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De recessie is voorbij, de crisis houdt aan

o Een diepere oorzaak van de economisch crisis (dan de financiële crisis) is dat we onze 
management instrumenten, -modellen en beslissingsregels niet aanpassen aan veranderingen in de 
basis-instituties van de economie: 

• De veranderende rol van kennis in het economisch proces
• Het veranderende karakter van kennis
• De veranderingen in hoe kennis wordt toegepast en hoe kennis wordt ontwikkeld

- Met als gevolgen o.m.: 
- De overgang van een lineaire- naar een niet-lineaire economie (world risk society)
- Wijzigende eigendomsverhoudingen
- Open business modellen

- Outsourcing is onderdeel van het proces van de ontwikkeling naar open 
business modellen om beter gebruik te maken van kennis in de 
samenleving

o De functie van een crisis is om noodzakelijke (institutionele) veranderingen versneld door te voeren 
(Milton Friedman) 
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Wat is outsourcing? 
Vorm Beschrijving

Outsourcing Het overdragen aan een externe organisatie, op regelmatige basis,van activiteiten die vroeger intern werden 
uitgevoerd (of waarbij de organisatie de capaciteiten heeft om ze intern uit te voeren)

Peripheral outsourcing Uitbesteden van strategisch minder belangrijke, eerder ondersteunende activiteiten, aan een externe leverancier.

Strategic (core) 
outsourcing Uitbesteden van activiteiten die ook belangrijk zijn voor het lange termijn succes van de organisatie.

Quasi outsourcing Men richt eerst een dochteronderneming op en draagt nadien de activiteiten over aan deze dochter.

Totale insourcing Hier valt het grootste deel van de activiteit (minimaal 80%) onder de directe verantwoordelijkheid van de interne 
organisatie (SSC’s)

Totale outsourcing Volledig (minimaal 80%) onderbrengen van een bepaalde activiteit bij een dienstverlener.

Selectieve outsourcing Uitbesteden van onderdelen van een activiteit (minimaal 20%, maximaal 80%); intern houden van de overgebleven 
onderdelen van de activiteit

Transitional outsourcing Het tijdelijk uitbesteden van activiteiten. Organisaties doen tijdelijk een beroep op outsourcing totdat de activiteit 
intern kan worden uitgevoerd.

Business Process 
Outsourcing Het uitbesteden van een integraal bedrijfsproces of een hele bedrijfsfunctie

Business Benefit 
Outsourcing

Outsourcing waarbij specifieke voordelen die de leverancier kan leveren voor het bedrijf gespecifieerd worden en 
waarvan de betalingen gekoppeld worden aan realisatie van deze voordelen

Value added outsourcing Uitbesteden van een activiteit omdat men van mening is dat de leverancier toegevoegde waarde kan creëren, buiten 
de mogelijkheden van de interne organisatie

Co-sourcing Het samen met een leverancier uitvoeren van een activiteit. 

Multi-sourcing Uitbesteden van werk aan meerdere leveranciers onder een contract dat de leveranciers er toe verplicht om samen 
te werken

Backsourcing Het terug in huis nemen van de uitbestede activiteit of functie

Transformational 
outsourcing Samenwerkingsverband met de leverancier onder de vorm van een joint venture of strategische alliantie

Nearshoring Outsourcing waarbij de uitvoering van bedrijfsprocessen (deels) overgebracht wordt naar lage loonlanden in de 
buurt van het land met de hoofdactiviteit

Offshoring Outsourcing waarbij de uitvoering van bedrijfsprocessen (deels) overgebracht wordt naar lage loonlanden

Outtasking Het inhuren van externe expertise om een specifieke job uit te voeren of een specifiek project te managen
Delmotte, J., & Sels, L. (2005). HR-outsourcing: kans of bedreiging? Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
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Ervaringen van 60 US-firms met outsourcing

Statement 
Agree 

Strongly Agree Disagree Disagree 
Strongly

The problems were due to our organization placing 
more emphasis on setting up the contract than on 
managing it

28% 33% 22% 17%

The problems were due to the service provider(s) 
failing to deliver on promises 17% 36% 39% 8%

The problems were due to unrealistic expectations on 
the part of the service provider(s) 6% 31% 49% 14%

The problems were due to unrealistic expectations on 
the part of our organization 9% 43% 34% 14%

