredenheid 

Chi-Square 15,429 

df 4 

Asymp. Sig. ,004 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: kleine of grote 

leverancier 
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kleine of grote leverancier 

Total 

Sterke 

voorkeur 

klein 

Voorkeur 

klein 

Geen 

voorkeur 

Voorkeur 

groot 

Sterke 

voorkeur 

groot 

tevredenheid tevreden Count 0 3 8 23 6 40 

% within kleine of 

grote leverancier 

,0% 50,0% 26,7% 82,1% 66,7% 54,1% 

nog tevreden, noch 

ontevreden 

Count 1 2 15 3 0 21 

% within kleine of 

grote leverancier 

100,0% 33,3% 50,0% 10,7% ,0% 28,4% 

ontevreden Count 0 1 7 2 3 13 

% within kleine of 

grote leverancier 

,0% 16,7% 23,3% 7,1% 33,3% 17,6% 

Total Count 1 6 30 28 9 74 

% within kleine of 

grote leverancier 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Voorkeur generalist/specialist leverancier en tevredenheid 
 
We gebruiken de gehercodeerde variabele voor tevredenheid, waarbij respectievelijk de 
categorieën ‘zeer tevreden’ en ‘tevreden’ en de categorieën ‘lichtjes ontevreden’ en 
‘ontevreden’ werden samengenomen tot drie nieuwe categorieën (tevreden; noch tevreden, 
noch ontevreden; ontevreden). 
 
H0: De voorkeur voor specialisten of generalisten heeft geen invloed op de tevredenheid over 
IT-Outsourcing. 
 
Onafhankelijke variabele: voorkeur leverancier generalist/specialist (vijf categorieën): k>2 
Afhankelijke variabelen: tevredenheid: ordinaal  Kruskal-Wallis Test 
 

Kruskal-Wallis Test 
Ranks 

 specialist of generalist N Mean Rank 

tevredenheid Sterke voorkeur specialist 9 43,11 

Voorkeur specialist 27 45,24 

Geen voorkeur 22 33,75 

Voorkeur generalist 14 27,29 

Sterke voorkeur generalist 2 20,50 

Total 74  

Test Statistics
a,b

 

 tevredenheid 

Chi-Square 11,288 

df 4 

Asymp. Sig. ,024 
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tevredenheid * specialist of generalist Crosstabulation 

 

specialist of generalist 

Total 

Sterke 

voorkeur 

specialist 

Voorkeur 

specialist 

Geen 

voorkeur 

Voorkeur 

generalist 

Sterke 

voorkeur 

generalist 

tevredenheid tevreden Count 4 9 13 12 2 40 

% within specialist 

of generalist 

44,4% 33,3% 59,1% 85,7% 100,0% 54,1% 

nog tevreden, noch 

ontevreden 

Count 2 11 8 0 0 21 

% within specialist 

of generalist 

22,2% 40,7% 36,4% ,0% ,0% 28,4% 

ontevreden Count 3 7 1 2 0 13 

% within specialist 

of generalist 

33,3% 25,9% 4,5% 14,3% ,0% 17,6% 

Total Count 9 27 22 14 2 74 

% within specialist 

of generalist 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bijlage 5.9: output bij paragraaf 5.3.7 
 
Sector en tevredenheid 
 
De variabele sector werd gehercodeerd naar vijf categorieën: financiële sector, manufacturing 
en energie, dienstensector, chemie en voeding, andere. Voor tevredenheid werden de 
oorspronkelijke vijf categorieën gebruikt. 
 
H0: Er is geen significant verschil in tevredenheid over IT-Outsourcing tussen de verschillende 
sectoren. 
 
Onafhankelijke variabele: sector (vijf categorieën): k>2 
Afhankelijke variabele: tevredenheid: ordinaal   Kruskal-Wallis Test 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 sector N Mean Rank 

Tevredenheid Financiële sector 15 36,53 

Manufacturing & Energie sector 14 23,86 

Dienstensector 18 41,33 

Chemische & Voedingssector 13 43,27 

Andere 14 41,89 

Total 74  

 

Test Statistics
a,b

 

 Tevredenheid 

Chi-Square 9,383 

df 4 

Asymp. Sig. ,052 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: sector 
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Tevredenheid * sector Crosstabulation 

