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Zelf doen, samen doen of laten doen? 

Wettelijke regelingen kunnen een 
organisatie tot een bepaalde vari-
ant ‘veroordelen’. Het kan ook zijn 
dat bestuurders aandringen om 
alternatieve vormen van ‘sourcing’ 
te onderzoeken vanwege mogelijke 
kostenbesparingen of omdat zij 
aanzienlijke kwaliteitsverbeteringen 
verwachten. Maar ook andere motie-
ven, zoals vergroting van de invloed 
en vermindering van ‘bestuurlijke en 
managementdrukte’ kunnen een rol 
spelen.

Capgemini Consulting heeft veel er-
varing met de verschillende vormen 
en de overwegingen die een rol spe-
len bij  de keuzes hiertussen. Deze 
ervaringen delen we graag met u. 
Ook schetsen wij onze visie op een 
succesvolle aanpak om tot een goede 
sourcingstrategie te komen en deze 
vervolgens ook te realisren.

Welke taken wel en welke taken 
niet zelf doen?
De keuze tussen zelf doen, samen 
doen of laten doen wordt in de eerste 
plaats bepaald door een heldere kijk 
op kerntaken. Op welke terreinen 
kan de organisatie als geen ander 
waarde toevoegen en de daarvoor 
benodigde taken zelf uitvoeren? Ligt 
de nadruk op beleidsontwikkeling 
en bestuurlijke ondersteuning, dan 
ligt het bijvoorbeeld meer voor de 
hand uitvoerende taken niet zelf uit 
te voeren. Ligt de kracht bij innovatie 
en vernieuwing, dan is het beter 
beheertaken door anderen te laten 
doen. Is directe publieksdienstverle-
ning de kerntaak, breng specialistisch 
beleidsonderzoek en advies dan 
elders onder. De beantwoording 
van de vraag wat kerntaken zijn, is 
voor sommige overheidsorganisaties 
relatief eenvoudig. Denk aan de 
Belastingdienst, waar belastinghef-
fing en het uitvoeren van toeslagen 

Overheidsorganisaties stel-
len zichzelf steeds vaker de 
vraag wat de beste manier 
is om hun taken uit te voe-
ren. Moeten ze het zelf 
doen, samen doen of laten 
doen? Dat deze vraag op 
tafel komt, kan verschil-
lende redenen hebben.

de belangrijkste kerntaken zijn. 
Voor bijvoorbeeld gemeenten, die 
lokaal voor meer dan 300 taken ver-
antwoordelijk zijn, is beantwoording 
van deze vraag een stuk complexer. 

Heeft men helder zicht op de kern-
taken, dan dient ook bij de uitvoe-
ring daarvan beoordeeld te worden 
wat de beste vorm is om deze uit te 
voeren. Gedacht kan worden aan 
(keten)samenwerking met andere 
overheden of het laten doen (uitbe-
steden) van taken door de markt. 
Mogelijkheden, kansen en keuzes 
zijn specifiek voor verschillende sec-
toren en domeinen en niet onder één 
noemer te vangen. Maar dat er kan-
sen liggen op dit gebied blijkt wel 
uit de talloze initiatieven om samen 
te werken op terreinen als milieu, 
belastingen en werk en inkomen. 
Ook voor uitbesteding (outsourcing) 
wordt vaak gekozen. Denk aan het 
uitbesteden van afvalverwerking, 
groenbeheer en parkeerbeheer of 
aan het uitbesteden van specialisti-
sche taken als incasso of bijzonder 
(milieu)advies. Het gaat er uiteinde-
lijk om dat de organisatie zich goed 
weet te positioneren en door een 
juiste sourcingstrategie een optimale 
plek weet te vinden in het netwerk 
van samenwerkingsverbanden, waar 
elke organisatie onvermijdelijk deel 
van uitmaakt.

