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I Voorwoord 

Dit rapport is de definitieve rapportage van mijn afstudeeronderzoek voor de studie 
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het onderzoek 
heeft plaatsgevonden tussen september 2006 en juni 2007 bij Ordina Application 
Management B.V. te Nieuwegein. 

Twee jaar voor mijn afstuderen werd ik gegrepen door het onderwerp offshore (outsourcing) 
van IT en naarmate de afstudeerperiode naderde, werd ik vastbesloten om op dit onderwerp 
mijn afstudeeronderzoek uit te voeren. Na het eerste gesprek met Ordina Application 
Management was ik meteen erg enthousiast over de onderzoeksvraag die zij hadden liggen. 
Ondanks dat ik wist dat negen maanden op en neer reizen tussen Eindhoven en Nieuwegein 
best eens tegen kon vallen, heb ik nooit spijt gehad dat ik de opdracht en uitdaging aanvaard 
heb. Het onderwerp is zo levendig en er gebeurt zoveel, terwijl alles eigenlijk nog maar in de 
kinderschoenen staat, dat het een gigantisch interessante tijd is geweest. Net zeals in de 
quote van Darwin op de pagina hiervoor, is het bij dit onderwerp interessant om te zien welk 
bedrijf het best om kan gaan met de veranderingen die plaatsvinden bij een steeds kleiner 
wordende wereld. Een wereld die steeds kleiner wordt door vergaande globalisering. 

Tegelijkertijd was het ook een onderwerp waarbij een specifieke afbakening een echte 
"must" was, want er waren zoveel invalshoeken mogelijk dat ik, als ik niet afgebakend had, 
nog makkelijk een hele tijd vooruit had gekund. Het onderzoek heeft in mijn ogen zeer 
nuttige inzichten over het onderwerp opgeleverd, die ook voor het bedrijf nuttig en bruikbaar 
zijn. lk had nog zo graag meer onderzocht en uitgewerkt, maar de tijd daarvoor waste kort. 
Tech vind ik het ook prettig dat, na negen maanden met een bepaald onderwerp bezig te zijn 
geweest, nu het resultaat in de vorm van dit rapport voltooid is. 

Voor dit onderzoek wil ik allereerst Will Geerts en Marco de Wit van Ordina Application 
Management hartelijk bedanken. Zij waren beiden altijd bereid om tijd voor me vrij te maken 
en zorgden ervoor dat ik me thuis voelde in de organisatie. lk wil Will bedanken voor zijn 
altijd heldere en rustige feedback en Marco voor alle enthousiaste discussies die ik met hem 
heb gehad over het onderwerp. Verder wil ik ook Jan Buurman bedanken voor alle tijd die hij 
voor me heeft vrij gemaakt om te praten over de processen en activiteiten binnen de 
organisatie en over het onderwerp offshore. Verder Ronald den Bak voor alle tijd die hij heeft 
gestoken om mij van de juiste informatie te voorzien voor de case study. Ook mijn overige 
collega's binnen Ordina wit ik bedanken voor een leerzame tijd en de interesse in mijn 
afstudeeronderzoek. 

Uiteraard wil ik ook mijn begeleiding vanuit de TU/e bedanken. Allereerst Professor Van 
Weele, voor zijn altijd motiverende houding ten aanzien van het onderzoek en ook voor het 
feit dat hij altijd tijd had om me advies te geven ondanks zijn drukke agenda. Verder wil ik 
ook de heer Trienekens bedanken voor het tweede begeleiderschap en zijn heldere visie 
over de methodologische aanpak. 

Tenslotte wil ik mijn familie bedanken voor hun steun en enthousiasme tijdens mijn studie en 
gedurende dit afstudeeronderzoek. In het bijzonder wil ik ook Janne bedanken, die er altijd 
voor me was en me altijd heeft gesteund bij al mijn beslissingen, ook als ik even niet wist in 
welke richting ik de oplossing moest zoeken. 

Tom Brandsma 
Eindhoven 
Juni 2007 
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II Abstract 

This master thesis has researched the possibilities for IT-offshoring within the organization of 
Ordina Application Management B. V. The goal of the research was to identify the activities 
with regard to application management that are suitable to be done offshore. A framework 
has been developed and applied, to identify the key areas with regard to IT-offshoring and to 
be able to judge if applications and/or activities can be done offshore. 
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Ill Management Summary 

Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek dat is uitgevoerd voor Ordina 
Application Management B.V. , onderdeel van Ordina N.V., te Nieuwegein. Ordina Application 
Management (Ordina AM) is een ICT-dienstverlenend bedrijf dat (reeds bestaande) 
maatwerkapplicaties voor andere bedrijven beheert. Binnen Ordina N.V. valt het binnen 
Ordina Application Outsourcing. 

Het onderzoek dat is uitgevoerd, heeft in het teken gestaan van IT-offshoring. De betekenis 
van de begrippen die hiermee samenhangen zijn: 

• 

• 

• 

Outsourcing: "Het uit laten voeren van werk en/of diensten datldie vroeger zelf 
gedaan werden door een externe leverancier voor een langere periode waarbij een 
overdracht plaatsvindt van resources, infrastructuur, personeel en/of competenties" 
Offshoring: "het uit laten voeren van werk en/of diensten in een ander (lage
loon)land" 
Offshore outsourcing: "het (deels) uit laten voeren van werk en/of diensten datldie 
vroeger zelf gedaan werden in een ander (/age-loon) land door een exteme 
leverancier voor een langere periode waarbij een overdracht plaatsvindt van 
resources, infrastructuur, personeel en/of competenties" 

Er zijn diverse beweegredenen vanuit Ordina AM voor dit onderzoek. Offshoring kan 
resulteren in kostenbesparingen en toegang bieden tot een grote "pool" van resources. De 
reden dat offshoring bij Ordina AM op de agenda staat, heeft hierdoor verschillende redenen; 
enerzijds omdat de concurrentie van Ordina AM met buitenlandse vestigingen de klant wel al 
een (standaard) offshore propositie kan doen. Anderzijds omdat de klant de perceptie heeft 
dat offshore een dusdanige kostenbesparing oplevert, dat deze eist van een ICT
dienstverlener dat die offshore in de portfolio heeft. Een andere reden voor offshoring komt 
voort uit de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierdoor zijn sommige professionals 
niet of onvoldoende beschikbaar en biedt offshoring de mogelijkheid om met de eigen 
organisatie verder te kunnen groeien en om voldoende capaciteit te kunnen (blijven) bieden. 
Offshore kan cruciaal blijken, omdat Ordina AM anders: 

- Onvoldoende capaciteit heeft om de werkzaamheden uit te voeren en 
tegelijkertijd te groeien 
Te duur wordt 

Bovenstaande drijfveren in acht nemend, heeft dit onderzoek gefocust op het inzicht 
verschaffen of activiteiten die binnen Ordina AM uitgevoerd word en, geschikt zouden kunnen 
zijn om offshore te worden uitgevoerd. De definitieve onderzoeksvraag is hierbij gedefinieerd 
als: 

"Bij welke activiteiten en wanneer kan binnen Ordina AM offshore toegepast worden?" 

Om deze vraag te beantwoorden is een framework ontworpen dat op basis van een 
karakterisering en een set parameters op applicatie en/of activiteitenniveau inzicht verschaft 
in de kemgebieden die belangrijk zijn bij offshore. Het totale framework bestaat hierdoor uit 
drie onderdelen: 

1. Karakterisering op applicatieniveau 
2. Parameters op applicatieniveau 
3. Parameters op activiteitenniveau 
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Ad 1) Beoordeling van de applicatie op: het type applicatie, de gebruikte technologie en de 
mate van 'criticality'. 

Ad 2) Beoordelen van de applicatie op de parameters: 'scope', 'documentatie', 
'oplossingsrichting', 'risico/complexiteit', 'omvang applicatie', 'volwassenheid', 'omvang 
team', 'volwassenheid technologie', 'taal', 'prijsgevoeligheid', 'criticality', 'interactie' en 
'kennis'. 

Ad 3) Beoordelen van de activiteit op de paramaters: 'scope', 'documentatie', 
'oplossingsrichting', 'risico/complexiteit', 'omvang activiteit / team', 'taal communicatie I 
documentatie', 'interactie', 'kennis'. 

Door het maken van de karakterisering en het toepassen van de parameters wordt inzicht 
verschaft in de karakteristieken van een applicatie en/of losse activiteiten. Op deze manier 
worden die karakteristieken aangestipt die belangrijk zijn bij offshore. Door het beoordelen 
van deze parameters ontstaat een beeld dat inzicht biedt of een applicatie / activiteit in meer 
of mindere mate geschikt is voor offshore. De parameters zijn hierbij bedoeld om voor Ordina 
AM te dienen als hulpmiddel voor deze besluitvorming. Deze parameters zijn verkregen uit 
een uitgebreide literatuurstudie en via de praktijk (congressen & interviews). Omdat Ordina 
AM reeds bestaande maatwerkapplicaties van klanten beheert, zal voor iedere applicatie en 
bijbehorende activiteiten dit framework apart doorlopen moeten worden. 

Het framework is in dit onderzoek toegepast op de twee hoofdprocessen zeals die binnen 
Ordina AM te onderscheiden zijn; 'incident-management' en 'change-management'. Door het 
toepassen van het framework kwam naar voren dat een aantal activiteiten ender bepaalde 
voorwaarden geschikt zijn voor offshore. De belangrijkste voorwaarden bleken hierbij te zijn 
dat er weinig interactie met de klant nodig is en dat de documentatie van een hoog niveau is 
(in het Engels). Tevens is het framework binnen de praktijksituatie van Robeco, bij de 
applicatie PIA, toegepast. Door deze toepassing in de praktijk bleek dat de parameters 
bruikbaar waren en was het mogelijk om een uitspraak te doen over deze applicatie. Het 
Robeco contract bleek in de huidige vorm niet geschikt voor offshore vanwege een 
gebrekkige documentatie en vanwege het feit dat de kennis van de applicatie op dit moment 
bij een (te) zeer beperkte groep mensen ligt. 

Tot slot kan gezegd worden dat dit onderzoek heeft aangetoond dat het offshore laten 
uitvoeren van werkzaamheden ook mogelijk is binnen Ordina AM en dat het belangrijk is dat 
de processen en de werkwijzen hier op worden ingericht. Ordina AM zal zich hierbij moeten 
positioneren als een lokale partij die verstand heeft van de business van de klant. Samen 
met de klant zal men moeten werken aan heldere specificaties die vervolgens door een 
andere (offshore) partij kunnen worden uitgevoerd indien dat gunstiger is. Het ontworpen 
framework biedt bij de beslissing of de applicatie / activiteit geschikt is voor offshore 
ondersteuning. 
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1 lntroductie 

1.1 Afstudeeronderzoek 
Bij het afstudeeronderzoek voert een laatstejaars student van de studie Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven gedurende negen maanden een 
onderzoek uit binnen een bedrijf. Er wordt hierbij gewerkt aan een reeel bedrijfskundig 
probleem met een echte probleemeigenaar. Het probleem meet hierbij niet triviaal zijn, maar 
meet wel binnen negen maanden aan te pakken zijn. Om dit probleem aan te pakken, wordt 
gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur, kennis uit de praktische omgeving en 
reeds opgedane kennis uit de opleiding. 

Dit rapport geeft de resultaten weer van het afstudeeronderzoek zeals dat de afgelopen 
negen maanden is uitgevoerd voor Ordina Application Management B.V. te Nieuwegein. Het 
onderzoek heeft zich toegespitst op de activiteiten zeals deze plaatsvinden binnen de gehele 
organisatie. De opdrachtgever betrof de Business Unit Manager Oracle, welke 
verantwoordelijk is voor de technologische divisie Oracle binnen de organisatie. 

1.2 Purchasing & Supply Management 
Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd binnen de capaciteitsgroep 'Organisation Science and 
Marketing' (OSM) binnen de sectie 'Purchasing & Supply Management'. De capaciteitsgroep 
OSM houdt zich bezig met organisatiekundige vraagstukken en inter-organisatorische 
relaties. De sectie 'Purchasing & Supply Management' houdt zich ender andere bezig met 
Supply Chain Management en overige inkoop gerelateerde vraagstukken. 

Het tweede begeleiderschap was in handen van de capaciteitsgroep 'Information Systems' 
(IS) om de methodologie te bewaken, maar ook om input te leveren op dit IT gerelateerde 
onderzoeksvraagstuk. 

1.3 Onderzoeksgebied 
Het onderzoek zeals dat is uitgevoerd, had als doel om Ordina Application Management 
(Ordina AM) meer duidelijkheid te verschaffen over het onderwerp 'offshore'. Ordina 
Application Management wil namelijk een offshore component opnemen in haar portfolio, 
maar had onvoldoende inzicht in wat 'offshore' precies betekende. Dit onderzoek gaat dieper 
in op dit relatief nieuwe onderwerp en geeft door middel van literatuuronderzoek en 
praktijkonderzoek meer inzicht in het onderwerp 'offshore'. 

1.4 Structuur van het rapport 
Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen: Orientatie, Analyse, Ontwerp, lmplementatie en 
Conclusies. Na deze introductie (hoofdstuk 1) geeft hoofdstuk 2 allereerst een beschrijving 
van Ordina N.V. en Ordina Application Management B.V. Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens 
het onderzoeksgebied met de oorspronkelijke opdracht, de gevolgde onderzoeksaanpak 
volgens Verschuren en Doorewaard (1995) en Van Strien (1975), en de eerste 
onderzoeksvragen waarmee de orientatiefase wordt afgesloten. Als start van de analysefase 
beschrijft hoofdstuk 4 allereerst de processen en activiteiten zeals die binnen Ordina AM 
worden uitgevoerd. Aansluitend wordt in hoofdstuk 5 het theoretische kader uiteengezet. In 

,, dit hoofdstuk is via literatuuronderzoek het onderwerp 'offshore' beschreven. Aansluitend 
wordt in hoofdstuk 6 het definitieve onderzoeksproject geformuleerd met de definitieve 
onderzoeksvraag, bijbehorende sub-vragen alsmede de definitieve afbakening. In hoofdstuk 
7 wordt gestart met de ontwerpfase en wordt een set van beoordelingsparameters opgesteld 
om een inschatting te kunnen maken of applicaties en/of activiteiten geschikt zijn om 
offshore te laten uitvoeren. In hoofdstuk 8 worden deze parameters toegepast op de 
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activiteiten zoals die binnen Ordina AM te onderscheiden zijn. Hoofdstuk 9 past de 
parameters vervolgens door middel van een case study toe op een echte praktijksituatie om 
op deze manier de parameters in een praktijksituatie te kunnen toetsen. Aansluitend 
beschrijft hoofdstuk 10 wat offshore in de praktijkomgeving betekent voor Ordina AM en haar 
klanten. Dit rapport eindigt vervolgens in hoofdstuk 11 met de conclusies, aanbevelingen en 
aandachtsgebieden voor toekomstig onderzoek. Het rapport eindigt met de referenties. De 
appendices zijn als een apart document bijgesloten. Dit alles is grafisch weergegeven in 
figuur 1.1. 

Orientatie Pltalyse Ontwerp lmplementatie 

._ltt1_~1~_•.·-~-·~· ·a...a' -----'·~] j H4 Processen Ordina AM H7 Offshore Beoordelings 
Parameters 

Case SIUQ/: Robeco H11 Conctusies & aanbevelingen 

I H2 9edrl~~ H5 Theorelisch kader 

Offshore 

Applicatie-niveau 

Activiteite11-niveau 
Referenties en Appendices 

1 H3 bnderzoel<IIQ8~ · Ordina (AM) & Offshore 
HB Beoordeling activiteiten 

H6 Onderzoeksproject I ncident-rnanagement 

Definitieve onderzoeksvraag Change-management 

Afbakening 

Figuur 1.1: Structuur van het rapport 
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2 Bedrijfsbeschrijving 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het bedrijf waar dit onderzoek uitgevoerd wordt; 
Ordina Application Management B.V. dat een onderdeel is van Ordina N.V. Paragraaf 2.1 
beschrijft Ordina N.V. waarna paragraaf 2.2 inzoomt op Ordina Application Management B.V. 
Vervolgens licht paragraaf 2.3 de markt toe waarin Ordina zich bevindt . 

2.1 Ordina N. V. 
Ordina N.V is opgericht in 1973 en is een ICT-dienstverlener wiens activiteiten bestaan uit 
het adviseren van klanten en/of ondersteuning leveren v66r, 6f het (geheel) ender haar 
hoede nemen van de IT-activiteiten van haar klanten . Dit kan op verschillende manieren; 
Ordina kan professionals leveren die bij de IT-afdeling van de klant ondersteuning gaan 
bieden, gedeeltes of de gehele afdeling (inclusief personeel) overnemen van een klant 6f 
een applicatie ontwikkelen voor een klant. Deze applicatie kan Ordina zelf ontwikkelen en 
bouwen of de klant kan een ontwerp/specificatie aandragen welke vervolgens door Ordina 
wordt gebouwd. Ordina N.V is hierbij actief binnen vier hoofdmarkten, namelijk: 

Finance 
Public ( overheid) 

- Trade, transport, industrie 
Energie, telecom 

In 2006 heeft Ordina een omzet gerealiseerd van €530,4 miljoen welke een stijging is van 
19,5% ten opzichte van 2005. De EBITA bedroeg hierbij €43,2 miljoen welke een stijging is 
van 22% ten opzichte van 2005. De nettowinst in 2006 bedroeg €25,8 miljoen wat een daling 
is van 19% ten opzichte van 2005. Voor 2007 verwacht Ordina een omzet van €660 - €690 
miljoen. Men streeft ernaar om 75% van de omzet te behalen bij de veertig belangrijkste 
klanten. Het aantal medewerkers van Ordina bedraagt op dit moment circa 5000. 

Ordina positioneert zich als een nationa/e speler in de Nederlandse markt. De kennis die 
men heeft, is specifiek gericht op deze markt en is vooral van toepassing op de bedrijven 
actief in de financiele en publieke sector. Ordina streeft hierin een intieme relatie met de 
klant na. Hiernaast is men tevens beperkt actief op de Belgische markt. 

Missie 
Ordina formuleert haar missie als: 
Wij wi/len bereiken dat opdrachtgevers door inzet van onze kennis en kunde structuree/ en 
aantoonbaar voordeel beha/en. Wij verbinden ons op een bedrijfseconomisch en 
maatschappelijk verantwoorde wijze aan het succes van onze opdrachtgevers met wie wij 
een duurzame relatie aangaan. 

Strategie 
Ordina formuleert haar strategie als: 
Ordina voert een strategie die gericht is op waardecreatie voor haar stakeholders. De kem 
van onze strategie is dat wij, op basis van onze visie op de marktontwikkelingen, duidelijke 
keuzes maken met als doe/ duurzame groei te rea/iseren voor zowel onze opdrachtgevers 
a/s voor Ordina. De /eidende principes b/ijven: 

• Groei in omzet en re/atieve winstgevendheid 
• Afnemende kwetsbaarheid 
• Strategische partnerships met grote organisaties 
• Krachtig imago naar klanten, medewerkers en aandee/houders 
• Employer of choice 
• Duurzaam en maatschappe/ijk verantwoord ondememen 
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De structuur van Ordina N. V is gebaseerd op drie pijlers, dit is weergegeven in figuur 2.1. 

Ordina N.V. 
Ordina Holding B.V. 

Commercie 

Consultancy Outsourcing 

Figuur 2.1 : Structuur Ordina N.V 

De drie pijlers Consultancy, ICT en Outsourcing bestaan weer uit verschillende onderdelen, 
die elk hun eigen specifieke werkdomein hebben. De onderdelen zijn in de loop van de jaren 
uitgebreid door de vele overnames die Ordina heeft gedaan om de dienstverlening uit te 
breiden en de organisatie verder te laten groeien. 
Een volledig project kan in theorie gaan over alle drie de pijlers Consultancy, ICT en 
Outsourcing. Binnen de verschillende onderdelen warden diverse werkzaamheden 
uitgevoerd. Consultancy houdt zich hoofdzakelijk bezig met het adviseren van een 
(potentiele) klant. ICT doet de eventuele applicatieontwikkeling (nieuwbouw) en ontwikkelt de 
daadwerkelijke software. Outsourcing is ten slotte verantwoordelijk veer het beheer van een 
reeds ontwikkeld product veer of bij de klant. 

2.2 Ordina Application Management B. V. 
Het onderdeel Outsourcing bestaat uit twee onderdelen: Application Management (AM) en 
Enterprise Application Services (EAS). AM is verantwoordelijk veer het beheren en 
onderhouden van reeds ontwikkelde applicaties veer diverse klanten, de zogenaamde 
'maatwerk' applicaties. Deze applicaties kunnen door Ordina zelf ontwikkeld zijn, of door 
andere partijen. EAS is verantwoordelijk voor het beheren van de standaard pakketten zeals 
SAP. 

Per 1 januari 2007 zijn deze twee onderdelen samengevoegd en gaat men verder als Ordina 
Application Outsourcing. In 2006 bedroeg de omzet van Application Outsourcing €57,5 
miljoen wat een stijging is van 37% ten opzichte van 2005. Veer dit onderzoek zal geen 
specifieke aandacht uitgaan naar het gedeelte van EAS binnen Application Outsourcing en 
zal de focus liggen op de maatwerkactiviteiten van Ordina AM. 

Dit onderzoek is ge"initieerd vanuit Ordina Application Management B.V. (Ordina AM) en de 
structuur hiervan is geschetst in figuur 2.2 op de volgende pagina: 
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Figuur 2.2: Structuur Ordina Application Management B.V. 

Ordina AM is uiteindelijk verantwoordelijk voor het bewaken van de IT business van 
bedrijven en bewaakt en onderhoudt de applicaties die bedrijven gebruiken. Deze 
ondersteuning voor bedrijven vindt op verschillende manieren plaats. Hier zijn twee uitersten 
in te onderscheiden; enerzijds kunnen professionals bij de klant ter plekke ondersteuning 
bieden, anderzijds kan Ordina AM de gehele beheerafdeling van de klant overnemen. 

Consultancy I Interim Management 
Binnen Ordina AM geeft Consultancy de klant advies over wat Ordina AM zou kunnen 
betekenen voor die organisatie. Tevens adviseert men de klant over de te volgen stappen 
om het beheer van de applicatie door Ordina AM in goede banen te leiden. Men kan de klant 
oak assisteren bij het beter inrichten van de eigen IT-beheerafdeling. 

Application Management SeNices 
Ordina AM is verder onderverdeeld in naar technologie geordende Business Units (BU): 

• Oracle 
• Mainframe & Midrange 
• Java 
• Microsoft 

(Het is moge/ijk dat er voor een bepaalde klant overlap bestaat tussen BU's) 

ledere BU bestaat uit diverse medewerkers met technologie specifieke kennis en staat onder 
leiding van een BU-manager (BUM). Deze manager is verantwoordelijk voor de contacten 
met de klant, de contractonderhandelingen en het aansturen van de mensen die binnen een 
BU werkzaam zijn. 

Servicemanagers, Projectleiders, Analisten (SPA) 
Deze mensen vervullen de technologie onafhankelijk functies. Dit houdt in dat zij 
verantwoordelijk zijn om er voor te zorgen dat de afspraken die gemaakt zijn tussen de klant 
en Ordina AM warden nageleefd en warden gerapporteerd. Als de klant opmerkingen heeft, 
zal de servicemanager er zorg voor dragen dat er wat aan gedaan wordt. Elke BU heeft 
naast de onafhankelijke servicemanagers oak zijn eigen vaste service manager. Tevens is 
de servicemanager van een specifieke business unit plaatsvervangend BUM. 
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2.3 Markt 
Ordina opereert in een dynamische markt waarin veel spelers actief zijn en waarbinnen 
technologische vemieuwingen zich nog in een snel tempo aandienen. Na het barsten van de 
internet bubble begin 21° eeuw is de ICT-markt terecht gekomen in een dip. De laatste jaren 
echter is er weer een sterke verbetering zichtbaar en beginnen bedrijven weer meer te 
investeren in hun ICT. 

De belangrijkste concurrenten van Ordina zijn: Accenture, Atos Origin, CapGemini, Getronics 
PinkRoccade, IBM en LogicaCMG. Wat hierbij opvalt, is dat het gaat om grote intemationale 
bedrijven met vestigingen en activiteiten in diverse landen. Enkele karakteristieken van deze 
concurrenten zijn weergegeven in tabel 2.1 . 

Bedrijf Omzet in NL Omzet # Medewerkers # Landen 
(€) (2005) (€) (2005) (2005) 

Getronics PinkRoccade 1184 miljoen 2,6 miljard 25.000 25 
(GPR) (2006) 

Atos Origin 1151 miljoen 5,5 miljard 47.000 40 
(2006) 

CapGemini 973,6 miljoen 6,9 miljard 60.000 30 
(Benelux 2005) 

IBM 885,5 miljoen 80, 7 miljard 330.000 170 
(2004) 

LogicaCMG 680 miljoen 2,7 miljard 40.000 41 
(2006) 

Accenture 242 miljoen 12,4 miljard 126.000 48 
(2004) 

Tabel 2.1: Gegevens concurrentie Ordina 

De omzet van de concurrentie voor 2005 van Ordina zeals weergegeven in tabel 2.1 wordt 
wereldwijd gegenereerd. Kijkend naar de omzet van die bedrijven in 2006 op de 
Nederlandse markt valt op dat Ordina ongeveer de nummer 6 was van Nederland. Als 
gekeken wordt naar het type portfolio dan is Ordina de nummer 3 van Nederland, waarbij 
CapGemini en LogicaCMG groter zijn. 

De doelstelling van Ordina is om de grootste te worden in Nederland. Hiervoor zal men dus 
moeten verdubbelen. Tevens wil men meer gaan werken met langdurige contracten en zeals 
gezegd 75% van de omzet halen bij de top 40 klanten. 

Om een indruk te geven van de positie van Ordina in de markt, is in figuur 2.3 op de 
volgende pagina, op basis van Giarte (2006), een overzicht gegeven van de waarde van de 
contracten die worden afgesloten in de markt waarbinnen Ordina opereert. 
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Figuur 2.3: Contract waarde per dienstverlener (Giarte, 2006; data uit tweede kwartaal 2006) 

Uit de figuur valt op te merk.en dat Ordina vooral opereert in de markt tot 5 miljoen Euro, 84% 
van de contracten valt in deze categorie. 

Ordina Application Outsourcing groeit hard en de doelstelling is dat het een derde van de 
omzet van Ordina gaat genereren. Dit betekent dat men een aanzienlijke groei voor ogen 
heeft en dat ook Ordina AM een flinke groei zal moeten doormaken. Met een aantrekkende 
mark.t en een krapper wordende arbeidsmarkt zijn de komende jaren belangrijk voor Ordina 
AM, omdat om te groeien capaciteit nodig is en nieuwe klanten geworven en bediend 
moeten warden. 
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3 Onderzoeksgebied 

Dit hoofdstuk beschrijft het onderzoeksgebied waar dit afstudeerrapport op focust. Paragraaf 
3.1 begint met de oorspronkelijke opdracht formulering zoals deze is aangeleverd door 
Grdina AM. Paragraaf 3.2 geeft in het kart de achtergrond van dit onderzoek weer; "het 
waarom van de opdracht'. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 de gevolgde aanpak en 
methodologie besproken. Paragraaf 3.4 geeft tenslotte de onderzoeksvragen voor de eerste 
fase van het onderzoek. 