 

sector 

Total 
Financiële 
sector 

Manufacturing 
& Energie 
sector Dienstensector 

Chemische & 
Voedingsector Andere 

Tevredenhei
d 

Zeer tevreden Count 0 1 0 0 0 1 

% within 
sector2 

,0% 7,1% ,0% ,0% ,0% 1,4% 

Tevreden Count 8 11 8 5 7 39 

% within 
sector2 

53,3% 78,6% 44,4% 38,5% 50,0% 52,7% 

Noch tevreden, noch 
ontevreden 

Count 6 2 6 5 2 21 

% within 
sector2 

40,0% 14,3% 33,3% 38,5% 14,3% 28,4% 

Lichtjes ontevreden Count 0 0 4 3 5 12 

% within 
sector2 

,0% ,0% 22,2% 23,1% 35,7% 16,2% 

Ontevreden Count 1 0 0 0 0 1 

% within 
sector2 

6,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,4% 

Total Count 15 14 18 13 14 74 

% within 
sector2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  



47 
 

Insourcing en tevredenheid 
 
H0: Er is geen significant verschil in de tevredenheid over IT-Outsourcing bij bedrijven die 
insourcing doen of erover denken, en bedrijven die geen insourcing doen. 
 
Onafhankelijke variabele: insourcing (vier categorieën): k>2 
Afhankelijke variabele: tevredenheid: ordinaal  Kruskall-Wallis  
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 Insourcing N Mean Rank 

Tevredenheid Reeds gedaan, maar niet 

opnieuw 

7 28,86 

Reeds gedaan, en ook opnieuw 27 38,91 

Nog niet gedaan, maar van plan 11 26,36 

Nog niet gedaan, en ook niet 

van plan 

28 41,38 

Total 73  

Test Statistics
a,b

 

 Tevredenheid 

Chi-Square 6,326 

df 3 

Asymp. Sig. ,097 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Insourcing 
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Tevredenheid * Insourcing Crosstabulation 

 

Insourcing 

Total 

Reeds 

gedaan, maar 

niet opnieuw 

Reeds 

gedaan, en 

ook opnieuw 

Nog niet 

gedaan, maar 

van plan 

Nog niet 

gedaan, en 

ook niet van 

plan 

Tevredenheid Zeer tevreden Count 1 0 0 0 1 

% within 

Insourcing 

14,3% ,0% ,0% ,0% 1,4% 

Tevreden Count 4 13 9 13 39 

% within 

Insourcing 

57,1% 48,1% 81,8% 46,4% 53,4% 

Noch tevreden, noch 

ontevreden 

Count 1 10 2 7 20 

% within 

Insourcing 

14,3% 37,0% 18,2% 25,0% 27,4% 

Lichtjes ontevreden Count 1 3 0 8 12 

% within 

Insourcing 

14,3% 11,1% ,0% 28,6% 16,4% 

Ontevreden Count 0 1 0 0 1 

% within 

Insourcing 

,0% 3,7% ,0% ,0% 1,4% 

Total Count 7 27 11 28 73 

% within 

Insourcing 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bijlage 5.10: output bij paragraaf 5.3.8 
 
Selective sourcing en tevredenheid 
 
We hercodeerden de variabele selective sourcing, zodat deze vier categorieën bevat: niet-
belangrijk, minder belangrijk, belangrijk, zeer belangrijk. Voor tevredenheid werd de 
gehercodeerde variabele met drie categorieën gebruikt. 
 
H0: Er is geen significant verschil in tevredenheid over IT-Outsourcing tussen bedrijven die 
selective sourcing als hun belangrijkste soort deals aangeven en bedrijven die dit niet doen. 
 
Onafhankelijke variabele: selective sourcing (vier categorieën): k>2 
Afhankelijke variabele: tevredenheid: ordinaal   Kruskal-Wallis Test 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 Selective sourcing N Mean Rank 

Tevredenheid Niet belangrijk 12 36,25 

Minder belangrijk 10 31,65 

Belangrijk 22 42,02 

Zeer belangrijk 30 36,63 

Total 74  

Test Statistics
a,b

 

 Tevredenheid 

Chi-Square 2,180 

df 3 

Asymp. Sig. ,536 
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Multi-sourcing en tevredenheid 
We hebben de variabele gehercodeerd naar bedrijven, die het gebruik van multi-sourcing belangrijk 

vinden en er dus veel gebruik van maken (1= ja) en zij, die dit niet belangrijk vinden of en dus niet of zeer 

weining doen (0=neen). Tevredenheid werd gehercodeerd zodat het drie categorieën bevat: ontevreden; 

noch tevreden, noch ontevreden; tevreden 

 

H0: Er is geen significant verschil in tevredenheid tussen bedrijven, die veel aan multi-sourcing doen en 

bedrijven die dit (bijna) niet doen. 