Bedrijfsvoering: zelf doen of 
samen?
Een terrein waarmee alle overheids-
organisaties te maken hebben, is dat 
van de bedrijfsvoering. Hieronder 
vallen taakvelden als hrm, ICT, 
financiële administratie, document-
behandeling en -beheer, inkoop, 
communicatie, facilitaire diensten 
en huisvesting. Omdat deze taken 
niet tot de kerntaken behoren van de 
meeste overheidsorganisaties, wordt 
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daarbij steeds vaker de vraag gesteld 
of taken die nu zelf worden gedaan, 
niet beter samen kunnen worden ge-
daan of kunnen worden uitbesteed. 
Daarbij is de gedachte dat deze 
taken redelijk onafhankelijk van de 
kerntaken kunnen worden uitge-
voerd en dat er schaalvoordelen zijn 
te behalen bij een vorm van concen-
tratie van deze taken en de daarbij 
gebruikte middelen. Er zijn op dit 
terrein in de afgelopen jaren dan ook 
tal van inter-gemeentelijke samen-
werkingsverbanden ontstaan. Vooral 
het inrichten van een gezamenlijke 
ICT-organisatie, het gezamenlijk 
uitvoeren van de personeelsadmi-
nistratie en het inrichten van een 
gezamenlijke inkoopfunctie staan 
steeds meer in de belangstelling. 
Ook in het uitvoeringsprogramma 
Compacte Rijksdienst worden hoge 
verwachtingen geuit over de kansen 
die concentratie van de bedrijfsvoe-
ring zal bieden.

U hebt wat te kiezen: meerdere 
sourcingvormen zijn mogelijk

Tussen zelf doen en laten 
doen is een rijke schakering en 
variatie aan sourcingvormen 
mogelijk. Om hierin tot een 
juiste keuze te komen, is 
inzicht nodig in de factoren 
die bepalend zijn voor de 
waarde die de betreffende 
sourcingvorm te bieden heeft. 

Het kiezen van de juiste sourcing-
vorm betekent een keuze voor de 
juiste combinatie van eigenaarschap 
(blijft de organisatie zelf medeverant-
woordelijk voor de uitvoering van de 
taken of niet), locatie (waar worden 
de taken uitgevoerd) en governance-
model (welke managementinspan-
ningen brengt de gekozen sourcing-
vorm in de praktijk met zich mee).

Afhankelijk van de keuzes die op 
deze drie aspecten worden gemaakt, 
ontstaan andere sourcingvormen. 
En deze zullen andere eisen stellen 
aan hoe de samenwerking tussen 
partijen wordt ingericht. Zo kan een 
lichte vorm van wijziging op de drie 
genoemde aspecten leiden tot een 
shared services center binnen de 
eigen organisatie. Een vorm met een 
grote impact op de drie genoemde 
aspecten is de outsourcing van 
taken naar een offshore-gesitueerde 
commerciële partij. Hierbij zal er in 
de dienstverlening weinig manage-
mentinspanning worden gevraagd 
van de opdrachtgever. 

Aandachtspunten voor een 
succesvolle aanpak
Wat zijn nu aandachtspunten bij 
het opstellen van een succesvolle 
aanpak die ook garanties biedt dat 
de geformuleerde (zakelijke) doelen 
worden gerealiseerd? Op basis van 
onze ervaringen in de adviespraktijk 
blijken de volgende aspecten in 
ieder geval bijzondere aandacht te 
verdienen.
1.  Een heldere visie en doelstelling 

bij de gehanteerde sourcingstrate-
gie en direct daaraan gerelateerd 
voldoende bestuurlijk commit-
ment en leiderschap. 

2.  Vroegtijdige betrokkenheid van 
de uitvoerende organisatie waar-
van de taken in het geding zijn.

3.  Aandacht voor verschillende 
perspectieven (dus niet alleen 
voor de nieuwe organisatievorm, 
maar ook voor wat het betekent 
voor de ‘latende’ organisatie) en 
het specifieke karakter van het 
betreffende werkterrein.