The problems were due to inexperience in managing 
outsourcing contracts 20% 29% 37% 14%

TPI, 2007



- 5 -

Toename van openbreken van BPO-contracten

o Opdrachtgevers ontdekken hoeveel winst ze hebben weggegeven door niet eerst zelf processen op 
orde te brengen

o Opdrachtgevers beginnen te ontdekken wat het is om een goede opdrachtgever te zijn

o Opdrachtgevers willen toegang tot creativiteit, innovatie en (nieuwe) best practices

o Opdrachtgevers willen macht terug over prijzen en voorwaarden
• Opdrachtgevers beginnen outsourcing te zien in termen van een machtsevenwicht, een stabiel 

eindplaatje, waarin ze zelf in control willen zijn
• Opdrachtgevers streven multi-sourcing na, multi-service
• Opdrachtgevers beginnen open standaarden te ontdekken om lock in en switching costs te 

vermijden 

o In aan aantal gevallen bleken service firms gewoon niet te kunnen leveren 
o Een percentage contracten (50%) bleek achteraf niet realistisch, de opdrachtgever had te hoge 

verwachtingen 
o Grootste probleem: onvoldoende aandacht en energie voor Contract Governance

o “Dynamic business conditions often force renegotiation of larger contracts in as little als 18-24 
months after initial award” 

• Change in business volume
• Change in business scope
• Issues with service pricing



Outsourcing versus Backsourcing (information systems) 

Outsourcing Backsourcing
Definition Business arrangement where third-

party providers manage information 
system activities or develop 
information systems

Business practice in which a 
company takes back in-house assets, 
activities, and skills that are part of its 
information systems operations and 
where previously outsourced to one 
of more outside information service 
providers

Motivation • Economic

o Cost savings
o Access to outside IS resources 

and skills

• Strategic
o Focus on core competencies
o Institutional pressures
o Restructuring (mergers, 

acquisitions, divestitures)

• Economic

o Costs savings

• Strategic
o Redefinition of importance or 

outsourced service 
o Loss of control over IS
o Restructuring (mergers, 

acquisitions, divestitures
o Changes in management

• Relationship

o Questionable performance
o Conflict between client and 

provider
o Provider’s lack of expertise 
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Veltri, N. F., & Saunders, C. (2006). Antecedents of Information Systems Backsourcing In R. Hirschheim, A. Heinzl & J. Dibbern (Eds.), 
Information Systems Outsourcing - Enduring Themes, New Perspectives and Global Challenges (2 ed., pp. 83-102). Berlin: Springer.
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Outsourcing heeft tot doel rendement op geïnvesteerd vermogen te 
verhogen onder de voorwaarde dat de onderneming in-control blijft 

over het economisch systeem

R&D/product
development

Manufacturing Outbound 
logistics

Marketing sales

Source of added value  
(as perceived by the

customer)

Costs

Activities the company  
should focus on

Business processes

Activities eligible
for outsourcing



A Maturity Model for (IT) Outsourcing? 
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Cost Stage
Economic Benefits
Transaction Costs

Principal-Agent
Firm Boundaries

Resource Stage
Access to Resources

Innovation
Strategic Resources
Core Competencies

Skills and Capabilities

Partnership Stage
Alliance

Economic Exchanges
Relational Norms
Social Exchanges

Stakeholders

years

Gottschalk, P., & Solli-Sæther, H. (2006). Maturity model for IT outsourcing relationships. Industrial Management & Data Systems, 106(2), 200-212.



The SITO Stage Model*
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*Carmel, E., & Agarwal, R. (2002). The Maturation of Offshore Sourcing of Information Technology Work (pp. 19). Washington.

Open Business Model: 
Financial performance through 
continuous recombination of 

knowledge = innovation;
Dynamic boundaries of the firm
Balance between outsourcing 

and backsourcing
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De rol van architectuur in outsourcing –
inleiding op een discussie
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Economische theorie stelt dat outsourcing kan (= geen risico’s 
heeft voor de onderneming) wanneer: 