 

Onafhankelijke variabele: multi-sourcing (twee categorieën): k=2 

Afhankelijke variabele: tevredenheid: ordinaal  Man-Whitney Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 multi-

sourcing N Mean Rank Sum of Ranks 

Tevredenheid Neen 50 40,65 2032,50 

Ja 25 32,70 817,50 

Total 75   

 

Test Statistics
a
 

 Tevredenheid 

Mann-Whitney U 492,500 

Wilcoxon W 817,500 

Z -1,634 

  

Asymp. Sig. (2-tailed) ,102 

a. Grouping Variable: multi-sourcing 
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Tevredenheid * multi-sourcing Crosstabulation 

 
multi-sourcing 

Total Neen ja 

Tevredenheid ,00 Count 1 0 1 

% within multi-sourcing 2,0% ,0% 1,3% 

Tevreden Count 22 17 39 

% within multi-sourcing 44,0% 68,0% 52,0% 

Noch tevreden, noch ontevreden Count 16 5 21 

% within multi-sourcing 32,0% 20,0% 28,0% 

Ontevreden Count 11 3 14 

% within multi-sourcing 22,0% 12,0% 18,7% 

Total Count 50 25 75 

% within mult-isourcing 100,0% 100,0% 100,0% 
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Multi-sourcing en governance 
 
We hebben de variabele gehercodeerd naar bedrijven, die het gebruik van multi-sourcing 
belangrijk vinden en er dus veel gebruik van maken (1= ja) en zij, die dit niet belangrijk vinden of 
en dus niet of zeer weining doen (0=neen). 
 
H0: Er is geen significant verschil in het belang dat organisaties aan governance hechten, die wel 
aan multi-sourcing doen en organisaties die (bijna) niet aan multi-sourcing doen. 
 
Onafhankelijke variabele: multi-sourcing (twee categorieën): k =2 
Afhankelijke variabele: governance T-Test 
 

T-Test 

Group Statistics 

 multi-

sourcing N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Tevredenheid ja 25 1,4400 ,71181 ,14236 

Neen 50 1,7400 ,82833 ,11714 

 

Independent Samples Test 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

90% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Tevredenheid Equal variances 
assumed 

1,680 ,199 -1,547 73 ,126 -,30000 ,19398 -,62317 ,02317 

Equal variances 
not assumed   

-1,627 55,125 ,109 -,30000 ,18436 -,60843 ,00843 
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Multi-sourcing en algemene strategie 
 
We hercodeerden de variabele “Algemene strategie”, zodanig dat alle respondenten, die 
“andere” hadden aangeduid verwijderd zijn. We hebben de variabele gehercodeerd naar 
bedrijven, die het gebruik van multi-sourcing belangrijk vinden en er dus veel gebruik van 
maken (1= ja) en zij, die dit niet belangrijk vinden of en dus niet of zeer weining doen (0=neen). 
 
H0: Er is geen significant verband tussen de algemene strategie van bedrijven en het feit dat ze veel aan 

multi-sourcing doen of dit (bijna) niet doen. 

Onafhankelijke variabele: multi-sourcing (twee categorieën): k=2 
Afhankelijke variabele: algemene strategie: nominaal  Chi Kwadraat Test 
 

Multi-sourcing * Algemene strategie van de onderneming Crosstabulation 

 
Algemene strategie van de onderneming 

Total Kostenleiderschap Differentiatie Focus 

Multi-sourcing Neen Count 10 29 10 49 

% within Algemene strategie 

van de onderneming 

55,6% 82,9% 58,8% 70,0% 

ja Count 8 6 7 21 

% within Algemene strategie 

van de onderneming 

44,4% 17,1% 41,2% 30,0% 

Total Count 18 35 17 70 

% within Algemene strategie 

van de onderneming 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,555
a
 2 ,062 

Likelihood Ratio 5,685 2 ,058 

Linear-by-Linear Association ,066 1 ,798 

N of Valid Cases 70   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 5,10. 
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Co-sourcing en tevredenheid 
 

Tevredenheid werd gehercodeerd zodat het drie categorieën bevat: ontevreden; noch tevreden, noch 

ontevreden; tevreden. 