4.  Het kunnen aanspreken van 
kennis en informatie over de 
organisatie om oponthoud bij het 
uitwerken van een goede sour-
cingstrategie te voorkomen.

Zelf doen, samen doen of laten doen?
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5.  De noodzaak om eigen historisch 
gegroeide manieren van werken 
los te laten en over te schakelen 
op standaarden van een van de 
(dominante) partijen en/of alge-
mene in het betreffende werkveld 
geaccepteerde standaarden.

1.  Een heldere visie en doelstelling 
die actief worden uitgedragen

Misschien wel het belangrijkste 
aspect voor een succesvolle 
aanpak is dat er een helder en 
duidelijk beeld is van wat er 
door toepassing van de nieuwe 
sourcingstrategie moet worden 
gerealiseerd.

Een heldere visie geeft een duidelijk 
punt op de horizon waar naartoe 
gewerkt kan worden. Maar het is 
daarnaast ook van belang om aan 
alle betrokkenen in het verander-
proces duidelijk te kunnen maken
waarom een verandering gaat 
plaatsvinden. Als zodanig is visie 
een belangrijk instrument voor het 
mobiliseren van betrokkenen in het 
veranderproces en om mensen mee 
te krijgen in het ontwikkelproces 
naar de gewenste sourcingvorm. 
Een belangrijk dilemma dat hierbij 
speelt, is de vraag hoe doelstellingen 
op het vlak van efficiencyverbetering 
verbonden kunnen worden aan doel-
stellingen ten aanzien van kwaliteits-
verbetering. Vaak gehanteerde doel-
stellingen voor een sourcingkeuze 
zijn kostenbesparing, verhoging van 
kwaliteit van de dienstverlening en 
het verminderen van de kwetsbaar-
heid van de operatie van kritische 
functies (zoals bijvoorbeeld ICT). 
Hoe begrijpelijk dergelijke doelstel-
lingen ook zijn, het is ontoereikend 
alleen deze doelstellingen in acht te 
nemen. Vaak blijken andere doel-
stellingen zeker zo’n belangrijke rol 

te spelen. ‘Kan ik de invloed van 
mijn organisatie op de omgeving 
vergroten’ of ‘kan ik door samenwer-
king mijn autonomie behouden’ zijn 
hiervan voorbeelden. 

Het is belangrijk dat men zich reali-
seert dat sourcing een middel is en 
geen doel op zich. Het doel van een 
publieke organisatie is om richting 
burgers haar taken kwalitatief zo 
goed mogelijk uit te voeren tegen 
zo laag mogelijke kosten. Maar de 
burger verlangt ook transparantie. 
Voor de organisatie zelf is het be-
langrijk dat de medewerkers plezier 
hebben in het werk en de organisatie 
in staat is de benodigde gekwalifi-
ceerde mensen aan te trekken. De 
keuze voor zelf doen, samen doen 
of laten doen zal steeds in het licht 
van de missie van de organisatie, 
de genoemde transparantie in het 
democratisch toezicht op de uitvoe-
ring van wettelijke taken en bredere 
organisatiedoelen, moeten worden 
beoordeeld. Toepassing van een 
sourcingvorm kan immers ook een 
wijziging impliceren in het machts-
systeem tussen burgers, bestuurders, 
ambtenaren en ambtenaren onder-
ling. Zonder politieke steun zal een 
gekozen sourcingvorm wellicht nooit 
goed kunnen functioneren. Het is 
aan de bestuurders van de publieke 
organisatie om hier invulling aan te 
geven.

Expliciet leiderschap is een 
belangrijke succesfactor in 
het veranderingsproces om 
te komen tot de gewenste 
sourcingvorm. 