1. Contractkosten lager zijn dan interne coördinatiekosten 
2. Er sprake is van een hoge frequentie van transacties 
3. Er sprake is van weinig turbulentie in de omgeving
4. Geen switching costs, geen lock in als gevolg van specifieke standaarden (noodzaak van open 

standaarden) 
5. Er sprake is van meerdere gelijkwaardige toeleveranciers
6. De toeleverancier met generieke technologie kan werken 
7. De kwaliteit van de diensten of goederen eenvoudig en direct is te bepalen
8. Contractverplichtingen snel en goedkoop afgedwongen kunnen worden
9. De toeleverancier geen misbruik kan maken van vertrouwelijke informatie uit de dienstverlening
10. De toeleverancier niet eenvoudig voorwaarts kan integreren 
11. De toeleverancier niet voldoende marktmacht heeft om de prijs te dicteren, ook niet van 

gewijzigde of nieuwe diensten
12. Dat de service provider naadloos meedoet in de innovatie van producten, diensten en processen
13. Dat de outsourcende partij een heldere architectuur heeft, de interfaces van de 

processen/modules zijn gedefinieerd, etc. 
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Three Paths to Outsourcing Modules / BPO

1. Designing modules and producing in house first 
before outsourcing

1. If when in-house modularization brings significant 
performance improvements, including those for 
design integration and complexity

2. OEM is able to teach suppliers, knowledge on 
module design and architectural knowledge remains 
with OEM

2. Outsourcing non-modular components before moving 
towards modular design 

1. Benefits of outsourcing > benefits of modularization
2. Knowledge of module design (and part of integration) 

is with supplier

3. Simultaneously implementing modular design and 
outsourcing

1. Requires capable module suppliers in the market
2. Fast pace of innovation, but risk of losing in-house 

capability and control
3. Suppliers can influence innovation and capture a 

greater share of returns on R&D-investments

Outsourced

Made in-house

Non-modular Modular

(1)

(3)(2)

Sako, M. (2003). Modularity and outsourcing. In A. Prencipe, A. Davies & M. Hobday (Eds.), The Business of Systems Integration. Oxford: Oxford University Press.



De rol van product-hiërarchie in outsourcing in de EU- en Japanse 
automobiel industrie
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Takeishi, A., & Fujimoto, T. (2003). Modularization in the Car Industry: Interlinked Multiple 
Hierarchies of Product, Production, and Supplier Systems. In A. Prencipe, A. Davies & M. 
Hobday (Eds.), The Business of Systems Integration. Oxford: Oxford University Press.
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Modulariteit en architectuur

1. Veel van wat aan processen (IT, administratie, HR-transacties e.d.) wordt (impliciet) als cost center 
beschouwd, zijnde niet kritisch voor de strategische ontwikkeling respectievelijk de 
competitiveness van de onderneming: maar er bestaat geen duidelijk criterium om core 
competencies te onderscheiden van non-core competencies

1. De methode voor strategy execution van Kaplan & Norton maakt duidelijk dat strategische 
thema’s, maar ook de composite customer value proposition naar voorwaarden en 
consequenties naar alle aspecten van de bedrijfsvoering moeten worden doorgevoerd. 

2. Kaplan: door de nieuwe accounting technieken vervalt het onderscheid tussen profit centers 
en cost centers; dat geldt dus ook outsourcing. Idem kan tegenwoordig van alle activiteiten in 
het value system de contributie aan het totale resultaat bepaald worden. 

2. Het economisch model voor outsourcing gaat uit van het transactie(kosten)model. In dit model zit 
de aanbieder van diensten in de val van lage kosten en de outsourcende partij in de valkuil van de 
Winner Trap. Een beter model voor ‘outsourcing’ zou zijn wat genoemd zou kunnen worden 
modularity + architecture – model 
1. Dit laatste is (Chesbrough, 2003) is meer een ruimte waarin sprake is van een dynamisch 

evenwicht dan dat het een lineair model is 
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Modulariteit of interdependentie

o Als alle onderdelen van een totaal systeem modulair zijn op basis van open standaarden, is er het 
risico dat er nog wel innovatie is op het niveau van de module, maar niet op het niveau van de 
architectuur: modularity trap

o Als alle ondernemingen kiezen voor integratie missen ze schaalvoordelen en zijn ze alle te duur ten 
opzicht van wat technisch mogelijk is (gaming industry) 

o In de auto-industrie en computerindustrie is outsourcing niet een kwestie van transacties, maar van 
architectuur en kapitaalsstructuur en dus risico-verdeling

STELLING: 

Wie zich concentreert op lage kosten door outsourcing
haalt de volgende crisis niet 
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