H0: Er is geen verschil in tevredenheid en de mate waarin bedrijven aan co-sourcing doen. 
Onafhankelijke variabele: co-sourcing (vier categorieën): k > 2 
Afhankelijke variabele: tevredenheid: ordinaal  Kruskal-Wallis Test 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 co-sourcing N Mean Rank 

Tevredenheid ja, systematisch 49 34,03 

ja, occasioneel 21 44,40 

nee, maar we denken erover 3 51,67 

nee, we gaan het nooit doen 1 20,00 

Total 74  

 

Test Statistics
a,b

 

 Tevredenheid 

Chi-Square 6,557 

df 3 

Asymp. Sig. ,087 
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Tevredenheid * co-sourcing Crosstabulation 

 

co-sourcing 

Total 

ja, 

systematisch 

ja, 

occasioneel 

nee, maar 

we denken 

erover 

neen, we  

gaan het 

nooit doen 

Tevredenheid Tevreden Count 29 8 1 1 39 

% within co-

sourcing 

59,2% 38,1% 33,3% 100,0% 52,7% 

Noch tevreden, noch 

ontevreden 

Count 15 6 0 0 21 

% within co-

sourcing 

30,6% 28,6% ,0% ,0% 28,4% 

Ontevreden Count 5 7 2 0 14 

% within co-

sourcing 

10,2% 33,3% 66,7% ,0% 18,9% 

Total Count 49 21 3 1 74 

% within co-

sourcing 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  



56 
 

Bijlage 5.11: output bij paragraaf 5.3.9 
 
Algemene strategie en offshoring  
 
We hercodeerden de variabele offshoring zodanig dat ‘nu’ en ‘van plan’ werden samengevoegd 
en er een 0/1 variabele ontstond. De variabele “strategie” hercodeerden we zodanig dat de 
categorie ‘Andere’ er tussenuit werd gelaten. 
 
H0: Er is geen significant verschil het soort algemene strategie die bedrijven volgen en of ze aan 
offshoring (gaan) doen of niet. 
 
Onafhankelijke variabele: algemene strategie (drie categorieën): k>2 
Afhankelijke variabele: offshoring: nominaal  Chi Kwadraat Test 
 

Crosstabs 

 
Algemene strategie van de onderneming 

Total Kostenleiderschap Differentiatie Focus 

Offshoring Geen offshoring Count 4 10 10 24 

% within Algemene strategie 
van de onderneming 

25,0% 32,3% 83,3% 40,7% 

Wel offshoring of 
van plan 

Count 12 21 2 35 

% within Algemene strategie 
van de onderneming 

75,0% 67,7% 16,7% 59,3% 

Total Count 16 31 12 59 

% within Algemene strategie 
van de onderneming 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 11,589
a
 2 ,003 

Likelihood Ratio 11,935 2 ,003 

Linear-by-Linear Association 8,547 1 ,003 

N of Valid Cases 59   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 4,88. 
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Sector en offshoring 
 
We hercodeerden de variabele offshoring zodanig dat ‘nu’ en ‘van plan’ werden samengevoegd 
en er een 0/1 variabele ontstond. De variabele sector werd gehercodeerd naar 5 categorieën: 
financiële sector, manufacturing en energie, dienstensector, chemie en voeding, andere. 
 
H0: Er is geen significant verschil in het soort sector waarin heb bedrijf zich situeert en het al 
dan niet offshoren. 
 
Onafhankelijke variabele: sector (vijf categorieën): k > 2 
Afhankelijke variabele: offshoring: nominaal  Chi Kwadraat Test 
 

Crosstabs 

Offshore * sector Crosstabulation 

 

sector 

Total 

Financiële 

sector 

Manufacturing 

& Energie 

sector Dienstensector 

Chemische en 

voedingssector Andere 

Offshoring Geen 

offshoring 

Count 5 3 3 6 10 27 

% within sector 35,7% 25,0% 25,0% 46,2% 83,3% 42,9% 

Wel 

offshoring 

of van 

plan 

Count 9 9 9 7 2 36 

% within sector 64,3% 75,0% 75,0% 53,8% 16,7% 57,1% 

Total Count 14 12 12 13 12 63 

% within sector 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,502
a
 4 ,021 

Likelihood Ratio 12,047 4 ,017 

Linear-by-Linear Association 6,364 1 ,012 

N of Valid Cases 63   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 5,14. 
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Omzet en offshoring 

We hercodeerden de variable omzet van zeven naar twee categorieën. Zo ontstond een 

variabele met twee categorieën: <500 miljoen euro en >500 miljoen euro. We hercodeerden 

ook de variabele offshoring  zodanig dat ‘nu’ en ‘van plan’ werden samengevoegd en er een 0/1 

variabele ontstond. 