Gaat het hierbij om samenwerking 
tussen meerdere organisaties, dan is 
een extra aandachtspunt dat het lei-
derschap initieel belegd is bij de deel-
nemende organisaties afzonderlijk. 
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De samenwerkingsorganisatie bestaat 
immers nog niet. Van de leiders van 
deze organisaties wordt gevraagd 
het gemeenschappelijke perspectief 
uit te dragen en tegelijkertijd ook te 
staan voor de belangen van de eigen 
organisatie. Indien hierin geen goed 
evenwicht wordt bereikt, dan brok-
kelt de geloofwaardigheid van de 
samenwerking in de praktijk snel af.

2.  Vroegtijdige betrokkenheid van 
de uitvoerende organisatie

De ontwikkeling van een optimale 
sourcing komt in de praktijk altijd 
via een stapsgewijs proces tot stand. 
Belangrijk daarbij is dat de bestuur-
lijk verantwoordelijken en het eind-
verantwoordelijk management helder 
zijn in hun verwachtingen van de 
resultaten die elke stap moet opleve-
ren. De uitgangspunten en randvoor-
waarden dienen zo duidelijk mogelijk 
te worden aangegeven. Daarmee 
krijgt het proces de goede richting 

en voldoende momentum om ook 
daadwerkelijk iets tot stand te kun-
nen brengen. De kunst is daarbij niet 
te veel op de zaken vooruit te lopen. 
Er is dan feitelijk geen keuzevrijheid 
meer en ook geen mogelijkheid om 
nog serieus iets in te brengen, en 
daarmee wordt de kans om betrok-
kenheid te laten ontstaan onnodig 
verkleind.

Bij de participatie van medewerkers 
speelt een dilemma. Eigenlijk wil 
men dat iedereen zijn bijdrage op 
inhoud en op grond van deskundig-
heid levert en ‘out of the box’ denkt 
over de meest gewenste situatie. 
Maar in de praktijk is het onmoge-
lijk om daarbij belangen en vrees 
voor het onbekende uit te sluiten. 
Deze kunnen de objectiviteit voor 
wat betreft de inhoudelijke inbreng 
behoorlijk in de weg zitten. Dit kan 
voor een deel worden ondervangen 
door een scheiding aan te brengen 

tussen de vertegenwoordigende rol 
en de inhoudelijke inbreng. Er dient 
dan een specifieke procedure voor 
het afwegen van belangen te worden 
vastgesteld. De inhoudelijke uit-
werking wordt dan zo veel mogelijk 
gedaan met medewerking van ‘vrij-
gestelde’ inhoudelijke deskundigen. 
De inhoudelijke werkgroepen geven 
daarbij uitwerking aan voorstellen
dat de ‘vertegenwoordigende’ klank-
bordgroep over materiaal kan
beschikken, die belangen en winst 
en verlies inzichtelijk maken. Door 
deze ontvlechting en scheiding van 
rollen wint het traject aan kwaliteit 
en draagvlak.

3.  Aandacht voor verschillende 
perspectieven

Bij de uitwerking van samenwerking 
of uitbesteding gaat de meeste aan-
dacht bijna vanzelfsprekend uit naar 
de nieuwe organisatie en degenen 
die daar direct mee te maken heb-

Zelf doen, samen doen of laten doen?
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ben. Het gaat daarbij om vragen als: 
waar wordt de organisatie onderge-
bracht, welke medewerkers gaan er 
werken, wat wordt de rechtsvorm en 
wie zijn er betrokken bij het bestu-
ren van de organisatie? Een invals-
hoek die echter vaak te weinig aan-
dacht krijgt, is die van de ‘latende’ 
organisatie. De organisatieomvang 
wordt kleiner, er blijven vierkante 
meters over en de vertrouwde nabij-
heid en het informele karakter van 
de dienstverlening verdwijnt. Deze 
neveneffecten houden - vaak buiten 
het zicht van stuurgroep en project-
leiding - de gemoederen meer bezig 
dan hoe de nieuwe organisatie er 
precies komt uit te zien. Zeker 
kleinere organisaties (waar meer 
informeel is geregeld) en organisaties 
waarbij het betreffende werkterrein 
minder zakelijk is opgezet, hebben 
er moeite mee om de consequenties 
van samenwerking en uitbesteding 
te overzien. Dit perspectief moet 
daarom voldoende aandacht krijgen, 
zodat er op dit punt geen onnodige 
en soms blokkerende weerstand 
ontstaat. Het helder neerzetten en 
delen van de beelden over hoe een 
en ander gaat werken in de nieuwe 
situatie is juist voor deze organisaties 
van groot belang voor een gedragen 
besluitvorming en actieve participatie.
 