3.1 Oorspronkelijke opdracht 
Scope: 

"Ordina AM wil een offshore component opnemen in haar portfolio" 

De opdrachtformulering aangeleverd door Grdina AM luidt: 
Binnen een outsourcingstraject kunnen al/erfei overwegingen ertoe Jeiden dat de/en van het 
werk in andere landen, vaak Azie, uitgevoerd warden: offshoring. Dit stelt andere eisen aan 
de besturing en de inrichting van de outsourcing. Welke model/en zijn bruikbaar bij 
verschi/lende vormen van offshoring? 

Gffshoring wordt hierbij op dit moment gedefinieerd als "het uit Jaten voeren van werk en/of 
diensten in een ander (lage-loon)land'. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de 
begrippen outsourcing en offshoring. 

3.2 Relevantie 
Offshoring staat bij Ordina nadrukkelijk op de managementagenda. Gffshoring kan 
aanzienlijke kostenbesparingen opleveren en toegang bieden tot nieuwe of andere vormen 
van kennis. Er is echter oak een groat aantal risico's aan verbonden. De reden dat offshoring 
op de agenda staat, heeft naast kostenbesparingen voor de eigen organisatie verschillende 
redenen; enerzijds omdat men ziet dat de concurrentie met buitenlandse vestigingen de klant 
wel al een (standaard) offshore propositie kan doen. Anderzijds omdat de klant de perceptie 
heeft dat offshore een dusdanige kostenbesparing oplevert, dat deze eist van een ICT
dienstverlener dat die offshore in de portfolio heeft. Een geheel andere behoefte aan 
offshoring komt voort uit de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierdoor zijn sommige 
professionals niet of onvoldoende beschikbaar en biedt offshoring de mogelijkheid om te 
kunnen groeien en om voldoende capaciteit te kunnen bieden. Ordina AM heeft zich ten doel 
gesteld om concrete stappen te ondernemen op offshore gebied, zodat men de concurrentie 
aan kan blijven gaan met andere ICT-dienstverleners. 

3.3 Aanpak en methodologie 
Voordat er daadwerkelijk gestart kan warden met een goed (wetenschappelijk) onderzoek, is 
het belangrijk om een onderzoeksplan met een gedegen achterliggende methodologie te 
volgen. Deze methodologie biedt ondersteuning aan het onderzoekstraject en maakt tegelijk 
duidelijk welke stappen er warden doorlopen. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt is vooral 
diagnostisch van aard en geeft op basis van de diagnose specifieke aanbevelingen. Het 
model van Verschuren en Doorewaard (1995) biedt voor dergelijke onderzoeken een goede 
uitgangsbasis. Dit is weergegeven in figuur 3.1 op de volgende pagina: 
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Figuur 3.1: Onderzoeksmodel voor diagnostisch onderzoek (Verschuren en Doorewaard, 1995) 

Allereerst wordt voor de beeldvorming een theoretische achtergrond beschreven. Dit gebeurt 
door middel van een literatuurstudie, gesprekken met deskundigen en gegevens uit de 
markt. Deze theorieen en informatie resulteren in een beoordelingsinstrument, waarmee de 
confrontatie met de praktijk plaatsvindt. De theoretische informatie geeft informatie van 
buitenaf over het onderzoeksobject waarmee naar het bedrijfsproces gekeken kan worden. 
Het onderzoeksobject wordt echter niet altijd alleen vanuit theoretische criteria beoordeeld. 
Een vergelijkbaar onderzoeksobject in bijvoorbeeld een andere organisatie kan worden 
bestudeerd om naar overeenkomsten en verschillen te kijken. Dit vergelijkbare object kan 
inzichten verschaffen die (met een veranderslag) gebruikt kunnen worden in de huidige 
organisatie (Van Aken, Van der Bij, Berends, 2002). Als beoordelingsinstrument voor dit 
onderzoek zijn een tweetal specifieke invalshoeken interessant; allereerst zijn dat bedrijven 
die al ervaring hebben met offshore en verder offshore leveranciers die de offshore diensten 
aanbieden. Door met deze partijen te spreken kunnen aannames en beweringen getoetst 
worden en kunnen praktische inzichten worden opgedaan. 

Nu duidelijk is welke structuur het onderzoek zal hebben, is het verstandig om een model ter 
ondersteuning te hebben welke handreikingen biedt om het onderzoeksmodel te volgen . 
Hiervoor wordt uitgegaan van de regulatieve cyclus (Van Strien, 1975) welke is weergegeven 
in figuur 3.2: 

Evaluatie 

/ 
/ 

Probleem Kluwen 

', , Plan/a,twe,p 
cplossilg 

Figuur 3.2: De regulatieve cyclus (Van Strien, 1975) 

Afstudeeronderzoek Grdina AM -Orientatie-

Prcbleemceuze I 
ontwerp aanpak 

10 



Tu e technlsche universiteit eindhoven 

Bij de regulatieve cyclus wordt samen met de client, in dit geval Ordina AM, uit de 
"probleemkluwen" de op te lossen kwestie geselecteerd. Op basis hiervan wordt vervolgens 
een aanpak ontworpen. "Het probleem" wordt geanalyseerd en de oorzaken daarvan warden 
gediagnosticeerd (het analytische deel van de regulatieve cyclus). Hiema wordt de oplossing 
ontworpen en wordt tevens de weg beschreven waartangs die oplossing zal warden 
gerealiseerd (het ontwerpende deel van de regulatieve cyclus). Daarna volgt de feitelijke 
ingreep of realisatie, waama geevalueerd moet warden of de effecten van de ingreep of 
realisatie inderdaad professioneel gezien en voor de client bevredigend zijn (Van Aken et al., 
2002). Hierbij dient opgemerkt te warden dat de stap 'ingreep/realisatie' (implementatie) in dit 
onderzoek het toepassen van het ontwerp zal zijn. Op deze manier ontstaat inzicht hoe het 
ontwerp werkt en hoe het toegepast kan warden in toekomstige situaties. De 'evaluatie' zal 
bestaan uit de conclusies, aanbevelingen en beperkingen van het onderzoek. 

3.4 Onderzoeksvragen eerste fase 
Op basis van de orienterende gesprekken die gevoerd zijn met medewerkers binnen Ordina 
AM, blijkt dat er op vele gebieden zaken spelen met betrekking tot offshore. De lijst met 
interviews is weergegeven in Appendix 1. De eerste inzichten en vragen zijn weergegeven in 
Appendix 2. Na deze algemene orientatie kan de opdrachtformulering aangescherpt warden: 

Voor welke situatie(s) kan Ordina AM offshore opnemen in haar portfolio en hoe dient dit 
organisatorisch ingericht te worden? 

Om deze vraag nog verder af te bakenen en de focus te leggen op dat aspect van offshore 
dat het belangrijkst is voor Ordina AM, moeten allereerst een aantal vragen beantwoord 
warden . Zo wordt duidelijk wat Ordina AM precies doet en wat de theorie zegt over offshore. 
Vervolgens wordt dan beschreven hoe offshore samenhangt met Ordina AM en wordt de 
definitieve afbakening onderbouwd gemaakt. De verschillende onderzoeksvragen in deze 
fase zijn onderverdeeld in de categorieen 'analyse' en 'theoretisch kader': 

Analyse: 
- Welke werkzaamheden/processen zijn te onderscheiden binnen Ordina AM? 

Theoretisch kader: 
- Wat is offshore? 
- Wat zijn redenen voor offshore? 
- Wat voor samenwerkingsvormen zijn er voor offshore? 

Hoe staat Ordina AM ten opzichte van offshore? 
- Welke voor- en nadelen biedt offshoring voor Ordina AM? 
- Welke bedreigingen kan offshore veroorzaken voor Ordina AM? 

Na deze analyse en het theoretische kader zal de definitieve afbakening voor de 
ontwerpfase volgen. Hier zal bekeken warden welk aspect met betrekking tot offshore voor 
Ordina AM het meest relevant is en welke aanpak en ontwerp hier het beste bij past. 

De deliverables voor dit eerste gedeelte zijn: 
Een werkzaamheden- en procesanalyse binnen Ordina AM 
Een uiteenzetting van het onderwerp offshoring en de relevantie van het onderwerp 
in combinatie met Ordina AM 
Een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen bij offshoring voor Ordina AM 
Een overzicht van de belangrijkste bedreigingen met betrekking tot offshore voor 
OrdinaAM 

Afbakening: 
Het onderzoek zal zich specifiek richten op Ordina AM en haar werkzaamheden 
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4 Analyse Ordina AM 

Om een beter beeld te krijgen van de diverse werkzaamheden binnen Ordina AM wordt in dit 
hoofdstuk ingegaan op de diverse processen en processtappen. Dit geeft meer duidelijkheid 
over de context waarbinnen dit onderzoek uitgevoerd wordt. Zo licht paragraaf 4.1 het 
domein van de werkzaamheden binnen Ordina AM toe en beschrijft paragraaf 4.2 
aansluitend binnen dit domein de processen. Paragraaf 4.3 vat tenslotte de belangrijkste 
conclusies en opvallende zaken met betrekking tot de processen samen. 

4.1 Domein werkzaamheden Ordina AM 
Ordina AM is werkzaam binnen het werkveld van applicatie beheer. Het werkveld van beheer 
wordt onderverdeeld in drie domeinen (Looijen, 1995). Dit is weergegeven in figuur 4.1 . 

Appticatie 
Beheer 

Functioneel 
Beheer 

'--.....1 Technisch 
Beheer 

Figuur 4.1: Beheerdomeinen (Looijen, 1995) 

Funcffoneelbeheer 
o Verantwoordelijk voor het in stand houden van de functionaliteit van een ICT

voorziening, waarbij deze optimaal aan moet blijven sluiten op het 
bedrijfsproces. De gebruikersorganisatie is eindverantwoordelijk voor 
functioneel beheer en fungeert over het algemeen als (gedelegeerd) eigenaar 
van het informatiesysteem 

► Methodiek: BiSL (Business Information Service Library) 
- Applicatiebeheer 

o Verantwoordelijk voor de instandhouding van de applicatieprogrammatuur en 
de gegevensverzamelingen. Applicatiebeheer onderhoudt de functionaliteit en 
werking van het informatiesysteem (de applicatie). 

► Methodiek: ASL (Application Services Library) 
Technisch beheer 

o Verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling en instandhouding van de 
infrastructuur waarop - ender meer - applicaties draaien. Technisch beheer 
zorgt ervoor dat deze faciliteiten gebruikt kunnen worden. Hieronder valt ook 
de zorg voor de totale technische infrastructuur, inclusief de netwerk- en 
werkplekihfrastructuur. 

► Methodiek: ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

Ordina AM draagt primair zorg voor het domein applicatiebeheer, al bestaan er ook lichte 
overlappingen met de andere domeinen. Zo is er een overlap tussen functioneel en 
applicatiebeheer, het zogenaamde functionele applicatie beheer (FAB). Verder is er een 
overlap tussen technisch en applicatie beheer het zogenaamde technisch applicatie beheer 
(TAB). De werkzaamheden binnen FAB en TAB beschouwt Ordina AM als secundair. 

Op het gebied van FAB vinden activiteiten plaats als het geven van opleidingen, het 
beantwoorden van functionele vragen en het registreren van gebruikerswensen. Op het 
gebied van TAB vinden activiteiten plaats als technische werkzaamheden aan de databases, 
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het monitoren van de werking van applicatieonderdelen (bijv. interfaces, batches) of het 
beheren van de configuratieparameters van gebruikte tools. 

Binnen Ordina AM werkt men zoveel mogelijk volgens de ASL standaard (Van der Pols, 
2005). ASL staat voor "Application Services Library" en is een public domain standaard voor 
applicatiebeheer. Met public domain wordt bedoeld dat de standaard geheel vrij is van 
auteursrechten. ASL is een methodiek die het beheren en verbeteren van applicaties 
ondersteunt. Een overzicht van de modellen van ASL zijn weergegeven in Appendix 3. Op dit 
moment is Ordina AM ook bezig met een certificeringtraject voor ASL. In de praktijk worden 
en kunnen nog niet alle werkzaamheden strikt volgens ASL uitgevoerd worden. 

4.2 Processen binnen Ordina AM 
Binnen de verschillende BU's werken zoals gezegd per techniek diverse ontwerpers, 
bouwers en testers. Zij onderhouden en voeren werkzaamheden uit aan de applicatie die 
noodzakelijk of gewenst zijn voor I door de klant. Meer specifieke informatie met betrekking 
tot de eisen aan de werkzaamheden die door Ordina AM worden uitgevoerd zijn vastgelegd 
in het zogenaamde Service Level Agreement (SLA). Deze SLA is als het ware het 
prestatiecontract tussen Ordina AM en de klant. Hier staan namelijk de Key Performance 
Indicators (KPI) in gespecificeerd waar Ordina AM aan zal moeten voldoen. Met betrekking 
tot deze SLA is de service manager het aanspreekpunt voor de klant. De werkzaamheden 
die binnen Ordina AM uitgevoerd worden, kunnen grofweg in vier categorieen worden 
ingedeeld. Dit is weergegeven in figuur 4.2: -

Re-actief Pro-actief 

Continuiteit 
Correctief Onderhoud Preventief Onderhoud 

Change 
Adaptief & Additief 

lnnovatief Onderhoud 
Onderhoud 

¢===J, 
Meest gevraagd 

door klanten _ 

Figuur 4.2: Categorisering werkzaamheden binnen Ordina AM 

Binnen de categorisering zoals weergegeven in figuur 4.2, kunnen verschillende 
processtappen en activiteiten onderscheiden worden. Dit is gedaan aan de hand van het 
interne document "P2.1 Definitie van de dienstcomponenten" (Ordina PRO AM, 2006) en 
interviews met medewerkers. Met betrekking tot de interviews kan wederom gebruik 
gemaakt worden van het overzicht dat is opgenomen in Appendix 1. 

Correctief onderhoud 
Binnen correctief applicatiebeheer worden optredende verstoringen van de werking van de 
applicatie, waardoor deze niet meer functioneert conform specificaties, opgeheven. Binnen 
dit correctief beheer, 'incidentbeheer' in ASL, zijn een aantal verschillende soorten incidenten 
te onderscheiden. Dit is weergegeven in figuur 4.3: 
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Functioneel Baheer T echnisch Beheer 

Melding / Incident 

lnfo-vraag Wens Verstoring 

Figuur 4.3: Soorten lncidenten (Van der Pols, 2005, p.35) 

Het oplossen van de incidenten gebeurt door het bieden van procedurele of administratieve 
work-arounds, waarbij tevens eventueel logisch of technisch corrupt geraakte data wordt 
hersteld. Als het echt niet anders kan dan wordt de werking van de appl icatie hersteld door 
het aanbrengen van een fix in de software. 

Ordina AM onderscheidt met betrekking tot 'incidentbeheer' specifiek als subprocessen: 
- Verstoring afhandelen 

Verzoek of vraag afhandelen 
- Wens afhandelen 

lndien blijkt dat de verstoring een meer structurele oplossing vereist kan deze via het 
verbindende ASL proces 'wijzigingenbeheer' uiteindelijk terecht komen in het proces 
'onderhoud & vemieuwing'. De procesgang van de werkzaamheden binnen correctief 
onderhoud / incidentbeheer is in meer detail beschreven in Appendix 4. 

Preventief en perfectief onderhoud 
Preventief applicatiebeheer beslaat het aanpassen van de applicaties om verstoringen te 
voorkomen en het structureel oplossen van binnen correctief beheer geboden work-arounds. 
Hierbij wordt zowel naar de applicatie(software), verstoringen, het gedrag van de applicatie 
en de ontwikkeling op het gebied van ontwikkeltalen en -producten gekeken. 

Perfectief applicatiebeheer gaat over het optimaliseren van de applicatie(software). Het doel 
van deze optimalisatie is het efficienter kunnen beheren (functioneel, applicatief en/of 
technisch) van de applicatie of het efficienter laten werken van de functionaliteit (bijv. 
performance). 

Zowel preventief als perfectief applicatiebeheer leiden tot verbetervoorstellen voor de 
applicatie zonder dat hierdoor de werking van de applicatie gaat afwijken van de 
specificaties. Op basis van een aantal mogelijk "triggers" wordt dit geactiveerd, te weten: 

• Trends uit exploitatie (bijvoorbeeld een terugkomend tekort aan schijfruimte) 
• Er is een trend in verstoringen waarneembaar 
• Bij het bijhouden van de vakkennis wordt geconstateerd dat de technologie die 

gebruikt wordt gaat wijzigen 
• Bij het onderhouden van de software wordt "inefficiente" software ontdekt. Deze 

software werkt op zich wel goed, maar nodeloos complex 
• Uit de monitoring van de werking van de applicaties wordt "inefficiente" werking 

geconstateerd. 

De procesgang van deze werkzaamheden is in meer detail beschreven in Appendix 4. 
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Adaptief & additief onderhoud 
Adaptief beheer betreft het aanpassen van de reeds bestaande functionaliteit aan de hand 
van de door functioneel beheer aangeleverde specificaties. 
Additief beheer beslaat het uitbreiden van de functionaliteit, naar aanleiding van veranderde 
behoefte, aan de hand van de door functioneel beheer aangeleverde specificaties. 

Deze werkzaamheden vallen bij ASL binnen 'onderhoud & vernieuwing' . 

Het effect van deze vormen van beheer is dat de applicatiesoftware en daarmee de werking 
van de applicatiefunctionaliteit wordt aangepast. Hierbij is sprake van de totale procesgang 
van een trigger voor een aanpassing tot en met de ge"implementeerde nieuwe versie van de 
applicatiesoftware. Binnen deze totale procesgang heeft Ordina AM een aantal maal een rot. 
De procesgang van deze werkzaamheden is in meer detail beschreven in Appendix 4. De 
specificaties veranderen in de praktijk soms ook gaandeweg de realisatie van de release. Dit 
komt vooral omdat niet altijd meteen duidelijk is wat de klant nu precies wil of dat blijkt dat de 
wensen met bijbehorende documenten niet op een eenduidige of volledige manier 
gespecificeerd zijn. 

lnnovatief onderhoud 
Het optimaliseren van de functionaliteit en/of toepasbaarheid van de applicatie, aan de hand 
van het actief monitoren van de ontwikkelingen binnen het toepassingsgebied van de 
applicatie. Deze vorm van beheer is gelijk aan hetgeen gebeurt binnen adaptief en additief 
beheer, met als uitbreiding het actief volgen en analyseren van de ontwikkelingen binnen het 
toepassingsgebied. Op basis hiervan worden wijzigingsvoorstellen ingediend bij functi oneel 
beheer. In de praktijk komt deze vorm van onderhoud (bijna) niet voor, omdat de 
dienstvertener in dit geval extreem veel kennis moet hebben van de ktant en zelf 
optimalisaties aan zou moeten dragen. De globale procesgang is hiervoor derhalve niet 
nader uitgewerkt. 

Wiizigingen aan applicaties 
De totstandkoming van een release is in pnnc1pe gelijk aan dat van een (ver) 
nieuwbouwtraject. Er worden een aantal processtappen doorlopen om een nieuw idee uit te 
werken tot een concreet nieuwe versie. Hiervoor zijn een groot aantal methoden 
beschikbaar. Ordina AM gebruikt vaak de zogenaamde 'waterval methode', die uit acht 
stappen bestaat. Dit is weergegeven in figuur 4.4: 

Defintia 

Figuur 4.4: Waterval methode of V-model 

Waar in figuur 4.4 de overdracht ligt tussen klant en Ordina AM kan verschillen. Zo kan de 
overdracht plaatsvinden v66r het functioneel ontwerp, na het functioneel ontwerp of zelfs na 
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het (gedeeltelijke) technisch ontwerp. De overdracht tussen Ordina AM en de klant kan 
vervolgens liggen na de systeem test of de functionele acceptatie test. 
Welke methode gebruikt wordt, hangt ook af van het type opdracht. Het ligt buiten de scope 
van dit onderzoek om hier in detail op in te gaan. Het overzicht van Murray & Crandall (2006) 
geeft een kort overzicht van veelgebruikte methoden. Ondermeer de door Ordina AM 
gebruikte ''waterval methode" (gestructureerde methode of V-model), maar ook: prototyping, 
spiral development en extreme programming (Marchewka, 2003) . Tabel 4.1 geeft de 
karakteristieken en de voor- en nadelen van deze modellen weer. 

Systems Potential 
Development Life Process Involved Potential Strengths 

Weaknesses 
Cycle Approaches 

Upfront planning; 
Assumes requirements 

Waterfall Method of Sequential and logical minimizes waste; 
are well understood and 

developed. Difficult to 
Structured Approach flow of development effective for all IS skill 

accommodate major 
levels 

chanaes 
Useful when Frequent user 

Iterative approach with requirements are difficult involvement throughout 
Prototyping the developer and user to define and understand the process. User expects 

working closely together or when using new prototype completion is 
technoloaies when svstem is available 

A risk-oriented approach 
The process is complex 

Major challenges or to manage due to many 
Spiral Development 

where many mini-projects problems are uncovered parallel activities. Solving 
are used to address one 

or more risks 
early in the process individual problems, may 

not be best total solution 

Software is developed 
Process requires 

Extreme and given to users in a 
Continual testing of significant ongoing and 

modules with active user intense user involvement 
Programming series of releases with 

involvement integration of functions 
only a few functions mav be an issue 

Tabel 4.1: Systems Development Life Cycle Approaches (Marchewka, 2003) 

4.3 Conclusie processen 
Uit deze paragraaf komt naar voren dat Ordina AM opereert in het domein "applicatiebeheer'' 
en dat men binnen dit domein gebruik maakt van de methodiek ASL. Ordina AM voert met 
betrekking tot de werkzaamheden vooral correctief onderhoud en adaptief & additief 
onderhoud uit. Waarbij het oplossen van verstoringen en het veranderen van de applicatie 
door middel van releases centraal staan. De werkzaamheden binnen Ordina AM kunnen in 
twee categorieen ingedeeld worden. Binnen ASL kunnen deze geclassificeerd worden als: 

Incident-management (incidentbeheer) 
Change-management (onderhoud & vemieuwing) 

Bij incident-management gaat het om werkzaamheden van relatief kleine omvang die 
worden gedaan door een kleine groep mensen. Dit is afhankelijk van de grootte en type van 
het contract. Bij change-management neemt de omvang toe afhankelijk van de wens van de 
klant. 

Ook is gebleken dat tijdens de realisatie van een release het kan voorkomen dat functionele 
ontwerpen (in principe de basis voor een verandering) nog kunnen veranderen gaandeweg 
het traject. Dit geeft aan dat het geheel op dit moment een dynamisch karakter heeft en dat 
vooraf niet alles gedetailleerd gedocumenteerd is. 

Seide constateringen zijn een belangrijk gegeven om mee te nemen zodra er gekeken wordt 
naar offshore en Ordina AM. Het volgende hoofdstuk 5 focust op offshore en schetst het 
theoretische kader waarmee de basis gelegd wordt voor de rest van het onderzoek. 
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5 Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk geeft een analyse van het onderwerp "offshore" en de samenhang met Ordina 
AM. Op deze manier wordt het theoretische kader geschetst waarbinnen dit onderzoek 
uitgevoerd wordt. Paragraaf 5.1 gaat in op het begrip "offshore" en beschrijft wat offshore is, 
waarom bedrijven offshoren en hoe bedrijven offshoren. Paragraaf 5.2 kijkt vervolgens hoe 
en waar Ordina (AM) staat met betrekking tot offshore. Daama beschrijft paragraaf 5.3 wat 
de concurrentie van Ordina AM doet op het gebied van offshore. Paragraaf 5.4 geeft 
vervolgens de belangrijkste voor- en nadelen die samenhangen met offshore voor Ordina 
AM. Waama paragraaf 5.5 dieper in gaat op bedreigingen die offshore met zich mee kan 
brengen voor Ordina AM . Paragraaf 5.6 vat tenslotte in een conclusie de belangrijkste zaken 
samen met de focus op Ordina AM . Dit geheel dient dan weer als input voor de definitieve 
afbakening van het onderzoek in hoofdstuk 6. 

5. 1 Offshore 
Allereerst geeft deze paragraaf in paragraaf 5.1.1 een beschrijving wat offshore is. Hiermee 
warden de definities die samenhangen met offshore duidelijk. Paragraaf 5.1.2 beschrijft wat 
de redenen voor bedrijven zijn om een offshore koers te varen . Paragraaf 5.1 .3 geeft de 
afweging die gemaakt moet warden met betrekking tot (offshore) outsourcing van activiteiten. 
Aansluitend geeft paragraaf 5.1.4 de IT-gerelateerde afwegingen. Tot slot warden in 
paragraaf 5.1 .5 de samenwerkingsvormen bekeken die voorkomen bij IT-offshoring. 

5.1.1 Wat is offshore 
Wanneer er gesproken wordt over 'offshore' dan zijn er in de basis twee mogelijkheden; men 
voert het werk in een eigen vestiging uit in een ander land 6f men voert het werk uit bij een 
exteme leverancier in een ander land. De begrippen die hiermee samenhangen zijn: 
'offshore' en 'outsourcing'. Allereerst is het daarom belangrijk om beide begrippen en een 
combinatie hiervan duidelijk te hebben. 

Algemene definities: 
\ , De NEVI (2000) definieert 'outsourcing' als volgt: "Outsourcing means that a company 

divests itself of the resources to fulfil a particular activity to another company to focus more 
effectively on developing its own core competencies" 

De NEVI (2000) stelt dat het verschil met subcontracting gemaakt wordt door de overdracht 
van: 

- Resources 
lnfrastructuur 
Personeel 

- Competenties 

Axelsson en Wynstra (2002) definieren 'outsourcing' als: 
"The decision and subsequent transfer process by which activities that constitute a function, 
that earlier have been carried out within the company, are instead purchased from an 
external supplier". 

Bij de vergelijking van beide definities wordt duidelijk dat het bij 'outsourcing' gaat om het 
overdragen van een activiteit die vroeger zelf gedaan werd aan een exteme leverancier voor 
een langere periode. Een belangrijk kenmerk bij deze overdracht is dat er een overdracht 
plaatsvindt van resources, infrastructuur, personeel en/of competenties. De exteme 
leverancier maakt hier in de nieuwe situatie gebruik van om de activiteit die vroeger door een 
bedrijf zelf gedaan werd geheel op zich te nemen. 
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De belangrijkste karakteristieken van outsourcing worden door Van Weele (2005) 
gedefinieerd als: 

- Activiteiten die oorspronkelijk door een bedrijf zelf werden uitgevoerd, worden 
overgedragen aan een externe partij 
Resources en in sommige gevallen ook personen gaan over naar de externe partij 
Er zal een nauwe(re) samenwerking zijn tussen de beide partijen voor een langere 
periode 
Met het overbrengen van de activiteit(en) naar de externe partij, wordt het 
outsourcende bedrijf tevens blootgesteld aan nieuwe kosten en risico's, welke nieuw 
zijn voor de betrokkenen 

Ats in dit onderzoek daarom gesproken wordt over 'outsourcing' dan betekent het dat het 
hierbij gaat om het voor een langere periode overdragen van een activiteit , die vroeger zelf 
gedaan werd, aan een externe partij waarbij een overdracht plaatsvindt van resources, 
infrastructuur, personeel en/of competenties . 