 
H0: Er is geen significant verschil in de omzet van bedrijven die aan offshoring doen (of dit van 
plan zijn) en zij die dit niet doen.  
Onafhankelijke variabele: omzet (twee categorieën): k = 2 
 
Afhankelijke variabele: offshoring: nominaal  Chi Kwadraat Test 
 

Crosstab 

Offshore2 * Omzet Crosstabulation 

   Omzet 

   0-500 miljoen > 500 miljoen Total 

Offshoring Geen Offshoring Count 17 9 26 

% within Omzet 68,0% 25,7% 43,3% 

Wel Offshoring Count 8 26 34 

% within Omzet 32,0% 74,3% 56,7% 

Total Count 25 35 60 

% within Omzet 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 10,619
a
 1 ,001   

Continuity Correction
b
 8,967 1 ,003   

Likelihood Ratio 10,861 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,002 ,001 

Linear-by-Linear Association 10,442 1 ,001   

N of Valid Cases 60     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,83. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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IT-departement en offshoring 
 
We hercodeerden de variabele “IT-departement” zodanig dat we vier categorieën kregen: <50; 
51-100; 101-500; >500. Hiervoor namen we de eerste twee mogelijkheden samen en ook de 
mogelijkheden 4 tot 6. We hercodeerden ook de variabele offshore zodanig dat ‘nu’ en ‘van 
plan’ werden samengevoegd en er een 0/1 variabele ontstond. 
 
H0: Er is geen significant verschil in de grootte van IT-departementen bij bedrijven die aan 
offshoring doen (of dit van plan zijn) en bedrijven die het niet doen. 
 
Onafhankelijke variabele: IT-departement (vier categorieën): k > 2 
Afhankelijke variabele: offshoring: nominaal  Chi Kwadraat Test 
 

Crosstabs 

 

Offshore * IT-departement Crosstabulation 

   IT-departement 

   1-50 51-100 101-500 > 500 Total 

Offshoring Geen Offshoring Count 14 4 5 4 27 

% within ITDep2 70,0% 36,4% 38,5% 23,5% 44,3% 

Wel Offshoring Count 6 7 8 13 34 

% within ITDep2 30,0% 63,6% 61,5% 76,5% 55,7% 

Total Count 20 11 13 17 61 

% within ITDep2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,788
a
 3 ,032 

Likelihood Ratio 9,030 3 ,029 

Linear-by-Linear Association 7,509 1 ,006 

N of Valid Cases 61   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,87. 
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Bijlage 5.12: output bij paragraaf 5.3.10 
 
Financiële crisis en drijfveer flexibele capaciteit 
 
De drijfveer flexibele capaciteit werd apart genomen en gehercodeerd volgens belangrijkheid. 
Er werden vier categorieën gemaakt: heel belangrijk, belangrijk, minder belangrijk, niet 
belangrijk.  
 
H0: Er is geen significant verschil tussen de impact van de financiële crisis op bedrijven en 
hoeveel belang ze hechten aan de drijfveer flexibele capaciteit 
 
Onfhankelijke variabele: impact crisis (twee categorieën): k = 2 
Afhankelijke variabele: drijfveer flexibele capaciteit: ordinaal Mann-Whitney Test 
 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Invloed 

financiële crisis N Mean Rank Sum of Ranks 

flexibele capaciteit ja 9 20,67 186,00 

nee 53 33,34 1767,00 

Total 62   

 

Test Statistics
a
 

 flexibele capaciteit 

Mann-Whitney U 141,000 

Wilcoxon W 186,000 

Z -2,131 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,033 

a. Grouping Variable: Invloed financiële crisis 
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Bijlage 5.13: output bij paragraaf 5.3.11 
 
Omzet en interesse Cloud Computing 

H0: De omzet van de onderneming heeft geen invloed op de interesse voor Cloud computing. 