Daarnaast moet voldoende rekening 
worden gehouden met de inhoud van 
het betreffende werkterrein en het 
referentiekader dat daarvoor geldt. 

Voldoende specifieke kennis 
van het domein waarop men de 
samenwerking wil vormgeven 
moet beschikbaar zijn. 

De analyse die leidt tot het benoemen 
van kansen, de factoren die de busi- 
nesscase bepalen en de opzet van de 
samenwerking kunnen per werk- 

terrein heel anders van aard zijn. Bij 
ICT spelen bijvoorbeeld de techniek 
en de mogelijkheid tot technische 
integratie een belangrijke rol, evenals 
de continue vernieuwing die in dit 
werkterrein aan de orde van de dag 
is. Bij inkoop is vooral de mogelijk-
heid om inkoopvolumes te vergroten 
een belangrijke drijfveer. Voldoende 
inhoudelijke deskundigheid is dus 
van groot belang, omdat er nooit 
sprake is van ‘one size fits all’. Bij de 
realisatie geldt dit vanzelfsprekend in 
nog belangrijkere mate.

4.  Goede kennis van de organisatie 
is noodzakelijk

In de praktijk komt het vaak voor dat 
organisaties zich prima kunnen red-
den zonder al te veel ‘zelfkennis’. De 
financiële sturing verloopt op hoofd-
lijnen via begroting en jaarrekening. 
De overige aansturing is grotendeels 
gebaseerd op ‘management by speak’, 
op ervaring gebaseerde waarnemin-
gen en ‘controls’. Zodra men door 
een wijziging in de sourcing echter 
met externe partners te maken krijgt, 
is dit in de regel onvoldoende. Zaken 
moeten expliciet worden gemaakt om 
met elkaar te kunnen worden verge-
leken. Ook is onderbouwd inzicht in 
elkaars huishouding een factor van 
belang om het vertrouwen te creëren 
dat essentieel is voor elke vorm van 
samenwerking. 

Het is daarom van groot belang om  
bij een samenwerkingsinitiatief goed 
na te gaan hoeveel kennis en informa- 
tie over de eigen inrichting en func- 
tioneren expliciet en kwantificeer-
baar te maken is en hoe transparant 
de organisatie hierover kan com-
municeren. Het vergaren van de in-
formatie, die onvermijdelijk beschik-
baar moet komen, kan anders nog 
wel eens een onverwacht knelpunt 
in het traject opleveren. Het zal in 

ieder geval leiden tot een forse en 
onverwachte extra inspanning van 
de medewerkers om de benodigde 
informatie boven tafel te krijgen.

5.  Standaardisatie: makkelijker
gezegd dan gedaan

Het is inherent aan de keuze voor 
‘samen doen’ of ‘laten doen’ dat het 
vraagstuk van standaardisatie zich 
aandient. Dit is een logisch gevolg 
van het willen profiteren van de ken-
nis en kunde van anderen en van 
schaalvergroting. 

Of het nu gaat om inkoop van 
hetzelfde type goederen, bereik- 
baarheid van een helpdesk, af- 
handelprocedures van een aan-
vraag of gebruik van dezelfde 
software; standaardisatie is 
nodig. 