Het eerste begrip is daarom 'outsourcing': 

Outsourcing: "Het uit laten voeren van werk en/of diensten datldie vroeger zelf gedaan 
werden door een exteme /everancier voor een /angere periode waarbij een overdracht 
plaatsvindt van resources, infrastructuur, personeel en/of competenties" 

Outsourcing kan dus ook in hetzelfde land plaatsvinden. Outsourcing wordt in het 
Nederlands ook wel vaak 'uitbesteden' genoemd. 

Wanneer er gesproken wordt over offshoring dan betekent dit expliciet dat het werk in het 
buitenland gedaan wordt. Volgens de terminologie vindt het dan plaats bij een vestiging van 
het eigen bedrijf in een ander land. 

Het volgende begrip is daarom 'offshoring': 

I Offshoring: "het uit laten voeren van werk en/of diensten in een ander (lage-Joon)/and" 

In de praktijk blijkt dat het begrip 'offshore' ook gebruikt wordt wanneer er eigenlijk sprake is 
van een combinatie van 'offshore' en 'outsourcing'. 

Een combinatie van beide begrippen staat voor: 

Offshore outsourcing: "het (dee/s) uit /aten voeren van werk en/of diensten datldie vroeger 
ze/f gedaan werden in een ander (/age-loon) land door een exteme leverancier voor een 
langere periode waarbij een overdracht plaatsvindt van resources, infrastructuur, personeel 
en/of competenties" 

Met betrekking tot dit onderwerp wordt ook nog vaak het onderscheid gemaakt tussen 
'offshore' en 'nearshore'. Het verschil tussen deze twee termen is dat wanneer er gesproken 
wordt over 'offshore', het (vanuit Europa) gaat over landen die ver weg gelegen zijn, zeals 
India en China. Bij 'nearshore' gaat het over landen die relatief dichtbij liggen zeals Polen, 
Roemenie en Servie. Tenslotte wordt met 'on-shore' bedoeld dat het werk in eigen land 
(Nederland) wordt uitgevoerd en met 'on-site' dat het bij een bedrijf zelf (in het geval van 
Ordina AM; klant) op de eigen locatie wordt uitgevoerd. 

5.1.2 Het bedrijfsleven en offshore 
Er zijn verschillende redenen voor bedrijven om bepaalde zaken niet meer zelf uit te voeren. 
De redenen voor bedrijven om bepaalde werkzaamheden niet meer zelf en niet meer in 
eigen land uit te voeren zijn ook divers en zullen hier aan bod komen. 
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Globa/iseri nq 
De laatste jaren is een sterk toenemende mate van globalisering zichtbaar. Bedrijven 
bevinden zich meer en meer in een globale markt. Globalisering was al langere tijd zichtbaar 
bij de fabricage of assemblage van goederen. Zo besloot Ford al in 1911 de assemblage van 
de T-Ford uit te laten voeren in een fabriek in Engeland uit kostenoverwegingen (Lapid, 
2006). Hierna is men steeds meer gaan kijken welke arbeid goedkoper uitgevoerd kon 
worden in andere landen. Een ware opkomst was waarneembaar vanaf de jaren 1950 toen 
fabrieken in ontwikkelde landen uit kostenoverwegingen hun eenvoudigere arbeid gingen 
verplaatsen naar economisch minder ontwikkelde gebieden (Clott, 2004). Tijdens de jaren 
1970 begonnen bedrijven met het outsourcen van IT gerelateerde activiteiten. Dit kwam 
vooral door de toen dure hardware en software die nodig was voor geavanceerde systemen 
(Heywood, 2001). In de jaren 1980 begon binnen de IT-sector offshore (outsourcing) 
toegepast te worden; men begaf zich voor het eerst buiten de nationale grenzen (Niederman, 
Kundu en Salas, 2006). De laatste jaren is een sterke toename zichtbaar in Business 
Process Outsourcing (BPO) en het (offshore) outsourcen van allerlei IT gerelateerde 
activiteiten. Men schrijft deze toename vooral toe aan de recente beschikbaarheid van 
betrouwbare en betaalbare communicatie infrastructuur (Lapid, 2006). Het internet is een 
belangrijke push geweest in het als het ware "verkleinen van de wereld". Of zoals Thomas L. 
Friedman in zijn gelijknamige boek zegt: "The World is Flat". Bedrijven doen steeds meer 
zaken op die plaatsen in de wereld waar de prijs - kwaliteit verhouding het beste is. 

De recente ontwikkelingen op IT-offshore gebied hangen ook samen met de ontwikkelingen 
van de economie. IDC (2004) heeft onderzoek gedaan naar kenmerken van de periodes 
waarin bedrijven in de IT-sector gingen offshoren. Men signaleert met betrekking tot het 
gewicht van kostenoverwegingen in de besluitvorming over offshoring, dat deze vooral na 
2000 van groot belang zijn gebleken (Beek H.M. ter et al. , 2005). De verschillende perioden 
in offshoring en de bijbehorende kenmerken voor die periode zijn weergegeven in tabel 5.1. 

Periode Kenmerken 
• Tot 2000 • Offshoring vooral ats middel om toegang te krijgen tot schaarse skills 

• tCT-personeet in veel westerse landen was schaars en daardoor relatief 
duur en soms onvoldoende gekwatificeerd 

• Vanwege de schaarste kwam de continui'teit van bepaalde 
bedriifsprocessen in qevaar 

• Na 2000 • Verbeteren dan wet handhaven van de concurrentiepositie staat centraal 
• Dit vraagt om kostenbesparingen, aanpakken van de beheerscomplexiteit 

van tCT-bedrijfsprocessen via standaardisering en schaatvergroting 
• Door de besparingen komen middelen vrii voor noodzakeliike innovatie 

• Vanaf 2005 • Accent verschuift naar het verbeteren van de kwaliteit van 
bedrijfsprocessen en producten 

• Optimale allocatie van middeten (prijs/kwatiteit) belangrijk, evenats de 
flexibete toegang tot de noodzakelijke skills (snel , veel) 

Tabet 5.1 : Perioden offshoring en hun kenmerken (tDC, 2004) 

Kijkend naar tabel 5.1 valt op te merken dat tot het jaar 2000 een van de beweegredenen om 
te offshoren te maken had met een krapte op de arbeidsmarkt. De grootste ontwikkeling op 
dit gebied had vooral te maken met de opkomst van het internet en de "millennium bug" eind 
jaren 1990 (Kakumanu & Portanova, 2006). Op dat moment waren er in relatief korte tijd 
zeer veel IT specialisten nodig. De eigen markt kon niet in deze behoefte voorzien, waardoor 
men noodgedwongen moest uitwijken naar nieuwe locaties. Tijdens deze periode is de 
eerste ervaring opgedaan met "offshore". Na het jaar 2000 werden kostenbesparingen 
belangrijker en moesten bedrijven aan hun eigen concurrentiepositie gaan denken. Hierdoor 
was het noodzakelijk dat de schaarse eigen resources optimaal werden benut. Het offshoren 
van werk was hiervoor een geschikte methode. Vanaf het jaar 2005 wordt offshore zelfs 
gebruikt om de kwaliteit te verbeteren. De offshore resources zijn in grote en flexibele mate 
beschikbaar, en beschikken over zeer goede kennis. 
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In het World Investment Report 2004 van de UNCTAD staat beschreven dat 
kostenoverweging nog steeds het belangrijkste motief voor bedrijven is om te gaan 
offshoren. Er zijn echter nog veel meer redenen te noemen waarom bedrijven offshoring 
overwegen en voor een groeiend aantal bedrijven beginnen andere redenen dan kosten een 
steeds belangrijkere drijfveer te vormen. In het rapport van IDC (2004) staat de volgende 
opsomming van de beweegredenen om te offshoren: 

• Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel 
• Kennispotentieel en innovatievermogen in bepaalde offshore-landen 
• Arbeidsmoraal 
• Mogelijkheden om verder te specialiseren (ook op individueel niveau) 
• Verbeterde kwaliteit van processen en producten c.q. dienstverlening 
• Versnelling van bedrijfsprocessen, verkorting van time to market 
• Volgen van afnemers c.q. vestigen in landen waar in de toekomst een grote afzet 

wordt verwacht 
• Aanwezigheid van ondememingskansen 
• Oordeel dat een bepaalde taak geen 'kemtaak' is (al hoeft dater niet toe te leiden dat 

een taak uit het land verdwijnt) 

Positiebepaling offshore 
Tussen de begrippen outsourcing en offshoring bestaat een nauwe samenhang, omdat bij 
beide begrippen in principe een verplaatsing plaatsvindt van werk en/of diensten. Bij louter 
offshoring gebeurt dit echter intern, maar er vindt nog steeds een verschuiving plaats van het 
soort werkzaamheden op de verschillende locaties. 
De beweegredenen voor offshoring kunnen daarom ook gegroepeerd worden binnen de 
twee belangrijkste beweegredenen die Van Weele (1999) geeft voor outsourcing, namelijk; 
"expertise orientated' of "capacity orientated' outsourcing. "Expertise orientated outsourcing" 
betekent dat de vereiste expertise om de werkzaamheden uit te voeren niet met de 
benodigde kwaliteit of voor een acceptabele prijs beschikbaar is. "Capacity orientated 
outsourcing" houdt in dat een bedrijf zelf niet genoeg capaciteit heeft om het werk uit te 
voeren. Men is dus genoodzaakt om een exteme leverancier in te schakelen. 

Een extra dimensie die offshore hier nog eventueel aan bijdraagt is; "de extra mogelijkheden 
die de nieuwe locatie biedt". Deze mogelijkheden kunnen liggen in bijvoorbeeld nieuwe 
market opportunities of een beschikbaarheid aan unieke technische skills. Om de 
bovenstaande terminologie van Van Weele aan te houden is in dit geval sprake van 
"opportunity orientated outsourcing". 

Nederlandse ICT-dienstverleners 
Belangrijkste punten: 

• Ondervinding verhevigde (intemationale) concurrentie 
• T erughoudend 
• Verschuiving bij klant van focus op kostenbesparingen naar core business 

o Meer werk voor ICT-dienstverleners 
• Tekort aan geschikt personeel 

Met betrekking tot de Nederlandse ICT-dienstverleners merken De Pous & Tjia (2005) op dat 
offshoring belangrijk wordt voor deze bedrijven. Dit omdat men een verhevigde concurrentie 
begint te ondervinden en te maken krijgt met klanten die goedkopere oplossingen willen. 
Tevens wordt vermeld dat nog maar relatief weinig ICT-werk naar lagelonenlanden is 
verplaatst en dat de algemene Nederlandse terughoudendheid rend offshoring, sommige 
bedrijven waarschijnlijk meer kwaad gedaan heeft dan geed. De mogelijkheid tot het 
besparen van kosten is niet benut, waardoor de concurrentiepositie is verzwakt en er geen 
banen bij zijn gekomen of zelfs banen verloren zijn gegaan. 

Afstudeeronderzoek Ordina AM -Analyse- 21 



TU 
technische universiteit eindhoven 

Uit lezingen en gesprekken met bedrijven uit de Nederlandse ICT-dienstverleningssector op 
de congressen in Rotterdam en Utrecht komt naar voren dat kosten inderdaad nog steeds de 
eerste drijfveer is om offshore te benutten. Wei hebben bedrijven, mede door de 
aantrekkende economie, weer meer geld beschikbaar en is er weer ruimte voor 
investeringen. Hierdoor begint de focus op kostenbesparingen te verschuiven. Bedrijven 
willen zich meer richten op de eigen core-business en besluiten vaak dat het daarbij niet 
gewenst is om alle IT activiteiten zelf te blijven doen. De komende jaren zal door de verdere 
digitalisering en verbeterde technieken steeds meer werk verricht moeten worden op IT 
gebied. Op dit moment lopen ICT-dienstverleners al tegen een tekort aan van geschikte 
arbeidskrachten op de Nederlandse markt. Werkzaamheden offshore laten uitvoeren biedt 
de mogelijkheid om te putten uit meer resources en biedt tegelijk de mogelijkheid om de 
eigen (schaarse) resources in te zetten bij die werkzaamheden die niet offshore kunnen 
worden gedaan. Het hoge opleidingsniveau van een zeer grote groep mensen en de focus 
op techniek in landen als India en China zorgen ervoor dat daar voldoende geschikte 
mensen aanwezig zijn tegen scherpe tarieven. Tegelijkertijd kan in het eigen land dan de 
focus (nog meer) op de klant komen te liggen en is er meer tijd beschikbaar om helder te 
krijgen wat voor soort dienstverlening het beste bij de klant past. 

Voordat Ordina AM kan bepalen welke activiteiten in aanmerking komen voor offshore 
outsourcing, moet bepaald worden waar de toegevoegde waarde van Ordina AM zit. 
Paragraaf 5.1.3 schetst hiervoor een framework op basis waarvan deze beoordeling 
gemaakt kan worden. Paragraaf 5.1.4 geeft een overzicht van die IT activiteiten die in de 
praktijk regelmatig offshore gedaan worden. Op basis van deze inzichten kan een beeld 
gevormd worden van de activiteiten die geschikt zijn voor offshore outsourcing. 

5.1.3 Afwegingen met betrekking tot (offshore) outsourcing van activiteiten 
Om te bepalen of activiteiten geschikt zijn voor outsourcing kan gebruik gemaakt worden van 
twee belangrijke theorieen die in de literatuur naar voren komen om deze afweging te 
ondersteunen; transaction cost approach en core-competence approach (Van Weele, 2005). 
Bij de 'transaction cost approach' wordt gestreefd om op zo'n manier te werken dat een zo 
laag mogelijk kostenniveau per transactie bereikt wordt bij het outsourcen van activiteiten 
(Arnold, 2000). Vervolgens moet op basis van een vergelijking tussen de activiteiten zelf 
uitvoeren of te (offshore) outsourcen de beslissing gemaakt worden welke keus voor het 
bedrijf het verstandigst is. Transactiekosten kunnen in dit verband gedefinieerd worden als 
"the costs that are associated with an exchange between two parties" (VVilliamson, 1983, 
1985). Er wordt in deze theorie er van uitgegaan dat de "exchange" gebaseerd is op een 
contract, wat bij het samenwerken met een offshore leverancier ook het geval is. Alie kosten 
die naar voren komen om de relatie op te zetten en in stand te houden, dienen meegenomen 
te worden bij het besluit of iets in-house gedaan moet worden of dat (offshore) outsourcing 
een betere optie is. Willcocks & Lacity (2006, p.13) stellen op basis van Williamson (1991a, 
1991b); "transactions with high asset specificity (essentially customization), high uncertainty, 
and/or frequent occurrence are best managed internally, while the rest should be more 
efficiently outsourced". Met deze methode wordt aandacht geschonken aan alle 
kostaspecten van een outsource relatie. lndien het zeer kostbaar is om de relatie in stand te 
houden, dan kunnen de kostenbesparingen op de werkzaamheden namelijk verloren gaan. 

Bij de 'core competence approach', welke grotendeels gebaseerd is op het werk van Quinn & 
Hilmer (1994), ligt de nadruk op de activiteiten die een bedrijf "uniek" maken (Van Weele, 
2005). Om dit "competitive advantage" te behouden; "a company should concentrate its 
resources on a set of core competencies where it can achieve definable pre-eminence and 
provide a unique value for customer . . . (hence, it should) strategically outsource all other 
activities" (Quinn & Hilmer. 1994, p.43). 
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De 'core competencies' van een bedrijf hebben volgens Quinn & Hilmer (1994) de volgende 
karakteristieken, het zijn: 

Skills or knowledge sets, not products of functions 
Flexible, long term platforms that are capable of adaptation or evolution 
Umited in number: generally two or three 
Unique sources of leverage in the value chain 
Areas where the company can dominate 
Elements important to the customer in the Jong run 
Embedded in the organization's systems 

Activiteiten die aan de bovenstaande karakteristieken voldoen zijn 'core competencies' en 
zijn niet geschikt om te (offshore) outsourcen (Van Weele, 2005). Wanneer beide methoden 
gecombineerd worden om te bepalen of activiteiten geschikt zijn voor outsourcing, ontstaat 
het model van Arnold (2000) zoals is weergegeven in figuur 5.1 . Hoe meer een activiteit naar 
rechts zit in het model, hoe meer het geschikt is voor (offshore) outsourcing. 
Institutional 
design 
alternatives of 
outsourcing 

Transaction 
cost economics 
based recom
mendations for 
the outsourcing 
design 

Core 
competence 
based recom
mendations for 
the outsourcing 
design 
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and know
how are ... 

lnsourcing Internal insourc:ing ± extema1 insourcing 1 

Only 
hierarchy 

Only 
market 

ho,a<ch;ca1 coo,d;~ ________ ---~-~ Degree of coordination 

lligh _______ Speciftclty of the acti\'ity r 
r-h~ig~h ______ Strateglc mportanc:e of !tie activl y 

... usable for 
multiple 
purpose 

Core competence 

... lasting 

Competitive 
advantage 

average 

competltlvity 

lbw 

... weak / 
irrelevant 

Competitive 
advantage 

Figuur 5.1: Model for the outsourcing design (Arnold; 2000, p. 26) 
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Op basis van dit model moeten er drie vragen beantwoord worden om te bepalen of een 
activiteit (offshore) kan worden ge-outsourced (Arnold, 2000, p.26): 

Is de activiteit zeer specifiek? Als dat zo is dan bestaan er over het algemeen zeer 
hoge transactie kosten voor communicatie en afstemming. Bij zulke activiteiten is het 
over het algemeen genomen niet verstandig om deze te outsourcen. 
Is de activiteit van strategisch belang? Ook activiteiten die niet specifiek zijn, kunnen 
in bepaalde gevallen extreem belangrijk zijn voor een bedrijf om te overleven 
Is de activiteit een 'core competence'? Hoe "meer core" een activiteit is hoe minder 
geschikt deze activiteit zal zijn voor (offshore) outsourcing 

Met behulp van het bovenstaande ontstaat meer duidelijkheid over het type activiteiten die 
geschikt zijn voor offshore outsourcing. Een organisatie moet zich goed afvragen of men een 
bepaalde activiteit vanuit tactisch oogpunt wel wil (offshore) outsourcen. Paragraaf 5.1.4 gaat 
in op IT gerelateerde overwegingen om te bepalen welke activiteiten geschikt zijn voor 
offshore outsourcing. 

5.1 .4 IT gerelateerde afwegingen voor het offshore outsourcen van activiteiten 
Om te komen tot beoordelingsparameters voor IT gerelateerde activiteiten, wordt gekeken 
naar een survey zoals die is opgenomen in het Software Development Magazine (SOM) 
(2004). Deze survey is gehouden onder 414 Amerikaanse ontwikkelaars en 
ontwikkelmanagers waarvan de projecten deels of geheel offshore ge-outsourced zijn. In 
figuur 5.2 uit deze survey is te zien welke IT- activiteiten door bedrijven zelf gedaan worden 
of offshore worden uitgevoerd. 
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Figuur 5.2: Offshoring by phase of the software life cycle (Software Development Magazine (SOM), 2004) 

Uit figuur 5.2 blijkt dat vooral 'testing', 'maintenance', 'code migration' en 'coding' offshore 
worden uitgevoerd. Zaken als 'requirements gathering', 'architecture', 'business integration' 
en 'design' worden veelal niet offshore gedaan. De reden dat beide staafdiagrammen samen 
niet 100% vormen, komt doordat men bepaalde activiteiten zowel in-house doet als offshore. 
De overige bevindingen van de survey zijn opgenomen in Appendix 5. 

Uit deze survey komt verder naar voren dat vooral werkzaamheden aan Client/Server 
applicaties (52%) en Internet applicaties (41%) offshore gedaan worden. Wat betreft 
technologie springen Java (48%), CIC++ (47%) en Oracle/SOL of een andere database 
technologie (37%) eruit. De reden dat deze percentages niet optellen tot 100% komt doordat 
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binnen een applicatie meerdere technologieen gebruikt kunnen warden. Als gekeken wordt 
naar de "criticality" van de applicaties waarvan activiteiten offshore warden uitgevoerd dan 
zijn het vooral die applicaties die 'critical to daily operation' (38%) of 'important but not 
critical' (55%) zijn. 

Carmel & Tjia (2005) hebben oak een onderverdeling gemaakt in IT-activiteiten / fases die in 
de praktijk vaak offshore gedaan warden. Deze onderverdeling is weergegeven in figuur 5.3. 
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Figuur 5.3: Common division of on-shore/offshore phases (Carmel & Tjia, 2005) 
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In figuur 5.3 valt op dat maintenance (onderhoud) opgenomen is als een apart onderdeel van 
een eventuele offshore fase. Met dit onderhoud warden echter niet de werkzaamheden 
bedoeld zoals Ordina AM ze uitvoert. Binnen Ordina AM wordt namelijk zowel regulier 
onderhoud uitgevoerd als "nieuw"bouw aan een bestaande applicatie voor een klant 
(Application Management). De maintenance hier is puur het draaiende houden. Zo zijn voor 
de gedeeltes die nieuw gebouwd worden ook de andere fases van toepassing. Binnen deze 
fases zien we dan vooral 'design', 'coding' en 'testing' offshore gedaan worden. 

5.1.5 Samenwerkingsvormen bij IT-offshoring 
Er zijn verschillende samenwerkingsvormen wanneer bedrijven besluiten om offshore zaken 
te gaan doen. Deze samenwerkingsvormen hebben elk verschillende drijfveren en voor- en 
nadelen. Deze paragraaf geeft hier een overzicht van zodat in een later stadium van het 
onderzoek rekening kan worden gehouden met de karakteristieken die een bepaalde 
samenwerkingsvorm met zich mee brengt. 

Orqanisatorische vormen 
Zoals blijkt uit de begrippen, kunnen er in de basis twee extremen van offshore worden 
onderscheiden; 'offshore' en 'offshore outsourcing'. Bij 'offshore' is het offshorende bedrijf 
zelf in leidende positie, bij 'offshore outsourcing' is er ook een externe offshore leverancier bij 
betrokken, welke ook inspraak heeft. Onder andere Beek H.M. ter et al., (2005) noemen het 
eerste "captive offshoring"; het hebben van een eigen vestiging in een andere (lage-loon) 
land. Vooral grote multinationals hebben vaak eigen vestigingen in een groot aantal 
verschillende landen. Enerzijds om op die manier de markten daar te kunnen bedienen, 
anderzijds om te profiteren van de arbeidsomstandigheden in die landen. Bij 'offshore 
outsourcing' wordt gebruik gemaakt van andere leveranciers, waarbij diverse 
samenwerkingsvormen mogelijk zijn. 

Van Rest (2006) onderscheidt drie hoofdvormen voor offshoring: 
Non-equity based collaborations 
Equity based collaborations 
Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) 
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Dit wordt weergegeven in figuur 5.4, welke gebaseerd is op Bruun & Bennet (2002), Bogers 
(2004) en Tse, Pan & Au (1997). Ook hierin gelden als extremen 'offshore outsourcing' en 
'offshore'. 
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Figuur 5.4: Vormen van offshore 

Deloitte Research (2004) maakt daarentegen een onderscheid in vijf vormen om 
bedrijfsactiviteiten te offshoren: 

• Outsourcing: operatie volledig uitbesteden aan andere partij 
• Joint venture : samen met derde partij operatie opzetten 
• Wholly owned: eigen vestiging in de vorm van een dochterondememing opzetten 
• Turnkey hulp van derden inroepen, maar zelf volledige zeggenschap houden over 

operatie 
• Indirect samenwerken met derde partij die op haar beurt gebruikmaakt van 

offshoring 

Zoals gezegd brengt iedere vorm van offshoring ook bepaalde karakteristieken met zich mee 
wat betreft controle en het gebrek daaraan. Het onderzoek van Deloitte (2004) geeft een 
overzicht van de verschillende karakteristieken van verschillende vormen van offshoring. Dit 
overzicht is aangepast en de samenwerkingsvormen zijn geordend naar de mate van 
samenwerking zoals dit ook gedaan is in figuur 5.4. Aan de ene kant als uiterste 'offshore 
outsourcing' (in dit geval 'outsourcing') en aan de andere kant 'offshore' (in dit geval 'Wholly 
Owned'). Het resultaat is weergegeven in tabel 5.2. 

Korte Lange Snelheid Flexibiliteit Controle Kennis Afgeschermd 
termijn termijn lokale van 
besparing besparing situatie wetgeving/ 

niet publieke 
vereist ooinie 

Outsourcino +++++ ++ ++++ ++++ ++ +++++ +++ 

Indirect ++++ + +++++ +++++ + +++++ +++++ 

Turnkey ++ +++++ +++ + ++++ ++++ + 

Joint 
Venture 

++ +++ +++ + +++ +++ ++ 

Wholly 
+ ++++ 

owned 
+ + +++++ + 

Tabel 5.2: Voordelen versch1llende vormen van offshore (op basis van Deloitte Research, 2004) 

Uit deze tabel blijkt dat naarmate men meer richting 'offshore' gaat, de besparing over het 
algemeen verschuift van korte naar lange termijn. Dit komt omdat men in de 'offshore' 
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gevallen meer zal moeten investeren in de samenwerkingsrelatie. In het begin zullen de 
kostenbesparingen dan lager zijn. Oak de snelheid waarmee het offshore traject zal kunnen 
warden doorlopen is lager indien men besloten heeft om een eigen vestiging (captive center) 
te starten. Dit traject zal dan bij de opstarting veel meer tijd vergen. De mate van controle 
neemt echter wel toe in het geval van 'offshore'. Men zal zich wel meer moeten verdiepen in 
de lokale situatie en zal meer blootstaan aan wetgeving en de publieke opinie dan wanneer 
men in het uiterste geval puur op contractbasis werkt. 

In Aron & Singh (2005) komt naar voren dat vooral processen met lage risico's het beste 
offshore gedaan kunnen warden. Tevens heeft hun onderzoek aangetoond dat een 
'extended organization' de meest effectieve manier is om de offshore relatie te managen. Het 
'captive center' had weliswaar de hoogste kwaliteit tijdens de studie, maar de 'extended 
organization' toonde de meeste verbetering en produceerde bijna dezelfde kwaliteit als het 
'captive center' . Maar vooral leverde de 'extended organization' die kwaliteit tegen een 
lag ere prijs dan het 'captive center' . 