 
Onafhankelijke variabele: omzet (vier categorieën): k>2 
Afhankelijke variabele: interesse Cloud Computing:  ordinaal  Kruskal-Wallis Test 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 omzet N Mean Rank 

Cloud Computing 1-100 miljoen 14 33,11 

100-500 miljoen 19 44,61 

500-1000 miljoen 13 37,65 

>1 miljard 24 28,52 

Total 70  

 

Test Statistics
a,b

 

 Cloud Computing 

Chi-Square 7,829 

df 3 

Asymp. Sig. ,050 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: omzet 
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Crosstabs 

Cloud Computing * omzet Crosstabulation 

 

omzet 

Total 1-100 miljoen 

100-500 

miljoen 

500-1000 

miljoen >1 miljard 

Cloud Computing nooit van gehoord Count 2 0 0 1 3 

% within 

omzet 

14,3% ,0% ,0% 4,2% 4,3% 

kleine interesse Count 2 0 2 5 9 

% within 

omzet 

14,3% ,0% 15,4% 20,8% 12,9% 

interesse Count 4 8 6 13 31 

% within 

omzet 

28,6% 42,1% 46,2% 54,2% 44,3% 

vergaande interesse Count 5 8 2 4 19 

% within 

omzet 

35,7% 42,1% 15,4% 16,7% 27,1% 

zo geïnteresseerd dat ik 

het al gebruik 

Count 1 3 3 1 8 

% within 

omzet 

7,1% 15,8% 23,1% 4,2% 11,4% 

Total Count 14 19 13 24 70 

% within 

omzet 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Omzet en voorwaarden Cloud Computing 
 
H0: Er is geen verband tussen de omzet van de onderneminge en kostenbesparing voor Cloud 
Computing. 
 
Onfhankelijke variabele: omzet : k>2    
Afhankelijke variabele: voorwaarden Cloud Computing: ordinaal Kruskal Wallis 
 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 omzet N Mean Rank 

Cloud Computing kostenbesparing 1-100 miljoen 14 32,50 

100-500 miljoen 19 29,79 

500-1000 miljoen 13 45,35 

>1 miljard 24 36,44 

Total 70  

 

Test Statistics
a,b

 

 
Cloud computing 

kostenbesparing 

Chi-Square 6,713 

df 3 

Asymp. Sig. ,082 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: omzet 
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Cloud Computing * omzet Crosstabulation 

 

omzet 

Total 1-100 miljoen 

100-500 

miljoen 

500-1000 

miljoen >1 miljard 

Cloud Computing nooit van gehoord Count 2 0 0 1 3 

% within 

omzet 

14,3% ,0% ,0% 4,2% 4,3% 

kleine interesse Count 2 0 2 5 9 

% within 

omzet 

14,3% ,0% 15,4% 20,8% 12,9% 

interesse Count 4 8 6 13 31 

% within 

omzet 

28,6% 42,1% 46,2% 54,2% 44,3% 

vergaande interesse Count 5 8 2 4 19 

% within 

omzet 

35,7% 42,1% 15,4% 16,7% 27,1% 

zo geïnteresseerd dat ik 

het al gebruik 

Count 1 3 3 1 8 

% within 

omzet 

7,1% 15,8% 23,1% 4,2% 11,4% 

Total Count 14 19 13 24 70 

% within 

omzet 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bijlage 5.14: Cloud Computing 
 
Gartner (2009) voorspelt dat Cloud Computing de belangrijkste nieuwe strategische focus in het 

domein van informatietechnologie voor 2010 wordt. Daarom hebben we een extra bijlage 

geschreven zodat de geïnteresseerde lezer zich een beeld kan vormen van wat Cloud Computing 

precies inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn van de implementatie ervan. 

 

Net als voor IT-Outsourcing is het moeilijk een definitie voor Cloud Computing te vinden, die 

geaccepteerd wordt door iedereen. Dit komt omdat de technologie die het concept 

ondersteunt, nog in volle ontwikkeling is (Wang, Von Laszewski, Kunze, & Tao, 2008). Toch 

stellen zij de volgende definitie voor: 

“A Computing Cloud is a set of network enabled services, providing scalable, quality of service 

guaranteed, normally personalized, inexpensive computing infrastructures on demand, which 

could be accessed in a simple and pervasive way” (Wang, Von Laszewski, Kunze, & Tao, 2008, p. 

3). 