Het bespaart ook kosten tot het punt 
dat de prestaties in verband met de 
kerntaken van de eigen organisatie er 
negatief door worden beïnvloed. Het 
blijkt dat de verwevenheid tussen de 
bedrijfsvoering en de primaire taken 
van een organisatie in de praktijk 
groot is of tenminste zo wordt erva-
ren. Zeker bij kleine organisaties met 
minder specialisten is er soms zelfs 
sprake van uitvoering in één functie 
van primaire en bedrijfsvoerings-
taken. De bereidheid tot loslaten 
van deze eigen werkwijze en deze in 
te ruilen voor de standaard, is dan 
ook een belangrijk aandachtspunt bij 
deze trajecten. Het vraagt bovendien 
om leiderschap om medewerkers hier 
eventueel op aan te spreken.
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Fasering van een aanpak voor 
samenwerking
Hoe groot de dadendrang soms ook 
is, het maken van keuzes over zelf 
doen, samen doen of laten doen, ver-
eist grote zorgvuldigheid. De gevol-
gen van deze veranderingen zijn 
ingrijpend voor medewerkers en 
middenmanagement. Tegelijkertijd is 
participatie (van tenminste een aan-
tal van hen) noodzakelijk vanwege 
hun inhoudelijke kennis. Daarom 
moet er ruimte zijn voor een grote 
mate van interactie die zich in de 
loop van het traject moet ontwik-
kelen tot betrokkenheid bij en het 
commitment aan de gemaakte keu-
zes. Het is daarbij belangrijk dat men
zich realiseert dat medewerkers, die 

aangesproken worden op zelfsturing 
en professionaliteit, niet voor het 
blok gezet moeten worden als het 
om dit soort keuzes gaat. Door een 
heldere fasering, waarbij het transpa-
rant is wat in elke fase aan de orde 
komt en waarover besluiten zullen 
worden genomen, kan stap voor stap 
een breed gedragen alternatief wor-
den ontwikkeld en gerealiseerd. Op 
basis van onder meer de hiervoor 
geschetste aandachtspunten, werken 
wij volgens een aanpak waarin vier 
fasen worden onderscheiden:
1.  Verkenning en afbakening
2.  Ontwerp en businesscase
3.  Uitwerking en operationalisatie
4.  Implementatie

Fase 1  Verkenning en afbakening 
In deze eerste verkennende fase 
wordt gestart met het identificeren en 
toetsen van een breed scala aan mo-
gelijkheden. De verschillende werk-
velden, organisatorische varianten 
en standaardisatieaspecten worden 
daarbij in kaart gebracht en gewogen 
en er wordt steeds verder ingezoomd 
op de meest kansrijke werkgebieden
en samenwerkingsvormen. Het resul-
taat is een selectie van kansrijke werk-
velden en een overzicht van de orga-
nisatorische, personele en juridische 
randvoorwaarden. Ook worden de 
doelen, die bereikt moeten worden 
met de beoogde wijziging in de sour-
cing zo helder mogelijk geformuleerd 
en door het eindverantwoordelijk 

Capgemini Consulting business innovation framework

Zelf doen, samen doen of laten doen?
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besturend orgaan vastgesteld. Op 
deze wijze wordt aan het vervolg een 
duidelijke richting meegegeven en 
wordt aan alle betrokkenen duidelijk 
gemaakt aan de hand van welke cri-
teria de verder uit te werken voorstel-
len zullen worden beoordeeld. 

Als aanzet voor de volgende fase 
wordt ook een plan van aanpak opge- 
steld, waarin de uit te voeren activi-
teiten nader zijn gespecificeerd, de 
projectorganisatie is uitgewerkt en 
waarin een planning en begroting 
zijn opgenomen. Daarbij is er ook 
aandacht gegeven aan de ‘zelfkennis’ 
van de organisatie en de mate waarin 
extra inspanning nodig zal zijn om 
de benodigde kwantitatieve gegevens 
boven water te krijgen.