Werkwiize 
Het model dat Murray & Crandall (2006) presenteren voor het besturen van de offshore 
relatie, bouwt voort op de "System Development Life Cycle" (SDLC) van de waterval 
methode. De fases hierin zijn: planning, analysis, design, project development and 
management, testing, implementation en maintenance. In figuur 5.5 is grafisch de 
samenhang (link) tussen de SDLC en het offshore vendor management process 
weergegeven. 
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Figuur 5.5: The Links between System Development Life Cycle (SDLC) and Outsourcing Project Management 

Uit deze figuur valt op te maken dat de eerste stap bestaat uit het bepalen of het mogelijk is 
om het project offshore te outsourcen. Vervolgens zal een lijst samengesteld moeten warden 
van potentiele offshore leveranciers, daaruit wordt een leverancier gekozen en 
gecontracteerd, hiervan wordt de performance gemeten en van deze leverancier zal 
uiteindelijk de gehele prestatie geevalueerd moeten warden. Wat verder opvalt aan het 
model uit figuur 5.5 is dat men al in een zeer vroeg stadium de offshore partij erbij betrekt. In 
dit geval zelfs meerdere partijen om de beste te kunnen selecteren. De uiteindelijke 
leverancier gaat echter pas tijdens stap 4 van de SDLC ("Project development and 
management'') daadwerkelijk zaken "produceren". Zo wordt de Request for Proposal (RFP), 
waarin de vereisten staan voor het project, al in een vroeg stadium met de offshore 
leverancier gecommuniceerd, waardoor in een later stadium misverstanden kunnen warden 
voorkomen. Schwalbe (2000) stelt "the RFP should be rigorous enough to ensure consistent, 
comparable responses, but flexible enough to allow consideration of suggestions from 
vendors for better ways to satisfy the requirements." 
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Van Nek (2006) stelt dat bij het maken van een informatiesysteem, ongeacht de methode, 
altijd de volgende modellen (beschrijvingen) gemaakt worden: 

Organisatorisch model: de wensen ten aanzien van het nieuwe systeem (of in het 
geval van Ordina AM; het onderhoud aan, of de verandering van, een bestaande 
applicatie) 
Functioneel ontwerp: Hoe moet het systeem eruit zien, bekeken vanuit de gebruiker 

- Technisch ontwerp en programma's: Ontwerp met de programmatuur (een heel 
gedetailleerd technisch model) 

Volgens Van Nek zou de knip ergens midden in het Functionele Model moeten worden 
gezet. Waar dit echter precies is, is afhankelijk van het type taak. Bij sommigen taken zoals 
de user interface kan volstaan worden met een ruwe schets. De offshore leverancier kan dit 
dan zelf verder uitwerken. Bij een taak als bijvoorbeeld het algoritme van een 
salarisberekening moeten de details 'on-shore' verder worden uitgewerkt. De situatie is 
weergegeven in figuur 5.6. 
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Figuur 5.6: Offshore knip model (Van Nek, 2006) 

Contractvorm 
Over het "vendor contract" hamert Van Nek (2006) op een fixed price contract, omdat uit 
ervaring blijkt dat de offshore leverancier anders allemaal extra kosten gaat factureren. 
Murray & Crandall (2006) laten echter ook de mogelijkheid open voor een op tijd en 
gebruikte resources gebaseerd contract. Seiden zijn het er wel over eens dat het contract 
duidelijk en helder moet zijn, zodat het voor beide partijen duidelijk is welke werkzaamheden 
verricht moeten worden. Het juridisch volledig afdichten van het contract heeft echter geen 
zin, om de eerder genoemde reden dat de rechtspraak in dergelijke landen vaak helemaal 
verstopt zit en er geen gelijk te halen valt. 

In de "Project development and management" fase in de SDLC worden beide partijen op 
elkaar ingewerkt. Het is in deze fase niet onwaarschijnlijk dat medewerkers van de offshore 
leverancier naar het offshorende bedrijf komen. Van Nek (2006) merkt wel op dat hier mee 
opgepast moet worden, omdat offshore leveranciers vaak ook een aantal onervaren krachten 
willen sturen zodat deze ervaring op kunnen doen. Na deze afstemmingsfase is het 
belangrijk om de voortgang in de gaten te houden door middel van regelmatige 
communicatie. Ook heel belangrijk is om tussentijdse (kleine) deliverables te definieren, 
zodat duidelijk is of de offshore leverancier zijn werk (goed) doet. Tijdens de testfase is het 
vooral in het begin verstandig om ook zelf de testen (nogmaals) uit te voeren en de 
gevonden fouten te communiceren met de offshore leverancier. 
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Uit het voorgaande komt naar voren dat er diverse redenen voor bedrijven zijn waarom ze 
gaan, of moeten, offshoren. Wanneer een bedrijf besloten heeft om te offshoren, zijn er 
diverse samenwerkingsvormen en werkwijzen mogelijk. Vanuit deze basis kan nu gekeken 
warden naar de relatie tussen offshore en Ordina AM. Paragraaf 5.2 kijkt daarom naar wat 
offshore voor Ordina AM inhoudt en waarom offshore voor Ordina AM interessant is of zelfs 
noodzakelijk. 

5.2 Ordina (AM) en offshore 
Belangrijkste punten: 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Klant verwacht offshore in palet ICT-dienstverlener 
o Redenen hiervoor niet altijd rationeel 

Op papier heeft Ordina (AM) een offshore samenwerkingsverband (blended offshore) 
In de praktijk heeft Ordina (AM) geen tot weinig ervaring met offshore 
Offshore stuurgroep eind 2005 ontbonden 
Ordina is van oorsprong een detacheerder, in dat geval kan offshore de eigen 
business aantasten 
Beperkt aantal ervaren mensen met offshore binnen Ordina (AM) 
Ordina gaat meer werken op projectbasis (met resultaatverplichting) en Ordina AM is 
van oorsprong al minder een detacheerder 

Ordina heeft het steeds vaker over de offshore mogelijkheden die het opgenomen heeft / zou 
hebben in haar portfolio. Voomamelijk omdat de klant verwacht dat een ICT-dienstverlener 
een dergelijke propositie kan bieden. De beweegredenen van de klant lijken hierbij niet altijd 
100% rationeel, maar lijken gebaseerd op emotie. Het komt steeds vaker voor dat een klant 
voorafgaand aan een offertetraject eist dat er een offshore propositie in zit. Is dit niet het 
geval dan neemt men de offerte niet eens in overweging. Dit strookt eigenlijk niet met de 
beweegredenen voor offshore, welke gebaseerd moeten zijn op het laten uitvoeren van het 
werk op de beste manier en tegen de meest gunstige tarieven. Op wat voor manier de ICT
dienstverlener dit doet, zou dan minder ter zake moeten doen. Deze beweegreden vormt oak 
een uitbreiding op de twee beweegredenen die Van Weele (1999) noemt voor (offshore) 
outsourcing. Vanuit Ordina bezien kan, om wederom de terminologie van Van Weele aan te 
houden, deze beweegreden geclassificeerd warden als "emotionally orientated outsourcing". 

Als Ordina het op dit moment heeft over offshore dan spreekt men over de blended-offshore 
aanpak. Ordina spreekt hierover in uitingen op haar website. Bij blended-offshore zou 
gebruik warden gemaakt van een offshore leverancier en Ordina als intermediair. Op deze 
manier heeft de klant niet direct zelf met de offshore leverancier te maken. In de praktijk 
echter heeft Ordina hier weinig tot geen ervaring mee. Uit gesprekken met betrokkenen 
binnen Ordina blijkt dat er in het verleden wel een offshore-stuurgroep heeft bestaan, maar 
dat deze is ontbonden. Deze stuurgroep had als doel om de mogelijkheden van offshore te 
onderzoeken voor Ordina en om een soort handleiding te maken voor het daadwerkelijk 
opnemen van offshore in het portfolio van Ordina. Men heeft in 2004-2005 een project 
gedaan met het lndiase IT-bedrijf \Nipro. Het betrof een nieuwbouw traject binnen het 
onderdeel ICT van Ordina. Dit project werd echter als zeer moeizaam ervaren. Een 
betrokkene heeft verteld dat dit volgens hem vooral kwam door de back-to-back inrichting 
waardoor sturing als zeer lastig ervaren werd. Toch bestaat er op papier nag steeds een 
samenwerkingsverband tussen Wipro en Ordina. Dit is echter vooral om naar de markt toe 
toch de mogelijkheden open te houden voor een offshore propositie, vandaar dat men de 
term blended-offshore nog steeds gebruikt. 

Een reden voor het ontbinden van de stuurgroep eind 2005 was dat offshore binnen Ordina 
niet van de grand kwam. Gedeeltelijk kwam dit omdat een aantal betrokkenen het gevoel 
had dat offshore de eigen business kon schaden. Van oorsprong is Ordina namelijk 
detacherings georienteerd en hierdoor was men altijd gebaat bij het inzetten van zoveel 
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mogelijk eigen personeel. Dit is echter aan het veranderen en men werkt steeds meer op 
projectbasis. In de praktijk echter wordt er wel nog steeds veel gedetacheerd. Ordina AM is 
van oorsprong al minder detacherings georienteerd, omdat men werk uitvoert v66r klanten. 
Door de moeizame ontwikkelingen met betrekking tot offshore heeft een aantal mensen die 
te maken hadden met offshore, en er een "voorvechter" van waren, de organisatie verlaten. 
Hierdoor is er binnen de eigen organisatie niet veel ervaring met betrekking tot offshore. 

Ordina AM is van mening dat er nu het een en ander moet gebeuren op offshore gebied, 
omdat de klanten van Ordina AM de komende jaren kritisch zullen gaan kijken naar het 
uitbesteden van de IT-activiteiten. Offshore is dan een van de zaken die een dienstverlener 
in zijn palet meet hebben, wil het de concurrentie aan kunnen gaan met andere partijen en 
om de andere bovengenoemde beweegredenen. Binnen Ordina AM wordt 90% van de 
omzet gegenereerd door contracten met bedrijven uit de sectoren "Finance" en "Public". 
Vooral in de sector "Finance" is de laatste tijd zichtbaar dat veel banken zelf uitgebreide 
offshore relaties aangaan. Zo heeft de ABN AMRO in de eerste helft van 2006 een zeer 
grote offshore deal gesloten met een aantal bedrijven in India. Ook de ING doet met 
betrekking tot de IT al zelf direct zaken met partijen in India. Daarom is het voor Ordina AM 
belangrijk om te zorgen dat het competitief blijft. De eerste stappen zijn hierbij gezet door 
samen met Cognizant Technology Solution (Cognizant) 1 (een grote offshore leverancier 
grotendeels opererend vanuit India) een deal te sluiten met de Rabobank. Het definitieve 
contract is in mei 2007 getekend. Bij deze deal neemt Ordina een deel van het IT-personeel 
van de Rabobank over en zullen bepaalde werkzaamheden samen met Cognizant worden 
uitgevoerd. Cognizant hanteert hierbij het model dat het team dat in Nederland aan een 
opdracht werkt ook gedeeltelijk uit lndiers bestaat. Op deze manier worden kosten bespaard 
en probeert men afstemmingsproblemen met India te voorkomen. 

Concurrentiepositie 
Ondanks dat de markt waarbinnen Ordina AM zich beweegt zich gunstig ontwikkeld, wordt er 
nog steeds veel op prijs geconcurreerd. Meer dan de helft van de verloren offertes in 2006 
zijn verloren op prijs (lnteme memo Ordina AM, 2007). 

Met betrekking tot de positie ten opzichte van de concurrentie heeft Giarte (2006) ook 
onderzoek gedaan naar de mening van bedrijven die uitbestedingsrelaties hebben met ICT
dienstverleners. Een van de aspecten die onderzocht is, is in hoeverre bestaande klanten 
van ICT-dienstverleners overwegen om de bestaande contracten te verlengen . Dit is 
weergegeven in figuur 5.7. 
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Figuur 5.7: Reletting van contracten (Giarte, 2006: data uit tweede kwartaal 2006) 

1 www.cognizant.com 
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"Ordina komt er het s/echtst van af wat betreft re/etting, 31% van de k/anten geeft aan dat het 
niet waarschijnlijk is dat het contract verfengd zou worden" (Giarte, 2006, p. 33). Waardoor 
dit veroorzaakt wordt, komt in het onderzoek van Giarte niet naar voren . Het geeft echter wel 
een indicatie dat Ordina moeite zal moeten doen voor het behouden van haar klanten. Een 
offshore propositie kan daarbij helpen, omdat gebleken is dat voor veel klanten offshore 
tegenwoordig een "must'' is in een aanbestedingstraject. Ook valt niet af te lezen hoe Ordina 
AM scoort op dit onderdeel. Uit de praktijk blijkt dat het binnen Ordina AM slechts eenmaal is 
voorgekomen dat een klant weggegaan is. Toch geeft het onderzoek van Giarte een indicatie 
van een bepaalde perceptie die leeft in de markt, welke ook zijn weerslag kan hebben op 
klanten van Ordina AM. 

Het is verder interessant om te kijken wat de concurrentie van Ordina (AM) doet op offshore 
gebied, omdat dit wat meer vertelt over de beweging die de markt aan het maken is. Om hier 
meer inzicht in te krijgen, gaat paragraaf 5.3 hier nader op in. 

5.3 Concurrenten en offshore 
Belangrijkste punten: 

• Meer ervaring met offshore dan Ordina 
• Wisselende aanpak; offshore leverancier versus eigen offshore vestiging 
• Focus op India vanwege kennis en ervaring 
• Offshore als uitbreiding van de eigen organisatie 

De concurrentie van Ordina houdt er met betrekking tot offshoring verschillende strategieen 
op na. Veel bedrijven hebben een eigen vestiging, omdat men niet afhankelijk wilt zijn van 
een exteme leverancier. Men wil zelf invloed kunnen uitoefenen op welke projecten of 
werkzaamheden prioriteit krijgen en hoe de zaken ingericht zijn. Getronics PinkRoccade 
(GPR) daarentegen heeft er voor gekozen om te partneren met het bedrijf MindTree uit India 
(3900 medewerkers). De reden hiervoor is voornamelijk dat men de Human Resources (HR) 
problemen die een eigen vestiging met zich mee kan brengen uit de weg wil gaan. Tevens 
kan men op deze manier sneller wisselen van locatie. Op dit moment heeft GPR binnen 
MindTree een eigen dedicated GPR team dat flexibel uitgebreid of ingekrompen kan warden, 
maar wel altijd een minimale bezetting heeft voor onder andere management en 
kennisborging. 

Vooral India is bij de concurrenten van Ordina de meest prominente plek waar men zich op 
focust met betrekking tot offshore. Zo heeft CapGemini (omzet 2005; 6,9 miljard) een drietal 
kantoren in India waar men in augustus 2006 in totaal 5000 mensen aan het werk had. In 
2007 verwachtte men te groeien naar 10.000 eigen mensen (CapGemini, 2006). Echter door 
een ovemame van Kanbay International door CapGemini in december 2006 heeft men vanaf 
dat moment al 12.000 mensen beschikbaar in India. Als de ontwikkelingen dus door blijven 
gaan zeals CapGemini zelf voorspelde dan zal het aantal medewerkers in India aan het 
einde van 2007 zelfs 17.000 mensen bedragen. LogicaCMG (omzet 2005; 2,7 miljard) is 
sinds 1997 vertegenwoordigd in India. Men heeft in het begin samengewerkt met een lokale 
partij waama men deze overgenomen heeft en omgedoopt heeft tot LogicaCMG India. Op dit 
moment heeft men een viertal kantoren in India. Aan het begin van 2005 werkte hier 2000 
mensen en men verwacht aan het einde van 2006 er 3000 mensen aan het werk te hebben. 
Atos Origin verwacht aan het einde van 2006 in totaal 2500 mensen in India in dienst te 
hebben. Verder hebben Accenture en IBM tienduizenden mensen aan het werk in India. 

Ook zijn grate (veelal lndiase) offshore leveranciers zich nadrukkelijk aan het orienteren op 
de Europese markt en is men bezig om eigen sales-offices op te zetten. Voor deze kantoren 
neemt men lokale professionals aan die bekend zijn met de werkwijze op de eigen markt 
(Carmel & Tjia, 2005). Tegelijkertijd kan men de schaalvoordelen bieden die het heeft met de 
achterban in India. 
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5.4 Voor- en nadelen van offshoring voor Ordina AM 
In Brandsma (2006) wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kansen en 
bedreigingen met betrekking tot offshore in het algemeen. Dit is weergegeven in tabel 5.3: 

Voordelen Nadelen 
• Tijdverschil • Afstand 
• Kostenbesparing • Tijdverschil 
• Betere kwaliteit • Verschillen in cultuur en gebruiken 
• Beter gestructureerde processen • Juridische problemen 
• Beter gestructureerde communicatiemomenten • Verborgen extra kosten 
• Variabele capaciteit • Uitgebreidere specificaties nodig 
• Tijd voor core business en opportunities • Onrust onder medewerkers 
• Nieuwe kansen op nieuwe markten 

Tabel 5.3: Voor- en nadelen offshormg (Brandsma, 2006) 

Deze tabel en de nadere betekenis van de diverse voor- en nadelen zijn verder uitgewerkt in 
Appendix 6. 

Niet alle voor- en nadelen wegen even zwaar met betrekking tot Ordina AM. Zo richt Ordina 
zich bijvoorbeeld op de Nederlandse en Belgische markt en is niet (direct) ge"interesseerd in 
kansen op nieuwe (buitenlandse) markten. Tevens is het voor- en nadeel tijdverschil een 
gegeven dat Ordina AM wel mee kan nemen, maar waar niet de eerste focus op ligt. Het 
nadeel juridische problemen is ook iets dat door de offshore partij afgedekt moet worden en 
is iets waar voor Ordina AM de afweging op dit moment niet van afhangt. 

Belangriikste voordelen van offshore met betrekking tot Ordina AM 
■ Kostenbesparingen 
• Groei kunnen realiseren 
• Grote variabele groep goed opgeleid personeel 
• Nedertandse professionals hebben meer tijd voor klant 
• Voldoen aan offshore wens van de klant 

Zoals uit voorgaande paragrafen naar voren kwam heeft Ordina AM (en haar concurrentie) te 
maken met krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor kan toekomstige groei niet alleen via de 
Nederlandse markt gerealiseerd worden. Door offshore toe te passen kan men putten uit een 
grote groep goed opgeleid personeel. Tevens is het tevens mogelijk om eenvoudig op te 
schalen en om overtollig personeel te laten afvloeien. Op deze manier kan Ordina AM 
flexibel omgaan met tekorten en spanningen op de Nederlandse arbeidsmarkt voor ICT-ers 
en schommelingen in de orderportefeuille. Door gebruik te maken van offshore kan de 
Nederlandse professionals zich meer richten op de daadwerkelijke interactie met de klant en 
hebben zij meer tijd beschikbaar om een nog klant intiemere relatie na te streven. De 
professionals van Ordina AM zouden zich dan ender andere kunnen richten op ; meer inzicht 
verkrijgen in de organisatie van de klant, het opstellen van een eenduidige documentatie en 
het strakker inrichten van de processen. Een strakkere procesinrichting kan dan weer een 
opslingerend positief effect hebben voor de gehele eigen organisatie. Verder kan men 
kostenbesparingen realiseren door gunstige tarieven op de offshore locaties. Hiermee kan 
men scherpere offertes aanbieden en wellicht meer klanten "winnen" bij het uitbrengen van 
offertes. Een ander groot voordeel voor Ordina AM is dat ze potentiele klanten bij een offerte 
een offshore propositie kunnen doen en hierdoor bij meer klanten in aanmerking komen als 
ICT-dienstverlener. Uit paragraaf 5.2 bleek namelijk dat offshore een eis was van meerdere 
potentiele klanten. 
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Be/anqriikste nadelen van offshore met betrekkinq tot Ordina AM 
• Afstand maakt terugkoppeling moeilijker 
• Extra management kosten 
• Uitgebreidere specificaties vereist; is vaak moeilijk 
• Onrust ender de eigen medewerkers 

Door een grotere fysieke afstand is het niet mogelijk om op een face-to-face basis regelmatig 
terug te koppelen, wat op dit moment nog veel plaatsvindt bij Ordina AM. Klanten zijn vaak 
nog niet volwassen in het opstellen van eenduidige specificaties en hierdoor is vaak 
terugkoppeling nodig. Bij de inrichting van offshore zal hier dus extra aandacht aan besteedt 
moeten worden. Wat betreft de extra overhead die offshore met zich meebrengt met 
betrekking tot het managen van de relatie, zal men deze extra kosten goed in de gaten 
moeten houden. Tevens zullen de specificaties van een dusdanig niveau moeten zijn of 
moeten worden dat het voor de offshore leverancier helemaal duidelijk is wat er van ze 
verwacht wordt. Op dit moment blijken de specificaties vaak nog niet aan die eisen te 
voldoen. Uit de procesbeschrijving kwam naar voren dat er (nog) vaak iteraties plaatsvinden 
om helder te krijgen wat de klant precies bedoelt. Tenslotte is het niet onbelangrijk om de 
onrust onder de eigen medewerkers in de gaten te houden. Men zal snel niet snel geneigd 
zijn om mee te werken aan een offshore voorstel, omdat men nog altijd snel het gevoel heeft 
dat het het eigen werk zal aantasten. Voor veel medewerkers zal het in eerste instantie niet 
duidelijk zijn dat offshore als een uitbreiding dient en niet als vervanging. 

5.5 Bedreigingen van offshoring voor Ordina AM 
Aron & Singh (2005) maken een tweedeling in de risico's van offshore die ook bij Ordina AM 
een belangrijke rol kunnen spelen indien men zich gaat bezighouden met offshoring, 
namelijk; operationele en structurele risico's. 

Operatione/e risico 's 
Omdat het bij dienstverleners moeilijker is om het werk net zo te specificeren als bij de 
fabricage van goederen, moet men er van uitgaan dat de offshore leverancier een 'leer
curve' zal moeten doormaken. Tot die tijd zal de leverancier waarschijnlijk meer fouten 
maken dan het eigen personeel. Dit betekent dat er in het begin misverstanden kunnen 
ontstaan over de manier van werken en de verwachte resultaten. Dit wordt versterkt door 
een gebrek aan goede specificaties van de eigen processen en benchmarkmethodieken, 
waardoor de resultaten van de offshore leverancier niet goed beoordeeld kunnen worden. 
Binnen Ordina AM is hetzelfde zichtbaar; ontwerpen en specificaties worden vaak 
aangepast, omdat de klant niet direct precies weet wat hij wil. 

Structure/e risico's 
Veel bedrijven maken zich geen zorgen over het gedrag van de offshore leverancier en gaan 
er eigenlijk vanuit dat ook deze zich zo zal gedragen dat het voor beide partijen maximaal 
voordeel oplevert. Dit is helaas niet altijd het geval en de offshore leverancier kan diverse 
beweegredenen hebben om zich op een bepaalde manier te gedragen waardoor het de 
financiele resultaten van het offshorende bedrijf schaadt of in de toekomst kan schaden. Zo 
kan de offshore leverancier minder investeren in de opleiding van het personeel of men huurt 
minder gekwalificeerd personeel in dan afgesproken. Als men als bedrijf dan ook zelf de 
benodigde vaardigheden niet meer heeft, blijft men afhankelijk van de offshore leverancier 
en zal men zelf moeten investeren om dat personeel op te leiden. Een ander structureel 
risico ontstaat wanneer een bedrijf voor een bepaald proces helemaal afhankelijk is van de 
offshore partij. Het gevaar bestaat dan dat de offshore leverancier de condities van het 
contract aanpast, omdat deze weet dat het bedrijf de taken niet meer zelf kan uitvoeren. Ook 
kan men het werk niet meer zelf doen als men vindt dat de offshore leverancier niet aan de 
eisen voldoet. 
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Kosten hoger dan initiele besparingen 
Offshore wordt nog steeds vaak toegepast vanwege mogelijke kostenbesparingen. Het is 
belangrijk om in de gaten te houden of binnen een offshore deal de extra kosten niet 
dusdanig oplopen dat offshore niet meer kostenbesparend is. Clott (2004) zegt hierover: 
"Outsourcing kan aanzienlijke onverwachte verborgen kosten met zich meebrengen. 
Communicatiekosten, administratie, wetgeving (en corruptie), belastingen, 
productaanpassingen (extra iteratie slagen), reiskosten etc. Wat tevens een verborgen 
kostenpost kan blijken voor de toekomst, is wanneer men het werk weer zelf wil gaan doen; 
in-sourcing. Ooordat men het werk elders heeft laten doen voor een bepaalde periode is men 
ze/f de benodigde vaardigheden kwijtgeraakt. Om deze weer op te bouwen, zijn vaak 
aanzienlijke investeringen nodig." Voor Ordina AM is het derhalve belangrijk om de offshore 
relatie zo op te bouwen dat men er zelf van profiteert, ook op de lange termijn. 
Kostenbesparingen op de korte termijn door het laten wegvloeien van kennis, kunnen op de 
lange termijn dure kostenposten warden. Aan de andere kant kan door een strakke en goede 
samenwerking met de offshore leverancier een verbetering plaatsvinden in de eigen 
processen wat weer extra kostenbesparingen op de lange termijn kan opleveren. 

CMM verschil/en 
Een andere bedreiging bij offshore is het verschil in CMM level (Capability Maturity Model) 
van het offshorende bedrijf en de offshore leverancier. In Appendix 7 staat een uitgebreidere 
beschrijving van CMM . 

Davison (2004) schrijft hierover: 
"The Capability Maturity Model (CMM) becomes an important measure of a company's 
readiness to adopt an offshore model. Offshore vendors require a standardized and 
repeatable model, which is why CMM Level 5 is a common characteristic. META Group 
observes that approximately 70% of IT organizations are at CMM Level 1 - creating a gap 
that is compensated for by additional vendor resources on-site. Companies lacking internal 
process model maturity will undermine potential cost savings. " 

De meeste Nederlandse IT-bedrijven zijn CMM level 2 of 3, terwijl bijvoorbeeld de meeste 
lndiase IT-bedrijven CMM level 5 gecertificeerd zijn. Dit kan problemen opleveren in de 
manier van werken. Zo kan het voorkomen dat een CMM level 5 bedrijf eerst door een hele 
berg documentatie heen moet voordat er wat kan gebeuren. Dit kan frustrerend werken voor 
het offshorende bedrijf. Verder kan de offshore leverancier een bepaalde mate van 
volwassenheid in de documentatie verwachten welke het offshorende bedrijf bijvoorbeeld 
helemaal niet "aan kan". In dat geval zal er een compromis gevonden moeten warden in de 
documentatie en zullen beide partijen er zorg voor moeten dragen dat de documentatie op 
het juiste niveau is. Voor Ordina AM betekent dit dat de documentatie afgestemd zal moeten 
zijn op de offshore leverancier. Dit kan inhouden dat Ordina AM zelf de documentatie naar 
een hoger plan moet tillen, of dat men van de klant gaat verlangen dat deze een kwalitatief 
betere documentatie gaat leveren, mocht dat nodig zijn. 