 

Oshri, Kotlarsky en Willcocks (2009) beschrijven Cloud Computing en de metafoor van de 

‘Cloud’ als volgt: 

“It provides common business applications online that are accessed from a web browser, while 

the software and data are stored on the servers ….. The metaphor of the cloud draws on how the 

Internet is depicted in computer network diagrams and represents an abstraction of the complex 

infrastructure it conceals. Cloud Computing allows users to access technology-enabled services 

on the Internet without having to know or understand the technology infrastructure that 

supports them. Nor do they have much control over it” (Oshri, Kotlarsky, & Willcocks, 2009, p. 

146). 
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Essentieel zijn er vanuit het standpunt van de klant drie nieuwe aspecten, die sterk verschillen 

van vroegere IT-Outsourcing (Vogels, 2008): 

 De beschikbaarheid van computercapaciteit op aanvraag, die quasi oneindig is. 

Organisaties moeten dus niet meer op lange termijn plannen, wanneer ze veel capaciteit 

nodig hebben. 

 De eliminatie van op voorhand vastgelegde contracten met hoeveelheden verbruik. 

Bedrijven kunnen zo klein starten en capaciteit toevoegen wanneer het nodig is zonder 

al te hoge kosten. 

 De mogelijkheid om te betalen voor het verbruik op een korte termijn. Dit zorgt ervoor 

dat capaciteit, die niet langer nodig is, veel sneller en flexibeler wordt opgegeven. 

Cloud Computing kan zowel refereren naar de applicaties geleverd over het internet, als naar de 

infrastructuur nodig in datacenters om deze diensten te leveren ( UC Berkeley Reliable Adaptive 

Distributed Systems Laboratory, 2009).  De diensten zelf (applicaties)  staan het meest bekend 

als Software as a Service (Saas). De infrastructuur wordt vaak een ‘cloud’ genoemd. Er zijn twee 

soorten van deze zogenaamde clouds. Als men spreekt van een public cloud,  dan bedoelt men 

de capaciteit van infrastructuur die toegankelijk is voor iedereen en wordt betaald op basis van 

verbruik. Indien men het heeft over een ‘private cloud’, dan bedoelt men de interne 

datacenters van een organisatie, die niet beschikbaar zijn voor het publiek ( UC Berkeley 

Reliable Adaptive Distributed Systems Laboratory, 2009). 

 

Cloud Computing biedt duidelijk vele voordelen. Een van de belangrijkste is dat, door het 

bouwen van gigantische datacenters in landen met lagere kosten, men zeer grote 

schaaleffecten en de bijhorende kostenbesparingen kan realiseren. Bedrijven kunnen volkomen 

flexibel bepalen wanneer en hoeveel capaciteit ze nodig hebben (Yang & Tate, 2009). Cloud 

computing zorgt voor betere prestaties en minder downturns doordat via de externe 

leverancier veel sneller maintenance wordt gedaan en nieuwe technologieën beschikbaar zijn 

(Erdogmus, 2009). Cloud computing kan ook een lagere last leggen op het milieu door een 

efficiënter gebruik van energie (Katz, 2009). 
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Een van de grote nadelen van Cloud Computing is dat door het gebruik ervan, organisaties maar 

beperkte controle hebben over bepaalde IT-diensten en databases. Als er een probleem is in de 

cloud, bijvoorbeeld met de infrastructuur, dan kan de organisatie daar niet veel aan veranderen 

(Oshri, Kotlarsky, & Willcocks, 2009). Een ander groot probleem is de vertrouwelijkheid en 

veiligheid van de gegevens die worden opgeslagen in de cloud. Aangezien de bedrijven meestal 

niet weten waar hun data effectief wordt opgeslagen en wie er toegang tot heeft, kan dit zeker 

in landen met een andere wetgeving dan het land van de moederorganisatie problemen 

opleveren (Yang & Tate, 2009).  Men gelooft dat met ontwikkeling van speciale software dit 

probleem zal kunnen opgelost worden. Een onderschat risico is ook de verhoging van de kosten 

van datatransfer. Zolang de gegevens in de cloud blijven, is er geen probleem. De complicaties 

ontstaan wanneer men de data wil terugtrekken uit de cloud, terug naar het eigen bedrijf of 

naar een andere cloud. Hierdoor kunnen bottlenecks ontstaan, die zeer hoge kosten kunnen 

opleveren ( UC Berkeley Reliable Adaptive Distributed Systems Laboratory, 2009). 

 

 