Fase 2  Ontwerp en businesscase 
In deze tweede cruciale fase wordt 
de opzet van de samenwerking of 
de uitbesteding zo helder mogelijk 
uitgewerkt. Bij het ontwerp zal de 
mate en impact van standaardisatie 
een belangrijk aandachtspunt zijn. 
In een businesscase wordt bepaald 
welke zakelijke overwegingen een 
rol spelen. Daarbij dient duidelijk te 
worden op welke wijze de gedefini-
eerde sourcingvorm bijdraagt aan 
de te bereiken doelen. Tevens dient 
een heldere doorrekening van de 
kwantitatieve baten en kosten te wor-
den gemaakt. Deze resultaten zijn 
belangrijke input voor de besluitvor-
ming over de te realiseren opzet van 
samenwerking of uitbesteding. Er 
wordt in dit verband een flinke in-
spanning gevraagd om de benodigde 
(financiële) gegevens te verkrijgen en 
onderling vergelijkbaar te maken.

De op basis daarvan in deze fase te 
nemen besluiten zijn sterk bepalend 
voor het vervolg. Daarom is het zeker 
in deze fase van belang veel aandacht 

te geven aan de inhoudelijke en emo-
tionele betrokkenheid van medewer-
kers. Specifieke werkvormen zoals 
Capgemini’s innovateNL-bijeenkom-
sten kunnen helpen om op dit punt 
gerichte resultaten te boeken. Ook 
hierbij is weer van belang dat de (be-
stuurlijke) top expliciet en onomwon-
den achter de keuze staat en dit ook 
uitdraagt, zo niet dan kan het traject 
alsnog een speelbal worden van al-
lerlei deelbelangen en weerstanden, 
die bij deze trajecten altijd op de loer 
liggen.

Op basis van de oorspronkelijke 
doelstellingen worden specifieke 
doelen zo SMART mogelijk vastge-
steld en verwerkt in een actualisering 
van het plan van aanpak. Deze kan 
dienen als basis voor de volgende fase.

Fase 3  Uitwerking en operationa-
lisatie 
In deze fase wordt alles uitgewerkt 
wat nodig is om werkelijk van start 
te kunnen gaan. Dit kan in de vorm 
van een businessplan als er een 
nieuwe organisatie moet worden 
opgericht. 

In ieder geval is van belang dat de te 
leveren gestandaardiseerde produc-
ten en diensten worden gespecifi-
ceerd, evenals het kwaliteitsniveau 
waaraan deze moeten gaan voldoen. 
Dit expliciet maken betekent dat er 
ook serieus invulling moet worden 
gegeven aan een ‘vraagorganisatie’. 
Deze is bij uitvoering van taken 
in eigen beheer vaak minder goed 
ontwikkeld, omdat de lijnen dan 
kort zijn en er niet wordt afgerekend. 
Bij samenwerking of uitbesteding 
wijzigt dit en zullen eisen en wensen 
expliciet benoemd moeten worden, 
evenals procedures om deze afspra-
ken waar nodig te actualiseren. De 
nieuwe samenwerking is niet alleen 

een uitdaging voor de daarbij direct 
betrokken medewerkers en het 
nieuwe management. Ook voor de 
‘latende’ organisatie verandert er veel 
en moeten er diverse processen wor-
den aangepast. In deze fase is ook 
hiervoor veel aandacht nodig.

De inrichting van de besturing van 
de nieuwe samenwerkingsvorm is 
eveneens een belangrijk onderwerp 
in deze fase. Hoe is het eigenaar-
schap geregeld en wie draagt in dat 
verband de bedrijfsmatige risico’s? Is 
de invloed die men heeft in verhou-
ding met het belang van de door de 
externe partij te leveren diensten? 
Dit resulteert in de keuze van een 
rechtsvorm waarin ook in juridische 
zin de rechten, plichten en spelregels 
zijn vastgelegd.