Tevens wil het feit dat een bedrijf CMM 5 gecertificeerd is niet zeggen dat men ook zo werkt. 
Vaak is slechts een klein deel van de processen CMM 5, zijn de betrokkenen vertrokken of is 
de certificering niet meer geldig (Van Nek, 2006). Derhalve wil een CMM 5 certificering niet 
altijd zeggen dat de ene offshore leverancier "beter" is dan een andere offshore leverancier. 

Schaalgrootte 
Sommige offshore leveranciers willen het liefst werken met klanten die een bepaalde 
schaalgrootte hebben en een grate en hoge contractwaarde vertegenwoordigen. Een 
voorbeeld hiervan is het lndiase Wipro dat eigenlijk alleen ge"interesseerd is in contracten die 
binnen 3-5 jaar kunnen doorgroeien naar een waarde van $ 5-10 miljoen. Ordina AM heeft 
relatief kleine contracten. Als men bij een dergelijke partij aan zou komen, is de kans groat 
dat Ordina AM als klant "nummer zoveel" en met een lage prioriteit wordt behandeld. Ook 

Afstudeeronderzoek Ordina AM -Analyse- 34 



_,. Tu e technische universiteit eindhoven 

kan in dat geval een structureel risico ontstaan, wat inhoudt dat de offshore leverancier haar 
onervaren personeel laat leren bij de kleine klanten (Van Nek, 2006). In het geval van Grdina 
en Cognizant is Grdina ook aanzienlijk kleiner dan Cognizant, daarom moeten afspraken met 
betrekking tot kleinere deals met zorg warden afgesloten. 

5.6 Conclusie theoretisch kader 
In dit hoofdstuk werd duidelijk dat offshore outsourcing staat voor: "het (dee/s) uit /aten 
voeren van werk en/of diensten datldie vroeger zelf gedaan werden in een ander (/age-loon) 
land door een externe /everancier voor een /angere periode waarbij een overdracht 
p/aatsvindt van resources, infrastructuur, personee/ en/of competenties". 

Met betrekking tot de definities en Grdina AM is er op dit moment bij het uitvoeren van 
werkzaamheden offshore sprake van 'offshore outsourcing', omdat Grdina (AM) geen eigen 
vestiging heeft op een offshore locatie. 'On-shore' betekent bij Grdina AM dat het werk op 
het hoofdkantoor in Nieuwegein wordt uitgevoerd. Tenslotte betekent 'on-site' bij Grdina AM 
dat het werk op locatie bij de klant wordt uitgevoerd. 

Waarom (offshore) outsourcing 
Er zijn vele redenen waarom bedrijven aan (offshore) outsourcing doen of waarom ze het 
overwegen. Kostenoverwegingen blijken nog steeds de belangrijkste trigger te zijn om na te 
gaan denken over een offshore strategie. Dit is echter niet meer altijd het belangrijkste bij 
offshore. Grdina (AM) is altijd terughoudend geweest wat betreft offshore outsourcing. De 
concurrentie is veelal al langere tijd actief op offshore gebied. De belangrijkste drijfveren voor 
(offshore) outsourcing zijn te vatten onder de twee beweegredenen die Van Weele (1999) 
noemt voor outsourcing; 

• Expertise orientated outsourcing 
► De vereiste expertise is niet beschikbaar met de benodigde kwaliteit of voor 

een acceptabele prijs 
• Capacity orientated outsourcing 

► Het bedrijf heeft onvoldoende capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren 

In het geval van offshore en Ordina AM komt er nog een derde en vierde dimensie bij ; 
• Emotionally orientated outsourcing 

► De klant vereist een offshore outsourcing strategie van het bedrijf 
• Opportunity orientated outsourcing 

► Unieke skills en (groei)mogelijkheden ontbreken op de eigen markt; een 
offshore markt biedt deze mogelijkheden wel 

Een eigenlijk allesomvattende reden voor offshore (outsourcing) is dat een bedrijf zijn doelen 
op de best mogelijke manier tegen de meest gunstige tarieven wil bereiken. In het geval van 
Grdina AM gaat het dan om zowel het op de beste manier uitvoeren van de werkzaamheden 
voor de klant (concurrerend tarief en kwaliteit), als om het realiseren van groei van de eigen 
organisatie. Voor Grdina AM is het daarom belangrijk om offshore niet als vervanging maar 
als uitbreiding van de dienstverlening te zien . Door de krapte die aan het ontstaan is op de 
arbeidsmarkt is offshore een goede mogelijkheid om de eigen schaarse resources optimaal 
te benutten en tegelijkertijd gebruik te kunnen maken van goed opgeleid personeel offshore. 
Hierdoor kan men ondanks een krappe arbeidsmarkt toch groeien. Doet men dit niet dan 
loopt men het gevaar dat men straks te weinig (goed) personeel heeft om het werk uit te 
voeren en/of dat men te duur geworden is. Concurrenten zijn al bezig met offshore 
( outsourcing) en hebben veelal al kennis opgedaan met het laten uitvoeren van 
werkzaamheden offshore. Klanten eisen ook van Grdina AM dat werkzaamheden offshore 
uitgevoerd kunnen warden, wat wederom een extra drijfveer is om meer inzicht te verkrijgen 
ten aanzien van offshore binnen Grdina AM. 
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Werkzaamheden offshore laten uitvoeren betekent voor Ordina AM enerzijds dat dit kan 
betekenen dat de kosten omlaag gaan en anderzijds dat Ordina AM het personeel 
beschikbaar heeft voor meer klant specifieke werkzaamheden die veelal alleen 'on-shore' 
en/of 'on-site' uitgevoerd kunnen worden. Door werkzaamheden offshore te laten doen, zal 
tevens meer aandacht besteed moeten worden aan goede, eenduidige en consistente 
documentatie en een strakke proces inrichting. Dit werkt vervolgens weer in het voordeel van 
de organisatie als geheel. 

Activiteiten offshore 
Met betrekking tot de afweging welke activiteiten in aanmerking komen voor (offshore) 
outsourcing vanuit een organisatorisch standpunt bestaan verschillende theorieen. Twee 
belangrijke theorieen hierin zijn de transaction cost approach en de core competence 
approach (Van Weele, 2005). Bij de 'tranaction cost approach' moeten alle kosten die 
gepaard gaan met de transactie van een activiteit in ogenschouw genomen worden om tot 
een onderbouwde afweging te komen of het wel verstandig is om die activiteit te outsourcen. 
Bij de 'core competence approach' ligt de focus op het onderscheidend vermogen van een 
bedrijf. De zaken die uniek zijn voor een bedrijf en behoren tot de "core competences" zijn 
niet geschikt om te (offshore) outsourcen. Tenslotte is beschreven dat Arnold (2000) beide 
theorieen gecombineerd heeft met drie vragen als startpunt; 'is de activiteit zeer specifiek?', 
'is de activiteit van strategisch belang?' en 'is de activiteit een 'core competence'?'. Het 
model uit figuur 5.1 biedt daarbij een grafisch overzicht om te bepalen waar een bepaalde 
activiteit zich bevindt en of deze meer of minder geschikt is voor (offshore) outsourcing. 
lndien de beoordeling aan de hand van het model van Arnold (2000) positief is, dan kan 
gekeken worden of de activiteit ook daadwerkelijk geschikt is voor offshore outsourcing. 

Met betrekking tot IT gerelateerde activiteiten kwam naar voren dat vooral 'testing' , 
'maintenance', 'code migration' en 'coding' offshore worden uitgevoerd. 

Organisatorische samenwerking 
Er zijn ook meerdere samenwerkingsvormen besproken, waarbij als uitersten 'offshore 
outsourcing' en 'offshore' onderkend waren. Omdat Ordina AM voor offshore samen zal gaan 
werken met Cognizant zal in het geval van Ordina AM sprake zijn van 'offshore outsourcing' , 
waarbij opgemerkt dient te worden dat Cognizant in dat geval beschouwd wordt als een soort 
van preferred supplier. De samenwerking met Cognizant in het geval van de Rabobank ziet 
er grofweg uit als is weergeg,even in figuur 5.8. 

Rabobank 
. ,, 

0 
a s· 
Q) 

► s: 

..... 

.... 

Cognizant 

Figuur 5.8: Samenwerking tussen: Rabobank - Ordina AM - Cognizant 

In figuur 5.8 is te zien dater ook directe banden bestaan tussen Cognizant en de klant. Het 
grote voordeel hiervan is, is dat ook de offshore partij de klant goed leert kennen en 
misverstanden zo voorkomen kunnen worden. Het belangrijkste nadeel is tegelijkertijd dat de 
offshore partij Ordina wellicht niet meer nodig heeft als het goed bekend is met de klant en 
het eigen personeel kan inzetten op de activiteiten. 
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Een andere variant van samenwerking zonder directe banden tussen offshore partij en klant 
is weergegeven in figuur 5.9. 

Klant 

Figuur 5.9: Samenwerking tussen: klant - Ordina AM - Offshore leverancier 

In deze samenwerkingsvariant zijn er geen directe banden tussen de klant van Ordina AM en 
de offshore partij. Ordina AM draagt zorg voor alle contacten met de klant en de offshore 
partij. In dit geval zal Ordina AM zelf meer kennis moeten hebben van offshore, omdat de 
verantwoordelijkheid direct bij hen ligt. 

Praktischeinrichffng: 
Over de specifieke praktische inrichting is in de theorie (en praktijk) weinig bekend. Wei komt 
naar voren dat het belangrijk is om in een zo vroeg mogelijk stadium de offshore leverancier 
in het proces te betrekken. 

Als belangrijkste voordelen van offshore voor Ordina AM zijn aan bod gekomen: 
• Grote variabele groep goed opgeleid personeel 
• Nederlandse professionals hebben meer tijd voor klant 
• Kostenbesparingen 
• Voldoen aan offshore wens van de klant 
• Groei kunnen realiseren door middel van offshore 

Als belangrijkste nadelen voor Ordina AM zijn aan bod gekomen: 
• Afstand maakt terugkoppeling moeilijker 
• Extra management kosten 
• Uitgebreidere specificaties vereist; is vaak moeilijk 
• Onrust onder de eigen medewerkers 

Wat betreft de bedreigingen die offshore met zich mee kan brengen voor Ordina AM zijn aan 
bod gekomen: 

Operationele risico's; de samenwerking met de offshore leverancier moet een 
leercurve doormaken. In het begin ontstaan daardoor fouten/misverstanden ontstaan. 
Structurele risico's; de offshore leverancier hoeft niet altijd dezelfde intenties te 
hebben als de offshorende partij. 
Kosten hoger dan initiele besparingen; door hogere managementkosten kan het 
gebeuren dat initiele kostenbesparingen niet waargemaakt kunnen warden. 
CMM verschillen; de verschillen in de volwassenheid van de bedrijven tussen de 
partijen kan zorgen voor misverstanden. 
Schaalgrootte; sommige offshore leveranciers zijn zo groat dat zij slechts zaken 
willen doen met andere grote partijen. 

Nu kan de definitieve afbakening voor de volgende fase gemaakt worden. Het is duidelijk 
geworden dat het voor Ordina AM belangrijk is om ervaring op te doen met betrekking tot 
offshore outsourcing. Ook zijn die zaken besproken die belangrijk zijn om in de gaten te 
houden, wanneer er gewerkt wordt aan een offshore inrichting. Naast de voordelen die 
offshore biedt zijn er namelijk ook een groat aantal nadelen en bedreigingen waargenomen. 
Hoofdstuk 6 zal hierna ingaan op de afbakening en formulering van de rest van het 
onderzoek, ook wel ontwerpfase genoemd. 
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6 Onderzoeksproject 

Op basis van de analyse binnen Ordina AM in hoofdstuk 4 en het schetsen van het 
theoretische kader ten aanzien van het onderwerp "offshoring" in hoofdstuk 5, wordt in dit 
hoofdstuk de definitieve afbakening gemaakt voor het onderzoek. Paragraaf 6.1 geeft de 
definitieve afbakening en paragraaf 6.2 geeft een overzicht van de aanpak die gevolgd zal 
warden met de bijbehorende deliverables en overige afbakening. 

6.1 Definitieve afbakening 
Dit onderzoek heeft twee stakeholders; de Technische Universiteit Eindhoven en Ordina AM. 
Om voor dit onderzoek te komen tot een bevredigend resultaat voor zowel de universiteit als 
voor Ordina AM, is het nodig om een definitieve afbakening te maken. Zoals uit voorgaande 
hoofdstukken bleek is het voor Ordina AM zinvol om meer inzicht te krijgen in offshore in 
combinatie met de organisatie en de werkzaamheden die men uitvoert. Naast de voordelen 
die offshore biedt, zijn er echter ook een aantal moeilijkheden die ondervangen moet 
warden. Voor het onderzoek zijn daarom twee invalshoeken mogelijk: 

1) Onderzoek hoe offshore moet/kan warden toegepast binnen Ordina AM 
- Organisatorische inrichting 

2) Onderzoek wat offshore moet/kan warden uitgevoerd binnen Ordina AM 
- Welke activiteiten binnen Ordina AM komen in aanmerking voor offshore 
- Onder welke condities kan dit 

Er lijkt in dit geval enigszins sprake te zijn van het "kip en het ei probleem". Om uitspraken te 
doen over invalshoek 1, over hoe de offshore relatie ingericht moet warden, zou eigenlijk 
duidelijk moeten zijn wat offshore gedaan wordt of kan warden. Dit betekent dat invalshoek 2 
dus eigenlijk al beantwoord moet zijn. Over invalshoek 2 kunnen echter pas specifieke 
uitspraken gedaan warden wanneer duidelijk is wat wel en wat niet mogelijk is met 
betrekking tot offshore. De mate van "offshore-baarheid" hangt nauw samen met hoe de 
samenwerking is met de offshore leverancier. Is de samenwerking met de offshore 
leverancier zeer goed, dan is het hoogstwaarschijnlijk mogelijk om meer offshore te doen 
dan wanneer de samenwerking met een offshore leverancier moeizaam verloopt. Ook 
moeten alle partijen een leercurve doormaken, waardoor het waarschijnlijk is dat in een later 
stadium van de samenwerking meer activiteiten offshore kunnen warden gedaan dan in het 
begin. Door een leemte in de literatuur met betrekking tot de praktische aspecten van een 
offshore relatie is er weinig bekend over de praktische organisatorische inrichting. De 
mogelijkheden voor een betere samenwerking nemen nog steeds toe door onder andere 
groeiende kennis op de offshore locaties en de nog steeds verder verbeterende 
communicatiemogelijkheden. 

Bovenstaande in acht nemend en na overleg met de stakeholders is besloten om in diepte 
verder te gaan op invalshoek 2. De reden hiervoor is dat Ordina AM op deze manier inzicht 
kan verkrijgen in activiteiten binnen de eigen organisatie die in aanmerking komen voor 
offshore. De praktische en organisatorische inrichting hiervan zal derhalve in dit onderzoek 
niet aan bod komen. 

De definitieve onderzoeksvraag wordt vervolgens: 

Bij welke activiteiten en wanneer kan binnen Ordina AM offshore toegepast worden? 
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6.2 Aanpak van de definitieve onderzoeksvraag 
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moet een aantal stappen doorlopen 
warden, aansluitend op het voorgaande. Er zal voor de beantwoording van deze vraag een 
set van parameters opgesteld warden om te beoordelen in welke mate bepaalde activiteiten 
offshore gedaan zouden kunnen warden. Deze parameters zullen allereerst benoemd en 
uitgewerkt warden met het oog op de werkzaamheden binnen Ordina AM. Uit hoofdstuk 5 is 
naar voren gekomen dat de SOM survey (2004) en Carmel & Tjia (2005) relevante 
aanknopingspunten bieden voor de opbouw van deze parameters. Om de combinatie te 
maken tussen theorie en praktijk zullen deze parameters vervolgens door middel van een 
case study toegepast warden op een bestaand contract binnen Ordina AM. Het doel van 
deze case study is om de opgestelde parameters te toetsen in een praktijksituatie en 
duidelijk te maken hoe de parameters werken. Van dit contract warden de karakteristieken in 
kaart gebracht waama onderzocht wordt hoe de activiteiten scoren op de 
beoordelingsparameters voor offshore en in welke mate ze in aanmerking zouden komen 
voor offshore. Verder wordt via de case-study duidelijk welke overige zaken belangrijk zijn 
om in de gaten te houden en waar een veranderslag mogelijk is om bepaalde activiteiten 
toch offshore te kunnen uitvoeren. Hier kunnen vervolgens generieke conclusies voor Ordina 
AM getrokken warden. De aanpak is grafisch en in meer detail beschreven in Appendix 8. 

De vragen binnen deze ontwerpfase van het onderzoek zijn dan: 

Ontwerp: 
Theoretisch 

- Welke parameters kunnen gebruikt warden om te bepalen of activiteiten offshore 
kunnen warden gedaan? 

- Welke werkzaamheden binnen Ordina AM komen in aanmerking voor (offshore) 
outsourcing? 
Hoe scoren de activiteiten van Ordina AM op offshore-baarheid? 

Toepassing 
Welk contract is interessant voor de case study? 
Hoe ziet het bestaande contract er op dit moment uit? 

Welke activiteiten zijn te onderscheiden? 
- Wat zijn de karakteristieken van die activiteiten? 

Hoe scoren de activiteiten binnen het contract op offshore-baarheid? 

Praktisch 
Welke aspecten zijn belangrijk om op te letten in de praktijk? 
Wat komt wel in aanmerking voor offshore en wat niet? 

- Wat betekent dit voor de klant van Ordina AM? 

Deliverables: 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om een framework te ontwerpen dat op basis van 
een set beoordelingparameters de activiteiten binnen Ordina AM kan beoordelen op de mate 
waarin ze geschikt zijn voor offshore. De geschikte activiteiten en de bijbehorende 
randvoorwaarden warden toegelicht. 

Overige afbakening: 
Het onderzoek focust niet op de organisatorische afweging of het wel verstandig is 
om een bepaalde activiteit offshore te laten uitvoeren 
Het onderzoek zal zich specifiek richten op Ordina AM en haar werkzaamheden 
Het case study onderzoek zal zich richten op een specifiek bestaand contract door de 
beperkte tijd van het onderzoek en door het maatwerkkarakter 
Er zal geen specifiek onderscheid gemaakt warden tussen offshore en nearshore 
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7 Beoordeling op offshore mogelijkheden 

Om te kunnen bepalen welke activiteiten binnen Ordina AM offshore uitgevoerd zouden 
kunnen warden, heeft dit hoofdstuk als doel om een model op te stellen op basis waarvan 
deze beoordeling gemaakt kan warden. Om dit te kunnen bepalen zal een set van 
beoordelingsparameters opgesteld warden. Allereerst geeft paragraaf 7.1 een set van 
beoordelingsparameters op basis waarvan een applicatie in zijn geheel kan warden 
beoordeeld op de mate waarin deze in aanmerking komt voor offshore. Vervolgens geeft 
paragraaf 7.2 een set van beoordelingsparameters die juist gebruikt kunnen warden voor 
deze beoordeling op activiteitenniveau. 

7.1 Beoorde/ing op applicatieniveau 
In deze paragraaf warden allereerst parameters opgesteld om een inschatting te kunnen 
maken of bepaalde applicaties (met alle daarbij horende activiteiten) in hun geheel in 
aanmerking komen voor offshore. Door het beoordelen van de karakteristieken van een 
applicatie in zijn geheel kan een eerste afweging gemaakt warden of de applicatie in zijn 
geheel in aanmerking komt voor offshore. De volgende, meer gedetailleerde, afweging op 
activiteitenniveau zal in paragraaf 7.2 warden toegelicht. Om de eerste afweging te maken 
warden drie primaire bronnen gebruikt; de SOM Survey (2004), Carmel & Tjia (2005) en 
congressen & interviews. Paragraaf 7.1 .1 geeft op basis van de SOM Survey (2004) een 
soort van checklist voor het maken van een karakterisering op applicatieniveau. Paragraaf 
7 .1.2 geeft aansluitend op basis van Carmel & Tjia (2005) een set van parameters en 
tenslotte geeft paragraaf 7.1.3 een set van parameters op basis van gesprekken die gevoerd 
zijn voor dit onderzoek met overige personen en op congressen. 

7.1.1 Karakterisering applicatie; SOM Survey (2004) 

Op basis van de SOM Survey (2004), die is weergegeven in Appendix 5, kan een 
karakterisering opgesteld warden zoals is weergegeven in tabel 7.1. Op basis van deze (in te 
vullen) karakterisering ontstaat meer duidelijkheid in het type applicatie. Op deze manier kan 
inzicht verkregen warden of werkzaamheden aan dergelijke applicaties op dit moment in de 
pra kt" .k k I t ·nde b.. ff h t . II 00 Paa SVI n 11 o s ore ou sourcing. 

Type of Aoolication Techno/ogie Criticality 
ClienUserver Java Critical to daily operation 
Internet CIC++ Important but not critical 
Web services Oracle/SQUother database Trivial but useful 
N-tier XML Unnecessary 
Mainframe J2EE 
Embedded/real-time Visual Basic 
Mobile VB .Net 
Multimedia Cobol 
Other UML 

Perl/Pvthon/PHP/other scripting 
VBC# 
SAP/PeopleSoft/Oracle/other ERP 
Other 

Tabel 7.1: Karakterisering voor offshore (SDM Survey, 2004) 

In paragraaf 5.1.4 bleek al uit de SOM Survey dat werkzaamheden aan bepaalde type 
applicaties met sommige technologieen vaker offshore warden uitgevoerd dan anderen. Op 
basis van deze survey kan derhalve een indeling gemaakt warden naar die type applicaties 
met het type technologie waar op dit moment al offshore mee wordt gewerkt. Op die manier 
kan een applicatie met bijbehorende werkzaamheden gekozen warden waar men offshore al 
ervaring mee heeft. 
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7 .1.2 Parameters 1; Carmel & Tjia (2005) 
Om te beoordelen of werkzaamheden aan bepaalde applicaties offshore gedaan kunnen 
worden, noemen Carmel & Tjia (2005) een aantal parameters voor de beoordeling hiervan. 
Deze parameters zijn weergegeven in tabel 7.2. Aan iedere parameter dient een score 
toegewezen te worden op een schaal van 1 tot en met 5. Hoe hoger de score, hoe meer de 
betreffende applicatie werkzaamheden zal bevatten die in aanmerk.ing komen voor offshore 
outsourcing. Een uitgebreidere uitleg van de betekenis van de parameters is opgenomen in 
Appendix 9. Een uitspraak over een minimum benodigde totaalscore voor offshore wordt in 
de literatuur niet gedaan, de scores verschaffen echter wel meer inzicht in de 
karakteristieken van de activiteiten. Op basis van een inschatting kunnen vervolgens 
uitspraken gedaan worden of bepaalde activiteiten meer of minder geschikt zijn voor 
offshore. Tevens geven de parameters gebieden aan waar aandacht aan geschonken moet 
worden, indien overwogen wordt om activiteiten offshore te laten uitvoeren. 

Parameter Betekenis Score 

1 Scope De mate waarin de scope van de 1: niet 
werkzaamheden helder is 5: zeer duidelijk 

2 Docume ntatie De mate waarin gedocumenteerd is 1: niet 
5: zeer duideliik 

3 Oplossingsrichting De mate waarin duidelijk is wat de 1: niet 
oplossinasrichtina of ontwikkelrichtina is 5 zeer duidelijk 

4 Risico/complexiteit De combinatie van de mate van risico en 1: zeer hoog 
complexiteit van de gebruikte applicatie 5: zeer laag 

5 Omvang applicatie De totale omvang van de applicatie 1 : zeer omvangrijk 
5: zeer klein 

6 Volwassenheid De volwassenheid van de gebruikte 1: eerste release 
applicatie 5: klein onderhoud 

Tabel 7.2: Offshore beoordellngsparameters voor de appllcatle (o.b.v. Carmel & Tjla, 2005) 

7.1.3 Parameters 2; Congressen & Interviews 
Tevens zijn op basis van gesprekken met offshore ervaringsdeskundigen en bezoeken aan 
congressen in Rotterdam en Utrecht nog een aantal andere gebruikte beoordelings
parameters naar voren gekomen. Dit is weergegeven in tabel 7.3. Ook hierbij geldt; hoe 
hoger de score, hoe meer de betreffende applicatie in aanmerking komt voor offshore. 

Parameter Betekenis Score 

7 Omvang team De grootte van het team dat betrokken is bij 1 : zeer klein 
de applicatie 5: zeer groot 

8 Volwassenheid De volwassenheid van de gebruikte 1: nieuw 
technologie technologie 5: zeer volwassen 

9 Taal De taal waarin de documentatie gemaakt is 1: volledig Nederiands 
5: volledig Engels 

10 Prijsgevoeligheid De mate waarin de kosten een belangrijke 1: niet prijs gevoelig 
factor is 5: zeer prijs gevoelig 

11 "Criticality" De mate waarin de gebruikte applicatie 1 : zeer kritiek 
bedrijfskritiek is 5: niet kritiek 

12 lnteractie De mate waarin directe interactie nodig is 1: zeer veel directe interactie 
met de gebruiker om duidelijk te krijgen wat noodzakelijk 
er moet gebeuren 5: zeer weinig directe 

interactie noodzakeliik 
13 Kennis De mate waarin specifieke 1 : zeer specifieke 

toepassingskennis / domeinkennis toepassingskennis 
benodigd is benodigd 

5: geen specifieke 
toepassingskennis benodigd 

Tabet 7.3: Offshore beoordelingsparameters voor de applicatie (o.b.v. congressen & interviews) 
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Met behulp van deze beoordelingsparameters en karakterisering kan een afweging gemaakt 
worden of en in welke mate bepaalde applicaties in aanmerking komen om te bepalen of er 
werkzaamheden offshore kunnen worden uitgevoerd. 

7.2 Beoordeling op activiteitenniveau 
Naast een beoordeling en karakterisering op applicatieniveau kunnen er ook 
beoordelingsparameters opgesteld worden die gebruikt kunnen worden op activiteitenniveau. 
De activiteiten die binnen een (sub)proces plaatsvinden, moeten namelijk apart beoordeeld 
worden of ze offshore kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor kunnen wederom de parameters 
gebruikt worden uit tabel 7.2 en tabel 7.3, alleen dient er nu een selectie plaats te vinden. De 
parameters 'volwassenheid', 'volwassenheid technologie' , 'prijsgevoeligheid' en 'criticality' 
zijn niet van toepassing op activiteitenniveau. Dit komt omdat deze parameters slechts ter 
beoordeling dienen op applicatieniveau. Deze zullen derhalve bij de beoordeling van de 
activiteiten buiten beschouwing gelaten worden. Het resultaat van de nu toe te passen 
parameters is weergegeven in tabel 7.4. Ook bij deze parameters geldt; hoe hoger de score 
hoe meer de activiteit geschikt is voor offshore. Als toelichting kan wederom Appendix 9 
gebruikt worden. 

Parameter Betekenis Score 

1 Scope De mate waarin de scope van de activiteit 1: niet 
helder is 5: zeer duidelijk 

2a Documentatie De mate waarin de documentatie die nodig 1: niet 
is, beschikbaar is 5: zeer duidelijk 

2b Documentatie De mate waarin de documentatie consistent 1: niet 
en valide is 5: zeer consistent en valide 

3 Oplossingsrichting De mate waarin duidelijk is wat het resultaat 1: niet 
moet zijn van de activiteit 5 zeer duidelijk 

4 Risico/complexiteit De combinatie van de mate van risico en 1: zeerhoog 
complexiteit van de activiteit 5: zeer laag 

Sa Omvang activiteit De omvang van de activiteit 1: zeer klein 
5: zeer groot 

Sb Omvang team De grootte van het team dat aan de activiteit 1 : zeer klein 
werld 5: zeer groot 

6a Taal communicatie De taal waarin de communicatie plaatsvindt 1: volledig Nederlands 
5: volledig Engels 

6b Taal documentatie De taal waarin de documentatie gemaakt is 1: volledig Nederlands 
5; volledig Engels 

7 lnteractie De mate waarin directe interactie nodig is 1: zeer veel directe interactie 
met de gebruiker noodzakelijk 

5: zeer weinig directe 
interactie noodzakeliik 

8 Kennis De mate waarin specifieke 1: zeer specifieke 
toepassingskennis I domeinkennis toepassingskennis benodigd 
benodigd is 5: geen specifieke 

toepassingskennis benodigd 
Tabel 7.4: Offshore beoordelingspararneters voor activiteiten 

In tabel 7.4 is bij de parameter 'omvang activiteit' de waardering van de score aangepast. Uit 
gesprekken met offshore ervaringsdeskundigen en de literatuur komt naar voren dat dit een 
twistpunt is op activiteitenniveau. Aan de ene kant wordt gezegd dat een bepaalde activiteit 
een bepaalde omvang moet hebben voordat het nut heeft om deze offshore te laten 
uitvoeren, omdat de extra kosten die de offshore afstemming met zich meebrengt anders niet 
opwegen tegen de kostenbesparing. Anderzijds komt naar voren dat offshore ook kan lonen 
voor kleinere activiteiten, indien de relatie en de documentatie maar goed op orde is. 
Uitgebreid onderzoek van Willcocks & Lacity (2006) heeft ook hier geen uitsluitsel over 
kunnen geven. Willcocks & Lacity (2006, p. 248-249) zeggen hierover: 

Afstudeeronderzoek Ordina AM -Ontwerp- 43 



TU e technische universitelt eindhoven 

"Clearly, some critical mass must be reached so that the transaction costs do not swallow all 
the production cost savings. But how big do engagements have to be? Our research did not 
identify a definitive benchmark for the size of IT project required to achieve significant 
savings. Participants [of the research] had a range from as low as five FTEs to as high as 
1000 FTEs." 

Omdat Ordina AM op dit moment nog geen ervaring heeft met offshore , wordt de parameter 
aangehouden dat hoe omvangrijker de activiteit is, hoe gunstiger het is om deze te 
offshoren. Dit wordt gedaan omdat de extra managementkosten die offshore met zich 
meebrengt op deze manier niet meteen de kostenbesparingen teniet doen. Naarmate er 
meer ervaring opgedaan wordt met offshore kunnen de managementkosten omlaag, 
waardoor ook kleinere projecten vanuit een financieel oogpunt interessanter zijn. 

7.3 Conclusie 
De in dit hoofdstuk opgestelde parameters bieden een manier om inzicht te verkrijgen of 
werkzaamheden meer of minder geschikt zijn om offshore uitgevoerd te kunnen worden. Aan 
de hand van een set parameters is in dit hoofdstuk een beoordelingsmethode / framework 
geschetst dat inzicht verschaft in de karakteristieken van een applicatie en/of losse 
activiteiten. De beoordelingsmethode stipt die karakteristieken aan die belangrijk zijn bij 
offshore. Door het beoordelen van deze parameters op een schaal van een tot vijf wordt 
vervolgens een beeld geschetst dat inzicht biedt of een applicatie / activiteit in meer of 
mindere mate geschikt is voor offshore. De parameters zijn hierbij bedoeld om voor Ordina 
AM te dienen als hulpmiddel voor besluitvorming. Doordat er nog maar zeer weinig 
onderzoek verricht is naar een methode om te bepalen of werkzaamheden offshore kunnen 
worden uitgevoerd, zijn de parameters een selectie. Deze selectie heeft plaatsgevonden 
door middel van een uitgebreide literatuurstudie en door interviews met 
ervaringsdeskundigen. Verder onderzoek naar deze (en andere) parameters zou de 
besluitvorming door middel van het framework kunnen versterken. 

Om dit inzicht te verkrijgen wordt allereerst een karakterisering van de applicatie in zijn 
geheel gemaakt (tabel 7.1, tabel 7.2 en tabel 7.3). Dit wordt gedaan door gebruik te maken 
van de SDM Survey (2004), waarin onderzoek is gedaan naar welk type applicatie en welke 
technologie op dit moment offshore wordt uitbesteed. Werkzaamheden aan bepaalde type 
applicaties en bepaalde technologieen worden namelijk meer op een offshore locatie 
uitgevoerd dan anderen. Het ervaringsniveau ligt daardoor voor bepaalde applicaties en/of 
technologieen hoger op een offshore locatie. 

Vervolgens moeten de afzonderlijke activiteiten die plaatsvinden worden beoordeeld op de 
opgestelde parameters (tabel 7.4). Door scores toe te wijzen aan de parameters ontstaat ook 
op activiteitniveau inzicht in welke mate deze geschikt is voor offshore. 

Beoordeling van de parameters 
In de literatuur worden geen uitspraken gedaan over een minimum benodigde score voor 
activiteiten om ze offshore te kunnen laten uitvoeren. In hoofdstuk 8 zal daarom voor de 
activiteiten binnen Ordina AM de parameters toegepast worden en zal op een grafische 
manier duidelijk worden gemaakt hoe de parameters ge'interpreteerd moeten worden. Door 
middel van het toepassen van de parameters ontstaat namelijk duidelijkheid over 
aandachtsgebieden voordat daadwerkelijk overgegaan wordt op een offshore uitvoering van 
de activiteit(en). 
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8 Beoordeling activiteiten Ordina AM 

Met betrekking tot de werkzaamheden binnen Ordina AM , zullen die activiteiten in 
aanmerking komen voor offshore die Ordina AM uit handen kan en wil geven. In hoofdstuk 4 
kwam naar voren dat werkzaamheden binnen Ordina AM in twee categorieen zijn in te delen: 

Incident-management I incidentbeheer, metals subprocessen: 
o Verstoring afhandelen 
o Verzoek of vraag afhandelen 
o Wens afhandelen 

- Change-management; het daadwerkelijk structureel aanpassen van de applicatie 

Dit hoofdstuk zal deze categorieen afzonderlijk toelichten. Paragraaf 8.1 gaat in op de 
activiteiten die samenhangen met 'incident-management' en paragraaf 8.2 gaat vervolgens 
in op de activiteiten bij 'change-management'. 

8.1 Incident-management 
In de literatuur en praktijk is op dit moment weinig tot niets bekend met betrekking tot de 
afhandeling van incidenten bij beheeractiviteiten (application management) aan 
maatwerkapplicaties in combinatie met offshore (outsourcing). Om meer inzicht te verkrijgen 
of de activiteiten binnen dit proces zich lenen voor offshore dienen deze activiteiten 
beoordeeld te warden op de eerder opgestelde criteria. Omwille van de tijd is ervoor gekozen 
om alleen het subproces 'verstoring afhandelen' uit te werken, omdat dit het meest 
uitgebreide en belangrijkste proces is bij incident-management. Dit proces gaat over het 
verhelpen van een verstoring. "Verstoring afhandelen" houdt in dater advies gegeven wordt, 
een work-around wordt geboden of dat er iets rechtgezet wordt in de database. Er wordt bij 
dit subproces niet geprogrammeerd en er warden oak geen andere grondige wijzigingen 
aangebracht. Voordat dit subproces daadwerkelijk van start gaat wordt het nag 
voorafgegaan door het subproces 'melding afhandelen'. 

Op basis van ASL en de binnen Ordina AM gebruikte procesomschrijving van 'incident
management' kunnen bij het subproces 'verstoring afhandelen' acht primaire activiteiten 
onderscheiden warden, waarbij de eerste twee stappen vallen onder het subproces 'melding 
afhandelen'. 

1) Aannemen / registreren} 
a. Skilled desk . 
b. Non-skilled desk Subproces: Melding afhandelen 

2) Classificeren 

3) Toewijzen 
4) Matchen 
5) Analyseren 
6) Afhandelen 

Subproces: Verstoring afhandelen 

7) Promoveren 
8) Afsluiten 

Een meer uitgebreide activiteiten en procesomschrijving is opgenomen in Appendix 1 O en 
Appendix 11 . 

Deze activiteiten zullen allereerst geclassificeerd warden aan de hand van de parameters 
zoals die zijn opgenomen in tabel 7.4. Op basis van de classificatie ontstaat vervolgens meer 
inzicht over deze activiteiten in combinatie met offshore outsourcing. 
Omdat de activiteiten die samenhangen met het subproces 'verstoring afhandelen' 
aanzienlijk kunnen verschillen per situatie, Ordina AM is tenslotte actief bij 
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maatwerkapplicaties, is besloten om de beoordeling van de activiteiten plaats te laten vinden 
in een plenaire sessie. De opzet en resultaten van deze sessie zijn opgenomen in Appendix 
12. Door de gevarieerde samenstelling van de aanwezigen tijdens deze sessie is het 
mogelijk om een meer algemene uitspraak te doen over dit subproces en de activiteiten 
binnen Ordina AM. Uiteraard zijn er situaties te verzinnen, waarbij specifieke andere 
karakteristieken gelden. De parameters uit tabel 7.4 kunnen echter ook in die situaties meer 
duidelijkheid verschaffen. 

Bespreking resultaten 
Uit de beoordelingssessie komt naar voren dat er een aantal knipmomenten en specifieke 
karakteristieken zijn bij het afhandelen van een verstoring. Met "knipmomenten" wordt 
bedoeld dat tussen twee activiteiten een beslissing gemaakt kan worden om zaken vanaf 
daar offshore uit te voeren of juist weer on-shore. Ook blijkt dat heel veel afhankelijk is van 
de specifieke situatie waarbinnen het incident-management wordt uitgevoerd. Deze sectie 
zal deze activiteiten in het licht van offshore bespreken. 

Bij de activiteiten waarmee het afhandelen van een verstoring start; "aannemen / registreren" 
en "classificeren" bleek het mogelijk te zijn om (grotendeels) alle parameters te beoordelen. 
Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 8.1 en figuur 8.2. Omdat soms bij een 
parameter een range van scores mogelijk is, is de meest gunstige situatie grafisch 
weergegeven. Tevens geldt hoe hoger de score hoe meer de activiteit geschikt is voor 
offshore. 

Aannemen I registreren 
De activiteit aannemen I registreren kan gedaan worden door een 'non-skilled' of een 'skilled' 
desk. De scores voor beide mogelijkheden zijn weergegeven in figuur 8.1 . 

Skilled 

/ Q:,lossirgsricttirg 
/ 

/ 

Onarg AdNteit 

Figuur 8.1: Scores beoordelingsparameters offshore. Activiteit: "Aannemen / Registreren" 

In figuur 8.1 valt af te lezen dat het werk dat de non-skilled desk verricht meer geschikt is 
voor offshore dan het werk van de skilled desk. Vooral op het gebied van 'risico/complexiteit', 
'interactie' en 'kennis' scoort het werk van de non-skilled desk aanzienlijk beter. De omvang 
(activiteit en teamgrootte) en de taal van de documentatie scoren echter bij het werk van de 
non-skilled desk ook minder. Hier zal dus specifiek aandacht aan geschonken moeten 
worden, wil men dit werk offshore laten uitvoeren. Dit betekent dat onderzocht moet worden 
of de kosten opwegen tegen de baten wat betreft omvang en dat de taal van de 
documentatie zal moeten wijzigen in Engels. Op de overige parameters wordt door "non
skilled" goed gescoord. Zo is de 'scope' zeer helder en kan er gebruik gemaakt worden van 
uitgebreide procesdocumentatie. Dit betekent dat indien deze documentatie op orde is, deze 
activiteit goed overdraagbaar is. lnhoudelijke documentatie is niet nodig, waardoor er ook 
geen moeilijkheden op dat vlak bestaan met de offshore partij. Ook is de 'oplossingsrichting' 
helder. 
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Classificeren 
Vervolgens konden (grotendeels) alle parameters beoordeeld worden met betrekking tot de 
activiteit "classificeren". Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 8.2. Wederom geldt 
hoe hoger de score hoe meer de activiteit geschikt is voor offshore. 

-
aassHlceren 

Sa,pe 

Figuur 8.2: Scores beoordelingsparameters offshore. Activiteit: "Classificeren" 

Deze activiteit scoort qua kenmerken geed op de mate waarin deze activiteit offshore kan 
worden gedaan. Omvang is ook hier echter een punt van aandacht, maar op de overige 
parameters wordt allemaal hoog gescoord. Omdat deze activiteit bestaat uit een te 
standaardiseren proces zou voor deze activiteit gebruik gemaakt kunnen worden van 
"beslissingsbomen" om dit te offshoren. Hierdoor worden kansen op een verkeerde 
ciassificatie verkleind en kan de parameter 'risico/complexiteit' hoger scoren. 

Toewijzen 
Normaal gesproken zal degene die de verstoring aanneemt/registreert en classificeert ook 
de toewijzing verzorgen. Dit betekent dus dat indien besloten is om hiervoor activiteiten 
offshore te doen, de activiteit "toewijzen" automatisch mee zal gaan. Met betrekking tot het 
afhandelen van een verstoring ligt er daarom tussen "classificeren" en "toewijzen" een 
knipmoment met betrekking tot offshore. Er is ook nog een andere inrichting mogelijk waarbij 
vanaf de activiteit "toewijzen" offshore wordt gegaan. De toewijzing wordt dan offshore 
uitgevoerd. Dit stelt eisen aan de voorgaande activiteiten met betrekking tot de 
documentatie, zodat de toewijzing gedaan kan worden door een andere partij dan die de 
aanname/registratie en classificatie heeft verzorgd. De documentatie zal dan van een hoge 
kwaliteit moeten zijn. 

Matchen 
Na de toewijzing vindt de activiteit "matchen" plaats, waar naar de historie wordt gekeken. Dit 
wordt gedaan door degene aan wie de toewijzing heeft plaatsgevonden. Omdat deze 
activiteit geen (tot zeer weinig) interactie met de klant vereist en zeer duidelijk is wat het doel 
van de activiteit is, is deze activiteit geschikt voor offshore. lndien dit matchen offshore 
gedaan wordt, meet er wel voor gezorgd worden dat de historie benaderbaar en geed 
omschreven is. lndien er een match, die offshore is uitgevoerd, mogelijk is, zijn er twee 
mogelijkheden. De offshore partij legt de match voor aan Ordina AM ter beoordeling of legt 
deze zelf voor aan de klant. 

Analyse 
De activiteit "analyse" is uitgebreider indien er geen match volgt uit de voorgaande activiteit. 
In dat geval is veel interactie nodig met de klant en is het ook belangrijk dat de behandelaar 
kennis heeft van de klant. Tevens is in dat geval de oplossingsrichting zeer onduidelijk. Dit 
gedeelte van de analyse loont zich daarom niet geed voor offshore. lndien er wel een match 
mogelijk is, dan is de oplossingsrichting duidelijk en is er geen interactie nodig met de klant. 
In dat geval meet de conclusie ten aanzien van de verstoring en de oorzaak wel nog 
geregistreerd worden. Omdat dit vooral een administratieve handeling is, zou dit ook offshore 
uitgevoerd kunnen worden. 
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Afhande/en 
Tijdens de activiteit "afhandelen" moet de voorgestelde conclusie worden afgestemd met de 
klant. De klant beoordeelt of de conclusie het gewenste resultaat levert. lndien dit het geval 
is, dan is er niet veel contact met de klant nodig en zou het geheel volledig offshore 
doorgezet kunnen worden als de klant hiermee akkoord gegaan is. Is dit niet het geval dan 
dient er weer een analyse plaats te vinden, waarbij al eerder bleek dat dit niet goed geschikt 
is voor offshore. 

Promoveren 
Voor de activiteit "promoveren" hangt het van · de situatie af of er een probleemmelding / 
wijziging wordt ge"initieerd. Voor deze beslissing moet de SLA bekend en toegankelijk zijn. 
Ook het feit of er een RFC moet worden opgesteld is afhankelijk van de situatie. Omdat deze 
activiteit vooral een administratieve handeling betreft, is het afhankelijk van de voorgaande 
activiteiten of deze activiteit offshore wordt uitgevoerd. lndien de SLA documentatie goed 
beschikbaar is dan kan deze activiteit ook offshore uitgevoerd worden. 

Afsluiten Verstoring 
Tenslotte kan de activiteit "afsluiten verstoring" plaatsvinden door degene die de voorgaande 
activiteiten heeft uitgevoerd. Dit is namelijk slechts een afsluitende administratieve 
handeling. 

Conc/usie 
In bovenstaande paragraaf zijn de verschillende activiteiten binnen het subproces "verstoring 
afhandelen" besproken met het oog op een eventuele offshore inrichting. Verschillende 
activiteiten blijken geschikt te zijn voor offshore, echter gelden er bepaalde voorwaarden 
waar dan aan voldaan moet worden. Tabel 8.1 geeft allereerst een snel overzicht van de 
activiteiten en of ze in de basis geschikt zijn voor offshore. Een 'X' geeft aan dat de activiteit 
niet geschikt is voor offshore en een ' ✓' geeft aan dat de activiteit wel geschikt is voor 
offshore. 

Activiteit Specifieke stappen Offshore? 
Aannemen I registreren Skilled X 

Non-skilled ✓ 
Classificeren ✓ 
Toewijzen ✓ 
Matchen ✓ 
Analyseren Historie niet bekend X 

H istorie bekend ✓ 
Afhandelen ✓ 
Promoveren Probleem / wijziging ✓ 

Geen orobleem / wiiziging ✓ 
Afsluiten verstoring ✓ 

Tabel 8.1 : Geschiktheid activiteiten incident-management voor offshore 

Uit tabel 8.1 blijkt dat er een groot aantal activiteiten geschikt kan zijn voor offshore. Er 
gelden echter bepaalde randvoorwaarden voor deze activiteiten. De algemene voorwaarden 
zijn: 

Documentatie moet eenduidig zijn en volledig Engels 
De offshore partij moet toegang hebben tot eventuele SLA's en overige benodigde 
documentatie 
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Verder gelden er voor een aantal activiteiten ook nog een aantal specifieke condities 
waaronder bepaalde activiteiten offshore gedaan kunnen worden. Deze zijn weergegeven in 
tabel 8.2. 

Activiteit Specifieke stap Conditie{s) 
Aannemen /registreren Non-skilled - Klant akkoord met offshore 

aanname melding 
- Directe link met de indiener(s) 

Classificeren - Opstellen gestandaardiseerde 
beslisbomen 

Toewijzen Voorgaande activiteiten - Deze activiteit gaat automatisch 
al offshore ook offshore 
Voorgaande activiteiten - Uitvoerig gedocumenteerde 
nog niet offshore classificatie van de verstoring 

Afhandelen - Klant moet akkoord zijn met 
afstemming via offshore 

Tabel 8.2: Specifieke condities bij activiteiten offshore 

Tevens bleek uit de bespreking van de activiteiten binnen het subproces "verstoring 
afhandelen" dat er verschillende scenario's mogelijk waren om het totale proces uit te 
voeren. De uitersten hierin zijn alles on-shore of alles offshore (van de activiteiten die 
geschikt zijn). Daartussen bleken er tussen bepaalde activiteiten "knipmomenten" te bestaan. 
Met "knipmomenten" wordt bedoeld dat tussen twee activiteiten een beslissing gemaakt kan 
worden om zaken vanaf daar offshore uit te voeren of juist weer on-shore. Deze 
knipmomenten bleken te liggen tussen: 

Non-skilled aannemen / registreren 
Classificeren en toewijzen 
Matchen en analyseren 

- Afhandelen en analyseren 

Non-skilled aannemen I registreren 
De eerste knip ligt eigenlijk bij de start. Er kan besloten worden om het werk van de non
skilled desk offshore te laten uitvoeren. De klant (indiener) krijgt dan in plaats van een 
Nederfandstalige desk een Engelstalige desk die het verzoek moet behandelen. lndien dit 
telefonisch gebeurt, moet de klant dus direct communiceren met iemand offshore. Omdat 
bleek dat de classificatie ook offshore uitgevoerd kon worden, is het het meest logsich dat 
deze automatisch mee gaat indien besloten is om het werk van de non-skilled desk offshore 
uit te laten voeren. 

C/assificeren en toewijzen 
Tussen classificeren en toewijzen ligt ook een knipmoment. lndien er nog geen 
werkzaamheden offshore uitgevoerd worden, kan vanaf hier besloten worden om alsnog 
activiteiten offshore te laten uitvoeren. lndien de classificatie in het Engels en op een 
complete manier is uitgevoerd, blijkt dat het toewijzingsproces van een behandelaar offshore 
kan plaatsvinden. 

Matchen en ana/yseren 
Dit is een belangrijk knipmoment, omdat naar voren is gekomen dat de uitkomst van het 
matchen invloed kan hebben op een knipbeslissing. Er zijn hierin drie mogelijkheden: 

Historie niet toepasbaar 
o lndien de historie niet toepasbaar is, zal er in de analyse activiteit uitvoerig 

contact met de klant nodig zijn. Het bleek dat deze activiteit zich derhal ve niet 
goed loonde om offshore uit te voeren. De knip hier betekent dus dat de 
activiteit weer terug on-shore komt. 
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Historie toepasbaar 
o Er vindt geen knip plaats. Omdat de historie toegepast kan warden op de 

huidige verstoring, bleek dat dit ook verder offshore afgehandeld kan warden. 
Historie toepasbaar 

o Er vindt wel een knip plaats. De offshore partij legt de match die gemaakt is 
voor aan Ordina AM ter beoordeling. lndien Ordina AM akkoord gaat kan de 
afhandeling weer verder offshore gedaan warden. 

Afhande/en en ana/yseren 
Er kan een loop terug plaatsvinden van afhandelen naar analyseren indien de indiener niet 
akkoord gaat met de aangeboden conclusie. In dat geval warden die activiteiten uitgevoerd 
waarvan bleek dat ze niet goed geschikt zijn voor offshore. Op een dergelijk moment vindt er 
dus een knipmoment plaats van offshore terug naar on-shore. 
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8.2 Change-management 
Met betrekking tot change-management en offshore is in de literatuur al meer bekend. Dit 
komt omdat dit, zeals bleek uit paragraaf 4.2, beschouwd zou kunnen worden als een (ver) 
nieuwbouwtraject en op dergelijke trajecten in relatie met offshore is al meer onderzoek 
verricht. Kijkend naar 'change-management' ('Qnderhoud en Vernieuwing' in ASL (Appendix 
3)), kan op basis van figuur 5.2 en figuur 5.3 al een indeling gemaakt worden voor de mate 
waarin deze activiteiten offshore gedaan kunnen worden. Dit resulteert in figuur 8.3. 

Offshore 

Vernleuwlng Realisatie 

Figuur 8.3: ASL processen on-shore - offshore 

Uit figuur 8.3 valt dan op te maken dat de startactiviteit 'impactanalyse' bij een dergelijk 
traject niet te offshoren is en de eindactiviteit 'implementatie' ook niet. Vervolgens valt er op 
te maken dater als het ware twee "brug" activiteiten zijn; 'ontwerp' en 'testen'. Deze zouden 
volgens deze eerste inschatting deels offshore gedaan kunnen worden. De echte 'realisatie' 
kan dan wel weer helemaal offshore worden uitgevoerd. 

Voor dit gedeelte van het onderzoek zal specifiek naar change-management worden 
gekeken vanuit 'application management' perspectief. Hierbij is namelijk sprake van een 
specifieke aard van deze werkzaamheden, omdat het om een al reeds bestaande 
(maatwerk) applicatie gaat. Eventuele aanpassingen zullen daarom uit moeten gaan van de 
huidige applicatie en moeten ook rekening houden met de gevolgen van eventuele 
nieuwbouw aan die applicatie. Deze paragraaf besteedt daarom specifieke aandacht aan 
deze speciale karakteristieken bij het beoordelen in welke mate activiteiten bij change
management zich lenen om offshore uitgevoerd te worden. De belangrijkste werkzaamheden 
die worden verricht bij change-management zijn te zien in het V-model uit paragraaf 4.2, 
waarbij tevens nog een impact analyse en een intake van de requirements wordt uitgevoerd. 

Een uitvoerigere beschrijving van de activiteiten en processtroom is opgenomen in Appendix 
13. Met betrekking tot de activiteiten bij change-management binnen Ordina AM is voor dit 
onderzoek specifiek gefocust op de activiteiten (die in deze volgorde worden uitgevoerd): 

Definitie van een idee 
• Impact analyse 

Functioneel Ontwerp (FO) opstellen 
• Intake requirements 
- Technisch Ontwerp (TO) opstellen 

Realisatie 
Documentatie I Unit test 
Systeem test 
Functionele Acceptatie Test (FAT) 
Gebruikers Acceptatie Test (GAT) 
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Impact analyse en de intake van de requirements (aangegeven met een •) warden los van 
het daadwerkelijk uitvoeren van een verandering (aangegeven met een -) toegelicht. De 
processtroom voor de impact analyse en de intake is voor allebei gelijk. Uit Appendix 13 
komt tevens naar voren dat er voor Ordina AM verschillende instapmomenten zijn bij het 
change-management proces; v66r het maken van het FO, na het FO en zelfs na het TO 
(komt in de praktijk niet veel voor). 

De activiteiten zijn op dezelfde wijze beoordeeld als in paragraaf 8. 1 tijdens een plenaire 
sessie. Een uitwerking van de resultaten van deze sessie is opgenomen in Appendix 14. Ook 
voor deze sessie is gebruik gemaakt van de parameters uit tabel tabel 7.4. 

Bespreking resultaten 
Uit de beoordelingssessie die is gehouden voor het beoordelen van de activiteiten die 
samenhangen met change-management blijkt dat ook hier een aantal knipmomenten te 
onderscheiden zijn en dat bepaalde activiteiten wel of niet geschikt zijn voor offshore. 

Impact analyse & Intake requirements 
Deze activiteit is over het algemeen genomen niet geschikt om "los" offshore te warden 
uitgevoerd. Er is veelal zeer specifieke kennis nodig en die is over het algemeen slecht 
gedocumenteerd. lndien dit echter wel goed zou gebeuren en de impact analyse of intake 
heeft betrekking op een redelijk standaard situatie, dan zou deze activiteit weer wel offshore 
kunnen warden uitgevoerd. In de praktijk is dit bij application management echter niet vaak 
het geval en gaat het om zeer specifieke gevallen. 

Functioneel Ontwerp (FO) opste/len 
Voor het opstellen van het FO zijn de parameters wederom beoordeeld. Het resultaat is 
weergegeven in figuur 8.4. 