Voordat de daadwerkelijke stappen 
gezet kunnen worden naar de nieuwe 
situatie, is het belangrijk dat in deze 
fase ook wordt nagedacht over de te 
volgen implementatiestrategie. Door 
dat reeds in dit stadium te doen, 
kunnen de voordelen, kosten en 
investeringen, risico’s en mitigerende 
maatregelen worden meegenomen 
in de businesscase. Ook hier geldt 
dat vele wegen naar Rome leiden. 
In principe zijn er verschillende 
scenario’s waarop de implementa-
tiestrategie gebaseerd kan worden. 
Belangrijk is of wordt gekozen voor 
een big bang of voor een meer gelei-
delijke, stapsgewijze overgang naar 
de samenwerking. Daarnaast is het 
zo dat de implementatie van samen-
werking bijna altijd gepaard gaat met 
het doorvoeren van verbeteringen en 
het invoeren van een standaardwerk-
wijze. Daarbij kan ervoor gekozen 
worden de nieuwe werkwijze eerst 
door te voeren bij de oude organi-
satie en daarna te migreren of eerst 
te migreren en daarna de nieuwe 
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standaard in te voeren. In de praktijk 
worden mengvormen gehanteerd: de
medewerkers van de ‘latende’ organi-
saties worden dan bijvoorbeeld in 
één keer overgeplaatst, maar het in-
tegreren van bedrijfsmiddelen (zoals 
hardware) wordt daarna gefaseerd 
gedaan. Nieuwe werkprocedures 
worden daarbij ook pas na de ini-
tiële overgang van de medewerkers 
geïntroduceerd.

Ook is bij het uitwerken van de migra-
tiestrategie veel aandacht nodig voor 
het sociale traject. Hiervoor gelden 
redelijk vast afgebakende procedu-
res, waarbij ondernemingsraden en 
soms ook het georganiseerd overleg 
(GO) een belangrijke rol spelen. Een 
geaccordeerd sociaal plan is hierbij 
in de meeste situaties een verplicht 
onderdeel.

Fase 4  Implementatie 
De laatste fase omhelst de daadwer-
kelijke implementatie van de beoog-
de samenwerkingsvorm. Hierin wor-
den uiteindelijk alle veranderingen 

vormgegeven en wordt alles tot in 
detail geregeld om ‘van werkend naar 
werkend’ te komen. Het spreekt van-
zelf dat juist in deze fase goed veran-
dermanagement en een projectmatige 
aanpak, gericht op alle betrokkenen 
van cruciaal belang is. De intensiteit 
en impact van de veranderingen in 
deze fase worden voor een belang-
rijk deel bepaald door de kwaliteit 
die op voorhand aanwezig is in de 
processen of func-ties die gesourced 
worden en het gekozen scenario. In 
deze stap is het van vitaal belang dat 
de aansluiting wordt geborgd tussen 
de staande organisatie en processen 
of functies die gesourced worden.

Omdat er geen kant-en-klaarrecep-
ten zijn die men zonder meer kan 
kopiëren, is de hiervoor uitgewerkte 
gefaseerde werkwijze tevens een 
organisatorisch leerproces. De sterke 
en zwakke punten van de bestaande 
werkwijze worden transparant en 
met de inhoudelijke inbreng van velen
wordt een beeld van de mogelijke 
nieuwe situatie gecreëerd. Mits goed 

aangepakt, kan daarbij enthousiasme 
ontstaan om de nieuwe opzet vorm
te gaan geven. Na een grondige toets
op bestuurlijk niveau of de beoogde 
doelen met deze invulling ook wer-
kelijk bereikt zullen worden, kunnen 
betrokkenen op basis van de ver-
kregen inzichten en motivatie met 
enthousiasme de nieuwe vorm verder 
uitwerken en implementeren. 

Zelf doen, samen doen of laten doen?
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