FOopstellen 

Sa:pe 

On,arg activil~~--~~ cxnple)Gteil 

Figuur 8.4: Scores beoordellngsparameters offshore. Activiteit: "FO opstellen" 

Het opstellen van het FO scoort niet zo goed op de parameters. De parameters die goed 
scoren met betrekking tot de uitvoer van het opstellen van het FO zijn: 'procesdocumentatie' 
(gebruik van templates), 'oplossingsrichting' en 'omvang'. De overige parameters scoren 
echter slecht. Vooral omdat er ook zeer veel interactie nodig is bij het opstellen van een FO, 
is het niet verstandig om dit offshore te laten uitvoeren. 

TO opstellen 
Vervolgens zijn de beoordelingsparameters ook toegepast op het opstellen van een 
technisch ontwerp. Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 8.5. 
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Figuur 8.5: Scores beoordelingsparameters offshore. Activiteit: "TO opstellen" 

Het opstellen van een TO scoort zeer goed op de beoordelingsparameters. Eigenlijk alle 
parameters hebben een hoge score en tevens bleek dat het opstellen van het TO sterk 
samenhing met de activiteiten 'realisatie', 'documentatie / unit test' en 'systeem test'. 
Aangezien deze activiteit goed offshore uit te voeren is, lijkt dit ook een geschikt knipmoment 
te zijn om een reeks activiteiten offshore uit te voeren. 

Conclusie 
In deze paragraaf is het change-management bij application ·management besproken en 
gekeken of de activiteiten die hierbij uitgevoerd warden, geschikt kunnen zijn om offshore te 
warden uitgevoerd. Tabel 8.3 geeft een snel overzicht van deze activiteiten en of ze geschikt 
zijn voor offshore. Een 'X' geeft aan dat de activiteit niet geschikt is voor offshore en een • ✓• 
geeft aan dat de activiteit wel geschikt is voor offshore. 

Activiteit Offshore? 
Definitie van een idee X 
Impact analyse X 
FO X 
Intake requirements X 
TO ✓ 
Realisatie ✓ 
Documentatie I Unit test ✓ 
Systeem test ✓ 
FAT X 
GAT X ... 
Tabel 8.3: Gesch1kthe1d actlvite1ten change-management voor offshore 

Net zoals in paragraaf 8.1 zullen de activiteiten die geschikt zijn voor offshore moeten 
voldoen aan de voorwaarden: 

Documentatie van de huidige applicatie meet eenduidig zijn en volledig Engels 
De offshore partij meet de systeemomgeving van de klant indien nodig kunnen 
simuleren zodat de testen ender gelijke omstandigheden kunnen plaatsvinden 

Wat betreft knipmomenten blijkt inderdaad dat figuur 8.3 een geed uitgangspunt is. Wanneer 
dit figuur, de sessie en uit de analyse figuur 5.6 (Van Nek, 2006) gecombineerd warden, kan 
voor change-management met betrekking tot offshore een meer gedetailleerde uitspraak 
gedaan warden : 

De input voor de definitie van een idee komt van de klant, hier valt dan ook qua offshore niks 
te behalen. Vervolgens moet op dit idee een impact analyse uitgevoerd warden. Ook dit is 
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zeer specifiek en omdat het om een idee voor een bestaande applicatie gaat, moet in 
overleg met de klant bekeken worden wat de impact is. Vervolgens zal het FO opgesteld 
moeten worden en, zoals bleek uit de beoordelingssessie, was deze activiteit niet geschikt 
voor offshore. Hier is het echter interessant om even te kijken naar figuur 5.6. De knip ligt 
hier in het functionele model, maar zoals blijkt, leent deze activiteit zich bij application 
management niet goed voor offshore. Wat echter hierin verstandig lijkt, is om tijdens het 
opstellen van het FO de offshore partij er reeds bij te betrekken. Hiermee worden eventuele 
misverstanden, wanneer het FO omgezet wordt in een TO, voorkomen. Vervolgens kan op 
dezelfde manier de intake van de requirements plaatsvinden, waarna het opstellen van het 
TO tot en met de systeem test volledig offshore kan worden uitgevoerd. Voor FAT komt het 
geheel dan weer terug en de FAT leende zich ook weer niet voor offshore . Grafisch zou dit 
er uitzien als is weergegeven in figuur 8.6. 
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Figuur 8.6: On-shore - Offshore verdeling bij change-management 
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In dit hoofdstuk zijn de activiteiten die plaatsvinden bij incident-management en change
management voor application management beoordeeld in welke mate ze geschikt zijn om 
offshore uit te voeren. Dit is gedaan door de parameters uit hoofdstuk 7 toe te passen op de 
activiteiten door middel van twee plenaire sessies. Tijdens deze sessie is gebleken dat beide 
processen activiteiten bevatten die geschikt zijn om offshore uit te voeren. Echter bleek ook 
dat op basis van de parameters, aan een aantal aandachtsgebieden voldoende aandacht 
geschonken meet worden. Vooral op de parameters 'documentatie' en 'interactie' werd 
regelmatig slecht gescoord. Ook incidenten die binnen een zeer korte periode opgelost 
moeten worden, kunnen beter door een team ter plaatse warden opgelost. lndien Ordina AM 
activiteiten offshore wil uitvoeren zal ervoor gezorgd moeten worden dat de processen 
dusdanig strak ingericht zijn dat de documentatie van een hoge kwaliteit is en interactie met 
de klant niet (of nauwelijks) nodig is bij de uitvoer van de activiteiten. 

Omdat het bij Ordina AM om maatwerkapplicaties gaat, is het zoals gezegd zeer belangrijk 
dat alle documentatie van hoge kwaliteit is en up-to-date gehouden wordt. Maar tevens zal er 
een verandering plaats moeten vinden voor het totale beheer van een applicatie indien men 
overweegt om activiteiten offshore te laten uitvoeren. Het beheer moet namelijk "opgeknipt'' 
worden in stukjes die offshore uit te voeren zijn . Bij het toepassen van offshore bij application 
management zal een toepassing namelijk beheerd warden door meerdere partijen . Deze 
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partijen moeten zich afzonderlijk van elkaar "in kunnen lezen" en moeten van elkaar weten of 
er wijzigingen zijn toegepast of dater aan de betreffende applicatie gewerkt wordt. 

Nu de activiteiten in zijn algemeenheid zijn beoordeeld en hierdoor een beeld is ontstaan 
welke activiteiten bij application management meer en welke minder geschikt zijn om 
offshore uit te voeren, zullen in de fase 'implementatie' van dit onderzoek de parameters in 
een praktijksituatie getoetst en toegepast worden. Hoofdstuk 9 zal hiervoor ingaan op een 
echte praktijksituatie. 
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9 Case Study 

In dit hoofdstuk zullen de in het vorige hoofdstuk opgestelde parameters toegepast worden in 
een praktijksituatie. Het doel hiervan is om te toetsen of de parameters ook bruikbaar zijn in 
een praktijksituatie en hoe er vervolgens in deze praktijksituatie gescoord wordt op de 
parameters. De case study beoordeeld op een hoger abstractieniveau de activiteiten zoals 
die plaatsvinden binnen het contract van de gekozen applicatie. Op basis hiervan kan inzicht 
verworven worden in welke mate de activiteiten geschikt zijn om offshore uit te voeren. 

9.1 Case study framework 
In deze paragraaf wordt uiteengezet waarom er gekozen is voor een case study. De 
karakteristieken van de case study worden beschreven in paragraaf 9.1.1, waarna paragraaf 
9.1.2 de opzet van de case study beschrijft. 

9.1.1 Case study 
De onderzoeksmethoden die het meest gebruikt worden bij 'information systems research' 
zijn (Nissen, Klein en Hirschheim, 1991): 

Case studies: hierbij worden een klein aantal entiteiten onderzocht met betrekking tot 
een groot aantal, niet noodzakelijk vooraf vastgestelde, variabelen. 
Experimenten: Een bepaald verschijnsel wordt ge"isoleerd uit diens omgeving en de 
onafhankelijke variabelen kunnen gemanipuleerd worden. 
Surveys: Een groot aantal entiteiten wordt onderzocht met betrekking tot een 
beperkte set van vooraf vastgestelde variabelen. 

Yin (2003) merkt op dat bij case studies en experimenten de nadruk ligt op de 'how' en 'why' 
vraag, terwijl bij surveys de nadruk meer ligt op de 'who', 'what', 'where', 'how many' en 'how 
much' vraag. Omdat dit deel van het onderzoek onderzoekt hoe de opgestelde parameters 
zich gedragen in de praktijk en welke activiteiten daar naar voren komen die offshore gedaan 
kunnen worden, is gekozen voor de case study. Yin (2003, p.13) definieert een case study 
als: "an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real life 
context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly 
evident". Dit is in dit onderzoek het geval; het fenomeen "offshore" zal onderzocht worden in 
een real life case om te onderzoeken hoe offshore zich verhoudt tot de praktijk en waar de 
grenzen liggen. 

De case study biedt de mogelijkheid om alle parameters op een bestaande situatie toe te 
passen en de eerder gevonden resultaten te vergelijken met de uitkomst in de 
praktijksituatie. Bij een case study zijn vier verschillende ontwerpen te onderscheiden (Yin, 
2003, p. 40). De case study voor dit onderzoek zal uitgaan van een single-case case study 
waarbij de activiteiten die plaatsvinden binnen deze praktijksituatie worden getoetst aan de 
hand van de in hoofdstuk 7 opgestelde parameters. Op deze manier kunnen de resultaten 
die verkregen zijn in hoofdstuk 8 worden vergeleken met de resultaten uit een 
praktijksituatie. De reden dat er expliciet voor een single-case opzet gekozen wordt, komt 
voort uit de beperkt beschikbare tijd . 

9.1.2 Opzet case study 
Yin (2003) onderscheidt bij het opzetten van de case study grofweg drie fases; 'define & 
design', 'prepare, collect & analyse' en 'analyse & conclude'. Wanneer de opzet voor de case 
study grafisch wordt weergegeven, ontstaat figuur 9.1. 
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Figuur 9.1: Case study opzet (op basis van: Yin, 2003) 
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Uitgaande van deze opzet is duidelijk dat het doel van de case study is om een bepaalde 
theorie (die ontwikkeld is) te toetsen en eventueel aan te passen (Yin, 2003). De theorie die 
getoetst wordt in dit onderzoek zijn de parameters uit hoofdstuk 7 om te bepalen in welke 
mate een activiteit in aanmerking komt om offshore uitgevoerd te worden. Op deze manier 
kan in een praktijk setting getoetst worden of deze parameters bruikbaar zijn en wat voor 
resultaat de toegepaste case study oplevert voor de gekozen praktijk setting. Allereerst moet 
een geschikte case gekozen worden, waar de case study zich op focust. Dit wordt verder 
uitgewerkt in paragraaf 9.2. Paragraaf 9.3 geeft vervolgens een korte beschrijving van de 
gekozen praktijksituatie. Aansluitend beschrijft paragraaf 9.4 op welke manier de data 
verzameld is en geeft de resultaten weer. Tenslotte geeft paragraaf 9.5 de conclusie voor 
deze case study. 

9.2 Welk contract is interessant voor de case study? 
Om te komen tot een keuze van het contract dat daadwerkelijk uitgewerkt zal worden, is 
allereerst gekeken naar een aantal opties. Voor de keuze van het contract in de ontwerpfase 
heeft Ordina AM een tweetal contracten aangedragen waaruit gekozen kan worden. Het gaat 
hier om de contracten bij: 

UW\/ 
Robeco 

De contracten zijn beoordeeld op de karakteristieken en beoordelingsparameters uit 
paragraaf 7.1. De exacte details van de karakterisering en beoordeling zijn opgenomen in 
Appendix 15. Als allereerst een karakterisering wordt gemaakt op applicatieniveau (volgens 
tabel 7.1) ontstaat he t be Id d t . . t b I 9 1 e a 1s weergegeven in a e . . 

Type of Aoolication Technoloaie Criticality 
ClienUserver X 0 Java X Critical to daily operation 
Internet X CIC++ X Important but not critical 
Web services X Oracle/SQUother database X 0 Trivial but useful 
N-tier X XML X Unnecessary 
Mainframe J2EE X 
Embedded/real-time X Visual Basic X 
Mobile VB .Net X 
Multimedia Cobol 
Other UML X 

Perl/Pvthon/PHP/other scripting 
VBC# 
SAP/PeopleSoft/Oracle/other ERP 

U\/N = X Robeco = 0 Other = FLOWer X 
Tabel 9.1: Karakterisering offshore 
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Wanneer tabel 9.1 wordt vergeleken met de SOM Survey (2004) uit Appendix 5 dan blijkt dat 
het Robeco contract overeenkomt met de soort applicaties met die technologie die in de 
SOM survey (2004) ook naar voren komen als "meest gedaan offshore". In paragraaf 5.1.4 
bleek namelijk dat op basis van deze survey bleek dat applicaties van het type 'Client/Server' 
het meest offshore worden uitbesteed en dat de technologie 'Oracle/SOL of een andere 
database technologie' de op twee na meest toegepaste technologie was bij off sh ore 
activiteiten. 

In figuur 9.2 is vervolgens weergegeven hoe de twee contracten ten opzichte van elkaar 
scoren op de eerste set van beoordelingsparameters op basis van Carmel & Tjia (2005) uit 
tabel 7.2. De twee betrokkenen voor het UWV contract zijn aangeduid met respectievelijk 
UWV 1 en UWV 2. 

Vdv.asserneid 

■ U/W1 

■ U/W2 

□ R::ceco 

On.Erg ~icalie 

Rlsi co'C01Tpeciteit 

Figuur 9.2: Offshore beoordelingsparameters 1; UWV vs Robeco 

Uit figuur 9.2 komt naar voren dat het Robeco contract op alle punten behalve 'omvang 
applicatie' beter scoort op offshore dan het UWV contract. Omdat het Robeco contract om 
een reeds lang bestaande applicatie gaat, die men zelfs over drie jaar verwacht te 
vervangen, is de 'scope' wat er moet gebeuren qua applicatie management zeer duidelijk. 
De documentatie schiet bij het Robeco contract op dit moment tekort, maar er wordt gewerkt 
om voor die zaken documentatie op te stellen waar deze nodig is. De documentatie bij het 
UWV schiet ook tekort en op dit moment zijn de betrokkenen niet in staat de documentatie 
op orde te krijgen en wordt er zeer veel iteratief en parallel gewerkt. De reden dat de 
'oplossingsrichting' bij Robeco duidelijker is dan bij UWV komt omdat het om een bestaande 
applicatie gaat. Het is voor iedereen duidelijk wat de applicatie moet kunnen. De 
'risico/complexiteit' factor is bij allebei de contracten erg hoog. Bij de UWV applicatie gaat het 
echter om een nieuwe complexe applicatie en bij Robeco om een reeds bestaande 
applicatie, waar gedurende de jaren al veel mee gewerkt is. De kennis over deze applicatie 
is dan ook beter aanwezig. Qua 'omvang applicatie' is het UWV contract in het voordeel, 
omdat de Robeco applicatie groter is dan die van UWV. De UWV applicatie bestaat echter 
uit meerdere technologieen en is meer gefragmenteerd wat in het nadeel werkt bij offshore. 
Qua 'volwassenheid' scoren beide applicaties gelijk, ondanks dat het bij Robeco om een 
reeds bestaande applicatie gaat. Dit komt omdat de Robeco applicatie nog steeds in een 
dynamische omgeving draait en er nog steeds werk aan moet worden verricht. 
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Vervolgens zijn ook de beoordelingsparameters van tabel 7.3 op de UVW en Robeco 
contracten toegepast. Dit resulteert in figuur 9.3. 

Ona,gteam I 
- I ! 

VOMaSsenl"eid techrdogie 

Taal 1 

"Ottical lty" I 

lrteractie 

0 1 2 3 4 5 

I• UM/ 0 Robeco I 
Figuur 9.3: Offshore beoordelingsparameters 2; UWV vs Robeco 

Uit figuur 9.3 komt naar voren dat bij Robeco de 'omvang team' waarin gewerkt wordt groter 
is dan bij UVW, wat voordeliger is ten aanzien van offshore, omdat er in dat geval al sprake 
is van meerdere verantwoordelijkheden, waardoor er een verdeling van de werkzaamheden 
is. Dit komt de opdeling die plaatsvindt bij een eventuele offshore inrichting ten goede. Wat 
betreft de 'volwassenheid technologie' valt op dat de gebruikte techniek bij het Robeco 
contract meer volwassen is dan bij het UVW contract. De gebruikte 'taal' is bij Robeco 
Engels terwijl dit bij UVW het Nederlands is. Het gebruik van Engels als voertaal is gunstig 
voor een eventuele offshore inrichting. 8ij UVW zou eerst nog een extra vertaalslag plaats 
moeten vinden. 8eide contracten scoren gelijk op 'prijsgevoeligheid' en 'interactie'. De prijs is 
bij beide contracten wel belangrijk, maar niet van doorslaggevende aard. Wat betreft 
'criticality' scoort het UVW contract beter dan het Robeco contract. 

Conclusie 
Op basis van bovenstaande karakterisering en beoordeling kan geconcludeerd worden dat 
het Robeco contract binnen Ordina AM het meest geschikt is om nader op in te zoomen met 
betrekking tot de case study. In deze case study zullen de activiteiten die plaatsvinden 
binnen het Robeco contract beoordeeld worden in hoeverre ze offshore zouden kunnen 
worden uitgevoerd. Verder kan geconcludeerd warden dat de parameters om een 
karakterisering te maken op applicatieniveau goed toepasbaar waren. 

9.3 Robeco contract 
De applicatie waar het binnen het Robeco contract omgaat betreft PIA (Portefeuille 
lnformatie en Administratie). Deze applicatie wordt gebruikt voor de administratieve 
afhandeling bij beleggingen en effecten handel. Het gaat hier om een 828 (business-to
business) applicatie. PIA is al in gebruik sinds 1993 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot 
een applicatie met zeer veel interfaces met interne applicaties en externe relaties. Robeco 
wil over enkele jaren het pakket PIA gaan vervangen door een nieuwe applicatie. Ordina is 
gevraagd om de komende jaren het onderhoud voor haar rekening te nemen, zodat de 
analisten binnen Robeco, die op dit moment ook zeer veel onderhoudswerkzaamheden 
uivoeren, zich kunnen gaan focussen op het ontwikkelen van een nieuwe applicatie. PIA is 
een complexe applicatie, waarbij de documentatie aan tekort schiet. Omdat de applicatie 
echter al vele jaren meegaat, hebben de betrokkenen wel een beeld van de karakteristieken 
van de processen en activiteiten zoals die plaatsvinden aan PIA. Paragraaf 9.3.1 zal hier 
allereerst op ingaan. 
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9.3.1 Activiteiten en processen bij PIA 
Ten behoeve van de applicatie PIA worden een aantal activiteiten uitgevoerd. Ook deze 
activiteiten zijn grofweg in te delen in de twee hoofdcategorieen ; incident-management en 
change-management zoals ook toegepast is in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 8 . Er zijn op het 
moment van het onderzoek ten aanzien van de uitvoer van deze activiteiten binnen Robeco 
drie interne groepen hoofdzakelijk actief; 

- Applicatie Management (AM) Robeco 
- Analisten 

Bouw & Realisatie 

De procedure om te testen wordt op het moment van dit onderzoek anders ingericht. Zo 
wordt er een speciaal test-team opgezet die alle test verantwoordelijkheden op zich zal 
nemen. De testwerkzaamheden worden I werden door AM gedaan. Omdat er op dat vlak op 
dit moment vele veranderingen plaatsvinden, is het testen niet meegenomen in deze case 
study. Verder vinden er nog een set van veranderingen plaats die ge"initieerd zijn door 
Ordina (AM), deze zijn echter niet in deze case study verwerkt. Deze case study beoordeeld 
op een hoger abstractieniveau de activiteiten zoals die plaatsvinden aan de applicatie PIA. 
Omwille van de tijd kan het hierbij voorkomen dat niet alle activiteiten in detail zijn 
meegenomen. 

Binnen de categorieen incident-management en change-management kan een aantal 
activiteiten met bijbehorende verantwoordelijken onderscheiden worden, dit is weergegeven 
in tabel 9.2 en tabel 9.3. Een uitgebreidere beschrijving van de activiteiten en de 
verantwoordelijken is opgenomen in Appendix 16. 

Incident-management 
Activiteit Verantvvoorde/ijke 
Verstorino aannemen AM 
C lassificeren AM 
Toewiizen AM 
Intake Analist 
Analvseren Analist 
Afhandelen (indien code wijziging nodig) Bouw & Realisatie 
Tabel 9.2: Activiteiten incident-management PIA 

De activiteiten bij incident-management aan PIA zijn zoveel mogelijk benoemd op de manier 
zoals die ook is toegepast in hoofdstuk 8 en is daarmee grotendeels conform de activiteiten 
beschrijving zoals die binnen Ordina AM wordt toegepast en op deze manier oak conform 
ASL. Dit komt ook de vergelijkbaarheid ten goede. Incident-management kan eindigen na de 
analyse door de analist, indien er een work-around gevonden is. lndien de code gewijzigd 
moet warden, is er nog een vervolg actie nodig die door Bouw & Realisatie wordt uitgevoerd. 

Change-management 
Activiteit Subactiviteit Verantwoordelijke 
Reoistratie AM 

Requirements en acceptatiecriteria opstellen AM 
Analyse Requirements opstellen I prioriteiten toekennen Analist 

Requirements opstellen en technische vragen Bouw & Realisatie 
lmpactanalvse Analist &AM 
Functioneel Ontwerp (FO) opstellen Analist 
Beoordelen en accepteren FO Bouw & Realisatie 
Technisch Ontwerp (TO) opstellen Bouw & Realisatie 
Bouw Bouw & Realisatie 
Unit test Bouw & Realisatie 
Overdracht Bouw & Realisatie 

Tabel 9.3: Activiteiten change-management PIA 
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Op basis van deze activiteiten heeft de beoordeling plaatsgevonden op de opgestelde 
parameters om te bepalen of de activiteiten geschikt zouden kunnen zijn voor offshore. 
Paragraaf 9.4 gaat hier verder op in en beschrijft hoe de data verzameld en verwerkt is en 
wat de resultaten zijn. 

9.4 Data col/ectie & Resultaten 
De data om tot een beoordeling te komen is verkregen aan de hand van diverse interviews 
en een beoordeling aan de hand van de parameters uit hoofdstuk 7. Een uitgebreide 
beschrijving van de data collectie en de resultaten is eveneens opgenomen in Appendix 16. 
Allereerst wordt in paragraaf 9.4.1 de conclusie besproken uit de resultaten van de 
activiteiten bij incident-management. In paragraaf 9.4.2 komt vervolgens het change
management aan bod. 

9.4.1 Incident-management PIA 
In Appendix 16 zijn de resultaten van de datacollectie bij de activiteiten van incident
management toegelicht. Hieruit kwam naar voren dat een aantal activiteiten wel geschikt 
waren voor offshore en een aantal niet. In tabel 9.4 is dit in het kort in een overzicht 
weergegeven. 

Activiteit Offshore? 
Aannemen ✓ Legenda 
Classificeren ✓ Waardering Betekenis 

Toewijzen ✓ 
De activiteit kan, na het aanpakken van 

✓ enkele aspecten, offshore worden 
uitoevoerd 

Intake X ✓ 1x De activiteit kan, na enkele aanzienlijke 
wiizioinoen, offshore worden uitoevoerd 

Analyseren X X De activiteit is niet geschikt voor offshore 

Afhandelen ✓ I X 
Tabel 9.4: Geschiktheid activiteiten voor offshore bij incident-management voor PIA 

De activiteiten 'aannemen', 'classificeren' en 'toewijzen' zouden geschikt kunnen zijn voor 
offshore. Het is bij deze activiteiten echter wel belangrijk om te onderzoeken of er voldoende 
schaalgrootte is om deze activiteiten offshore uit te voeren. Uit de datacollectie kwam 
namelijk naar voren dat zowel de omvang van de activiteit als dat van het team dat de 
activiteiten uitvoert klein is. Tevens is de taal op dit moment bij deze activiteiten Nederlands. 
Hier zal in het geval van offshore een vertaalslag plaats moeten vinden. De activiteiten 
'intake' en 'analyseren' bleken niet geschikt voor offshore. Door een gebrekkige 
documentatie is er zeer veel interactie nodig met de betrokkenen om uit te zoeken wat de 
verstoring precies is en hoe deze het beste opgelost kan worden. Samen met het hoge risico 
en de vereiste specifieke kennis heeft dit als resultaat dat het niet verstandig is om deze 
activiteiten in deze omgeving offshore uit te laten voeren. De activiteit 'afhandelen' bleek in 
principe wel geschikt voor offshore, indien duidelijk gespecificeerd is wat er gebouwd of 
gewijzigd moet worden. Dit is nodig omdat er anders wederom te veel interactie nodig is met 
de betrokkenen om uit te zoeken wat gebouwd of gewijzigd moet worden. Dit is bij een 
offshore inrichting niet wenselijk. 

Concluderend kan gezegd worden dat het met de huidige manier van werken op dit moment 
niet verstandig is om het incident-management aan de applicatie PIA bij Robeco offshore te 
laten uitvoeren. Door een gebrekkige documentatie en veelal gebruik van de Nederlandse 
taal kunnen deze groep van activiteiten niet zonder veranderslag offshore uitgevoerd 
worden. Door de volwassenheid van de applicatie is deze zeer complex en uitgebreid 
geworden, terwijl de kennis eigenlijk maar bij een kleine groep ligt; de analisten. 
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De betrokkenen hebben echter wel aangegeven dat ze niet verwachten dat het gebruik van 
de Engelse taal in communicatie en/of documentatie problemen oplevert, hier is derhalve 
nog een slag te maken. Als puur gekeken wordt naar de aard van de activiteiten dan zijn 
alleen de activiteiten 'intake' en 'analyseren' niet geschikt voor offshore. Ook uit tabel 8.1 
bleek dat het analyseren van een verstoring niet geschikt is voor offshore, omdat hierbij veel 
onderlinge communicatie en afstemming voor nodig is. Bij de overige activiteiten gaat het in 
principe om redelijk standaard activiteiten die te specificeren zijn en daardoor als offshore
baar kunnen word en beschouwd. 

9.4.2 Change-management PIA 
In Appendix 16 zijn ook de resultaten van de datacollectie bij de activiteiten van change
management toegelicht. In tabel 9.5 is op dezelfde manier als in tabel 9.4 in het kart in een 
overzicht weergegeven of de activiteiten geschikt zijn voor offshore. 

Activiteit Subactiviteit Offshore? 
Registratie ✓ 

Requirements en acceptatiecriteria opstellen 
Analyse Requirements opstellen / prioriteiten toekennen X 

Requirements opstellen en technische vragen 
lmpactanalyse ✓ IX 
Functioneel Ontwerp (FO) opstellen ✓ IX 
Beoordelen en accepteren FO X 
Technisch Ontwerp (TO) opstellen ✓ IX 
Bouw ✓ IX 
Unit test X 
Overdracht X 

Tabel 9.5: Geschiktheid activiteiten voor offshore bij change-management voor PIA 

Het change-management met de huidige werkwijze bij PIA scoort in zijn geheel niet zo heel 
goed op de mate waarin de activiteiten in aanmerking komen voor offshore. De documentatie 
is niet goed op orde en hierdoor is continu veel interactie nodig om uit te zoeken wat men 
precies wil en hoe de applicatie op dit moment precies in elkaar zit. Ook de activiteiten die 
wel (meer) geschikt zijn of zouden kunnen zijn (beoordeling ✓ / X) voor offshore scoren nog 
steeds slecht op de parameter 'interactie' en 'kennis' . De activiteit 'registratie' scoort wel 
goed op de parameters. De activiteiten 'impactanalyse', 'FO opstellen' , 'TO Opstellen' en 
'bouw' bezitten elementen die de activiteit geschikt maken voor offshore, maar bezitten ook 
op dit moment aandachtspunten die hoog scoren indien offshore overwogen wordt. De reden 
dat deze activiteiten op dit moment niet geschikt zijn, komt omdat oak deze slecht scoren op 
de parameters 'interactie' en 'kennis'. 

Over het algemeen zou het met de huidige manier van werken bij het change-management 
proces aan de applicatie PIA bij Robeco niet verstandig zijn om zonder verandering 
activiteiten offshore te laten uitvoeren. Bij de vraag of Engelse com municatie en/of 
documentatie problemen op zou leveren wordt over het algemeen geantwoord dat hier geen 
problemen bij verwacht warden. Alleen bij activiteiten die te maken hebben met het FO en 
TO wordt aangegeven dat dit problematischer zou kunnen zijn ; vooral bij de activiteit 
'beoordelen en accepteren FO'. lndien gekeken wordt naar de aard van de activiteiten 
zouden de activiteiten die beoordeeld zijn met " ✓ / X" in aanmerking kunnen komen voor 
offshore, indien aandacht geschonken wordt aan de slecht scorende parameters. 

9.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is door middel van een case study gekeken hoe de parameters uit hoofdstuk 
7 toe te passen zijn binnen een bestaand contract. Op basis van een eerste set parameters 
is allereerst een afweging gemaakt tussen een tweetal contracten. Na het toepassen van de 
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parameters is voor deze case study gekozen voor de applicatie PIA bij Robeco. Op basis 
van de case study kan geconcludeerd worden dat de parameters goed toe te passen zijn in 
een praktijksituatie en dat de parameters die karakteristieken aanstippen die belangrijk zijn 
wanneer een offshore uitvoer van activiteiten overwogen wordt. De parameters bieden 
echter, zoals ook al naar voren kwam uit paragraaf 7.1.2, geen harde minimum score om 
met zekerheid te kunnen zeggen dat vanaf die score de activiteit zeker offshore kan. 

Met betrekking tot PIA en offshore kan gesteld worden dat het met de huidige werkwijze niet 
verstandig is om zowel incident- als change-management offshore te laten uitvoeren. Door 
een gebrekkige documentatie is er op dit moment namelijk zeer veel interactie nodig en moet 
er gebruik gemaakt worden van mensen met specifieke kennis (de groep van analisten). Aan 
de hand van de case study is wel duidelijk geworden dat men over het algemeen geen 
problemen verwacht bij een omschakeling naar de Engelse taal. Samen met dit gegeven en 
de aard van een aantal activiteiten bezit de applicatie PIA wel activiteiten die geschikt 
zouden kunnen zijn voor offshore. Een overzicht van deze activiteiten is in deze paragraaf 
gegeven in tabel 9.4 en tabel 9.5. Bij deze activiteiten zal dan voornamelijk aandacht moeten 
worden besteed aan het overbrengen en vastleggen van de kennis in documentatie (in het 
Engels). Hierdoor kan ook de mate van benodigde interactie omlaag. 

Terugkijkend op het eerste doel van de case study, namelijk het toetsen of de parameters 
bruikbaar zijn in een praktijksituatie kan gesteld worden dat dit is geslaagd. De parameters 
bieden inzicht in de kerngebieden waar bij offshore de nadruk op ligt. Door het toepassen 
van de parameters op de activiteiten wordt duidelijk waar nog eventuele veranderslagen 
nodig zijn, mocht men daadwerkelijk over willen gaan tot het offshoren van activiteiten. Niet 
voor alle parameters was het mogelijk om een score in te vullen, maar dit doet geen afbreuk 
aan het inzicht dat het gebruik van de parameters moet geven. Wei moet er dan bij de 
grafische weergave voor opgepast worden dat er geen scores wegvallen, indien de 
parameter zonder score niet verwijderd wordt uit de grafische weergave. 
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10 Offshore en de praktijk 

Omdat het onderwerp "offshore" binnen application management een relatief nieuw 
onderwerp is, waar nog niet veel over bekend is, bundelt dit laatste hoofdstuk v66r de 
conclusies de leerervaringen die zijn opgedaan tijdens dit afstudeeronderzoek. Deze 
ervaringen dragen bij om Ordina AM meer kennis op te laten doen ten aanzien van dit 
onderwerp. Dit hoofdstuk zal ingaan op de praktische zaken die belangrijk zijn wanneer 
activiteiten offshore zullen warden uitgevoerd. Zo bespreekt paragraaf 10.1 de 
samenwerking tussen Ordina AM & Cognizant. Paragraaf 10.2 kijkt aansluitend naar offshore 
in combinatie met de klanten van Ordina AM. 

10.1 Ordina AM & Cognizant 
Om uitspraken te kunnen doen over offshore in de praktijk is voor dit onderzoek eveneens 
gesproken met Cognizant, dat op dit moment de offshore partner is van Ordina (AM). 
Cognizant moet hierbij beschouwd warden als een supplier aan Ordina AM. Zeals is 
opgemerkt in hoofdstuk 5 zal Ordina AM voor het eerst met Cognizant gaan samenwerken 
met betrekking tot de Rabobank deal. De werkwijze van Cognizant wordt in Appendix 17 in 
het kort uiteengezet. 

Samenwerking 
Voor wat betreft de samenwerking is het belangrijk dat indien besloten wordt om activiteiten 
offshore te laten uitvoeren, dat de communicatie en de documentatie continu op elkaar 
afgestemd moeten zijn. Cognizant geeft zelf aan een transitieperiode van 3-5 maanden in 
acht te nemen om alles op orde te krijgen. Dit betekent dat Cognizant in een zo vroeg 
mogelijk stadium bij een eventueel transitieproces betrokken moet warden. De toegevoegde 
waarde van Ordina AM zal moeten komen vanuit de klantenkennis, het bewaken van het 
proces en het kunnen vertalen van de vraag van de business naar IT. Zeals ook is 
opgemerkt in hoofdstuk 5 moet Ordina AM er voor zorgen dat zij de hoofdaannemer blijft en 
Cognizant de onderaannemer (leverancier) . Het risico bestaat anders dat Ordina AM 
langzaam wordt uitgeschakeld, omdat een klant ook zou kunnen besluiten om rechtstreeks 
zaken te doen met Cognizant, vanwege de aanwezigheid van Cognizant medewerkers in 
Nederland (zowel lndiers als Nederlanders). 

10.2 Offshore en klanten van Ordina AM 
Ordina AM heeft een uiteenlopend portfolio van klanten. Een veel gestelde vraag is bij welk 
type klanten en bij welk type vraagstelling offshore interessant en geschikt is. In de literatuur, 
maar ook in de praktijk, is hier nog niet veel over bekend. Veel bedrijven vinden zichzelf te 
klein om activiteiten offshore te laten uitvoeren, terwijl aan de andere kant ook 
succesverhalen bekend zijn van (hele) kleine projecten die offshore zijn uitgevoerd. Deze 
paragraaf beschrijft het type klanten dat graag activiteiten offshore gedaan wil hebben en 
waarom deze klanten daar geschikt voor zijn. Vervolgens wordt het type vraagstelling dat 
geschikt is voor offshore beschreven. 

10.2.1 Type klanten 
Het type klanten dat vooral aan Ordina AM vraagt om een offshore aanpak zijn de 
commerciele en vooral de bancaire sector. De overheid is meestal terughoudender met 
offshore en eist soms zelfs dat zaken juist niet offshore warden uitgevoerd. Soms is dit ook 
niet mogelijk vanwege bepaalde wetgeving (bijvoorbeeld voor applicatieonderhoud bij 
defensie). De commerciele en bancaire sector is dynamischer, maar de reden hiervoor is niet 
eenduidig. De nadruk ligt op dit moment nog erg op de kosten. Naast deze reden kan het 
ook nog zo zijn dat men zich nog laat leiden door de hype met betrekking tot offshore. Ook 
biedt offshore deze bedrijven een mogelijkheid tot het laten afvloeien van een grote groep 
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(dure) IT-ers. Feit is dat deze klanten aan Grdina AM expliciet vragen om een offshore 
mogelijkheid en Grdina AM aan deze vraag wil voldoen om de klanten te kunnen bedienen. 
Verder kan nag gesteld warden dat vooral (grate) internationale klanten vanwege de Engelse 
voertaal qua taal het minst problemen zullen hebben met de overschakeling naar een 
offshore uitvoering van activiteiten. Samenvattend kan gezegd warden dat om activiteiten 
offshore uit te kunnen voeren, de organisatie (bij de klant) een zekere mate van 
volwassenheid moet hebben en bereid moet zijn om processen en documentatie strak in te 
regelen. 

10.2.2 Type vraagstelling 
Op basis van dit onderzoek kan met betrekking tot de vraagstelling gesteld warden dat 
offshore het meest geschikt is voor werkzaamheden waarbij niet veel directe interactie nodig 
is met de gebruiker / klant. Dit betekent dat de klant de werkzaamheden goed moet kunnen 
specificeren en communiceren. Oak bij applicaties waarbij specifieke toepassings- of 
domeinkennis nodig is, is offshore niet aan te raden, tenzij een offshore partij kan aantonen 
dat het ervaring heeft met dergelijke applicaties of wanneer Grdina AM voor de klant de 
werkzaamheden zeer precies kan specificeren. Over specifieke schaalgrootte verschillen de 
meningen. Cognizant hanteert een minimale omvang van een team van 3-4 personen. 
Afhankelijk van hoe de relatie tussen Grdina AM en Cognizant zich ontwikkelt, zou dit 
eventueel kunnen afwijken. Zoals oak bleek uit het theoretisch kader in hoofdstuk 5 en 
paragraaf 7.2 is hier geen eenduidig antwoord op te geven. In het algemeen kan gesteld 
warden dat alle activiteiten die niet perse bij of met de klant moeten warden uitgevoerd, 
kandidaat zijn voor offshore. Echter moet er zorg voor warden gedrag en dat de klant akkoord 
is met deze aanpak en de offshore partij toegang heeft tot alle benodigde (kwalitatief goede) 
bronnen. 
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11 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies, aanbevelingen en beperkingen van dit 
onderzoek uiteengezet. Paragraaf 11.1 zal allereerst de belangrijkste conclusies geven 
waarna vervolgens in paragraaf 11.2 de aanbevelingen voor Ordina AM aan bod zullen 
komen. Tenslotte geeft paragraaf 11 .3 een overzicht van de beperkingen van dit onderzoek 
en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. 

11. 1 Conclusies 

lnleiding 
Dit onderzoek heeft in het teken gestaan van IT-offshoring bij Ordina Application 
Management. Voorafgaand aan dit onderzoek was onduidelijk wat offshore precies inhield, 
wat dit betekende voor Ordina AM en of werkzaamheden binnen Ordina AM offshore zouden 
kunnen worden uitgevoerd. Dit onderzoek heeft aandacht besteedt aan deze onderwerpen 
en deze behandeld in dit rapport. Het bleek dat Ordina (AM) qua offshore een achterstand 
heeft ten opzichte van de concurrentie, die op dit vlak al ervaring heeft opgedaan met 
(veelal) eigen vestigingen in landen als India. In dit onderzoek kwam tevens naar voren dat 
offshore een must aan het worden is voor Ordina AM indien het de groeidoelstellingen wil 
halen en competitief wil blijven in de markt. Met een steeds krapper wordende Nederlandse 
arbeidsmarkt is het belangrijk om de beschikbare resources zo effectief en efficient mogelijk 
in te zetten. Aangezien het bij Ordina AM om applicatiebeheer gaat voor 
maatwerkapplicaties heerste het beeld dat offshore niet mogelijk is, omdat het zou gaan om 
unieke werkzaamheden. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is om 
werkzaamheden offshore te laten uitvoeren. Er moet dan echter wel aan een aantal 
voorwaarden voldaan worden. De taak van Ordina AM zal liggen bij de interactie met de 
klant en het op niveau brengen van de werkwijze in zowel de eigen organisatie als bij de 
klant. De documentatie moet van hoog niveau zijn en er moet volgens een vaste methodiek 
gewerkt worden. Het voordeel voor de klant van Ordina AM is dat er meer gestructureerd 
gewerkt zal worden en dat kan blijken dat er kostenbesparingen mogelijk zijn. 

Het onderzoek 
Voor het uitvoeren van dit onderzoek is de definitieve onderzoeksvraag als volgt 
gedefinieerd: 

I Bij welke activiteiten en wanneer kan binnen Ordina AM offshore toegepast warden? 

Deze onderzoeksvraag is beantwoord door het ontwerpen van een framework dat op basis 
van een karakterisering en een set parameters op applicatie en/of activiteitenniveau inzicht 
verschaft in de kerngebieden die belangrijk zijn bij offshore. Door het toepassen van de 
parameters ontstaat een beeld op welke gebieden nog tekortkomingen ten aanzien van 
offshore bestaan bij bepaalde applicaties / activiteiten. Het framework biedt inzicht of 
activiteiten geschikt zijn voor offshore en geeft ondersteuning bij de beslissing of activiteiten 
offshore kunnen worden uitgevoerd. Het expliciet benoemen van de activiteiten is minder 
eenvoudig gebleken vanwege het maatwerkkarakter van de applicaties die Ordina AM 
beheert. 

Om te komen tot het definitieve resultaat van dit onderzoek, zijn de fasen analyse, ontwerp 
en implementatie doorlopen. In de analyse fase is in meer detail gekeken naar de 
bedrijfsomgeving en het soort processen en activiteiten die uitgevoerd warden binnen Ordina 
AM. Vervolgens is dieper ingezoomd op het onderwerp van dit onderzoek 'offshoring'. Door 
middel van een theoretisch kader is gekeken wat het precies inhoudt en wat het betekent 
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voor Ordina AM in het bijzonder. Allereerst zijn hiermee de belangrijkste begrippen die 
samenhangen met offshore duidelijk geworden: 

• 

• 

• 

Outsourcing: "Het uit laten voeren van werk en/of diensten datldie vroeger zelf 
gedaan werden door een externe /everancier voor een /angere periode waarbij een 
overdracht plaatsvindt van resources, infrastructuur, personeel en/of competenties" 
Offshoring: "het uit laten voeren van werk en/of diensten in een ander (lage
loon)land" 
Offshore outsourcing: "het (dee/s) uit laten voeren van werk en/of diensten datldie 
vroeger zelf gedaan werden in een ander (/age-loon) land door een exteme 
leverancier voor een langere periode waarbij een overdracht plaatsvindt van 
resources, infrastructuur, personeel en/of competenties" 

Het werd duidelijk dat voor Ordina AM een aantal belangrijke motieven bestaan om offshore 
op te nemen in het palet van de dienstverlening. Binnen de branche waar Ordina AM in 
opereert warden activiteiten steeds vaker offshore uitgevoerd. De concurrentie heeft veelal 
eigen vestigingen op offshore locaties om van daaruit de klant te kunnen bedienen. De reden 
dat steeds meer bedrijven dit gaan doen en daarmee de belangrijkste drijfveren voor 
offshore, zijn te vatten onder de twee beweegredenen die Van Weele (1999) noemt voor 
outsourcing: 

• Expertise orientated outsourcing 
► De vereiste expertise is niet beschikbaar met de benodigde kwaliteit of voor 

een acceptabele prijs 
• Capacity orientated outsourcing 

► Het bedrijf heeft onvoldoende capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren 

Op dit moment is de Nederlandse arbeidsmarkt voor de ICT-dienstverlening dusdanig krap 
aan het warden dat er onvoldoende geschikt personeel beschikbaar is om al het werk uit te 
voeren. Klanten van Ordina AM eisen oak steeds vaker dat een ICT-dienstverlener een 
offshore oplossing kan aanbieden voor een goedkopere dienstverlening. Hierdoor zijn er 
naast de vorige twee beweegredenen nag twee drijfveren voor offshore voor Ordina AM: 

• Emotionally orientated outsourcing 
► De klant vereist een offshore outsourcing strategie van het bedrijf 

• Opportunity orientated outsourcing 
► Unieke skills en (groei)mogelijkheden ontbreken op de eigen markt; een 

offshore markt biedt deze mogelijkheden wel 

Door het toepassen van offshore kan Ordina AM voldoen aan de wens van bepaalde klanten 
dat de ICT-dienstverlener offshore moet kunnen aanbieden. Tevens kunnen door het 
toepassen van offshore de groeidoelstellingen warden behaald. 

Het nut van offshore 
Wanneer Ordina AM geen aandacht besteedt aan offshore kan het gebeuren dat men niet in 
staat zal zijn om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken om de benodigde 
werkzaamheden uit te voeren. Dit heeft vervolgens als gevolg dat de groeidoelstellingen niet 
behaald warden en/of dat Ordina AM op de langere termijn te duur wordt. Zander offshore 
zal men namelijk niet in staat zijn, om net als de concurrentie, een goedkopere oplossing te 
bieden voor activiteiten die (te) duur zijn om nag langer in Nederland uit te voeren. Net zoals 
in de productie-industrie zal gezocht moeten warden naar de ideale mix tussen activiteiten 
lokaal uitvoeren en gebruik maken van goedkopere en goede resources elders in de wereld, 
voor activiteiten die niet perse lokaal hoeven te warden uitgevoerd. Hierdoor kan men zich 
lokaal focussen op het onderscheidend vermogen van de organisatie, in het geval van 
Ordina AM; klantenkennis en actief meedenken over de beste manier van applicatiebeheer. 
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Offshore toepassen 
Voordat Ordina AM gaat onderzoeken of bepaalde werkzaamheden offshore uitgevoerd 
zouden kunnen worden, zal Ordina AM voor zichzelf moeten vaststellen of het vanuit een 
organisatorisch standpunt wenselijk is om dit te doen. Om dit te kunnen bepalen biedt het 
besproken model van Arnold (2000) een handreiking. Los van specifieke IT gerelateerde 
karakteristieken zal Ordina AM zich drie hoofdvragen moeten stellen: 

Is de activiteit zeer specifiek? Als dat zo is dan bestaan er over het algemeen zeer 
hoge transactie kosten voor communicatie en afstemming. Bij zulke activiteiten is het 
over het algemeen genomen niet verstandig om deze te outsourcen. 
Is de activiteit van strategisch belang? Oak activiteiten die niet specifiek zijn, kunnen 
in bepaalde gevallen extreem belangrijk zijn voor een bedrijf om te overleven. 
Is de activiteit een 'core competence'? Hoe "meer core" een activiteit is hoe minder 
geschikt deze activiteit zal zijn voor (offshore) outsourcing. 

Wanneer organisatorisch vast is komen te staan dat de activiteit vanuit dat standpunt 
offshore zou mogen warden uitgevoerd, kan gestart warden met de daadwerkelijke 
besluitvorming op applicatie- activiteitenniveau door middel van het ontworpen framework. 

Opzet framework 
Om te kunnen bepalen welke applicaties / activiteiten binnen Ordina AM geschikt zouden 
kunnen zijn voor offshore is een framework opgesteld. Dit model maakt een karakterisering 
op applicatieniveau en past vervolgens een set van parameters toe op applicatie- en 
activiteitenniveau. Hierdoor ontstaat inzicht hoe die applicatie / activiteit scoort op de 
belangrijkste aspecten bij offshore. Het toepassen van deze parameters ondersteunt Ordina 
AM bij het beslissingsproces wanneer men overweegt om werkzaamheden offshore te laten 
uitvoeren en laat hiermee zien waar nag eventuele risicogebieden zitten. 

Karakterisering op app/icatieniveau 
Allereerst wordt bij de karakterisering op applicatieniveau de applicatie beoordeeld op het 
type applicatie, de gebruikte technologie en de mate van 'criticality' . Op basis hiervan kan 
een inschatting gemaakt warden in hoeverre de offshore partijen daar al ervaring mee 
hebben en of de applicatie in zijn algemeenheid interessant zou kunnen zijn voor offshore. 

Parameters op applicatieniveau 
Vervolgens ontstaat door het beoordelen van de applicatie op de parameters: 'scope', 
'documentatie', 'oplossingsrichting', 'risico/complexiteit', 'omvang applicatie', 'volwassenheid', 
'omvang team', 'volwassenheid technologie', 'taal', 'prijsgevoeligheid', 'criticality', 'interactie' 
en 'kennis' een detailinzicht hoe de applicatie op dat moment scoort op de belangrijkste 
kemgebieden bij offshore. 

Parameters op activiteitenniveau 
Door het toepassen van een aangepaste set parameters kan oak op activiteitenniveau 
inzicht verkregen warden in de karakteristieken van de activiteit in combinatie met offshore. 
Om dit te bereiken wordt de activiteit beoordeeld op de parameters: 'scope', 'documentatie', 
'oplossingsrichting', 'risico/complexiteit', 'omvang activiteit / team', 'taal communicatie / 
documentatie', 'interactie', 'kennis'. 

Beoorde/ing resu/taten 
Alie parameters warden met een score van 1 - 5 beoordeeld. Waarbij een hogere score 
betekent dat de applicatie / activiteit meer geschikt is voor offshore. Een minimum score is 
hierbij niet vast te stellen en indien een bepaalde parameter laag (slecht) scoort dan 
betekent het dat op dat vlak inspanning nodig is om de betreffende applicatie / activiteit 
geschikter te maken voor offshore. Omdat Ordina AM reeds bestaande maatwerkapplicaties 
van klanten beheert, zal voor iedere applicatie en bijbehorende activiteiten dit framework 
doorlopen moeten warden. 
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Toepassing framework 
Het framework is allereerst toegepast op de activiteiten die plaatsvinden binnen de twee 
hoofdprocessen die bij Ordina AM te onderscheiden zijn: incident-management en change
management. Bij beide processen waren activiteiten te onderscheiden die in meer of 
mindere mate geschikt zouden kunnen zijn voor offshore. Naar voren kwam dat het bij 
Ordina AM vanwege het maatwerkkarakter van de werkzaamheden zeer belangrijk is om 
ervoor te zorgen dat de documentatie van zeer hoge kwaliteit is voordat werkzaamheden 
offshore gedaan kunnen worden. Ook meet er voor worden gezorgd dat interactie met de 
klant niet (of minimaal) nodig is bij activiteiten die offshore worden uitgevoerd. Ordina AM 
meet namelijk zelf zorg dragen voor de activiteiten die in samenwerking met de klant moeten 
worden uitgevoerd. 

Incident-management 
Bij de activiteiten bij incident-management bleek dat er verschillende scenario's mogelijk zijn 
bij offshore die elk hun eigen inrichting vereisen. De zogenaamde knipmomenten, die 
aangeven dat er vanaf dat moment offshore wordt gegaan of andersom, zijn hierbij aan bod 
gekomen. Bij het offshore uitvoeren van activiteiten bij incident-management is het zeer 
belangrijk dat de offshore partij kan beschikken over alle benodigde bronnen als; 
documentatie en SLA's, maar ook dat zij de IT-omgeving kunnen nabootsen of toegang 
hebben tot de benodigde systemen. Activiteiten die geschikt waren hadden als kenmerk dat 
er weinig interactie voor nodig was en er voldoende tijd was om te reageren. lncidenten met 
een zeer hoge prioriteit (oplossing vereist binnen x aantal uur) zijn daarmee dan ook niet 
geschikt voor offshore. Het (non-skilled) aannemen van een verstoring alsmede het 
toewijzen van een behandelaar zijn weer wel geschikt voor offshore. Hetzelfde geldt voor het 
oplossen van verstoringen waar geen of in mindere mate sprake is van directe prioriteit. 

Change-management 
De activiteiten binnen change-management in combinatie met offshore zijn via het V-model 
in kaart gebracht. De knip bleek hierbij te liggen tussen het functionele en het technische 
ontwerp, waarbij naar voren kwam dat het verstandig is om de offshore partij wel al bij het 
opstellen van het functionele ontwerp te betrekken. De knip terug naar Nederland ligt 
vervolgens tussen de systeem test en de functionele acceptatie test. Ook bij deze activiteiten 
is het belangrijk dat alles zeer geed gespecificeerd wordt en dat de offshore partij de 
beschikking heeft over alle documentatie van de applicatie zeals die op dat moment is. 

Case study 
Bij de case study is het framework toegepast op een reeds bestaand contract van Ordina 
AM. Enerzijds om te toetsen of de karakterisering en parameters toepasbaar waren in de 
praktijk, anderzijds om die specifieke applicatie met bijbehorende activiteiten te beoordelen. 
Het ging hierbij om de "oude" en complexe applicatie PIA bij Robeco. De case study toonde 
aan dat de parameters ook in een praktijksituatie bruikbaar waren en dat de activiteiten bij de 
PIA applicatie zeals ze op het moment van het onderzoek plaatsvonden niet direct geschikt 
waren voor offshore. De kwaliteit van de documentatie was niet voldoende en de kennis lag 
bij een te kleine groep mensen om op zo een manier de zaken te specificeren dat een 
offshore partij zijn werk geed kan doen. Wei waren er mogelijkheden om de activiteiten 
geschikt te maken voor offshore. Zo gaven de betrokkenen aan dat zij het (in de meeste 
gevallen) geen probleem vonden om in het Engels te gaan werken en is men tevens bezig 
met het op orde maken van de documentatie. 

Offshore in de praktijk 
Als allerlaatste is in dit onderzoek gekeken in welke praktische situaties offshore het meest 
geschikt is. Uit het gehele onderzoek kwam naar voren dat vooral bij application 
management de volwassenheid van de organisatie van de klant van Ordina AM zeer 
belangrijk is. De bestaande applicatie die door Ordina AM in beheer genomen wordt, m oet 
namelijk zeer helder gespecificeerd zijn (of worden) voordat deze geschikt is voor offshore. 
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Ook moet hierbij gebruik gemaakt warden van de Engelse taal. De klanten die hiervoor in de 
basis het meest geschikt zijn, zijn internationaal opererende bedrijven met Engels als 
voertaal en tevens een internationale instelling. De werkzaamheden die offshore kunnen 
worden uitgevoerd zijn te karakteriseren als activiteiten waarbij weinig interactie nodig is met 
de klant (de initiator van een incident of change) en geen specifieke domeinkennis vereist is. 
Ordina AM zal zich hierbij moeten positioneren als een lokale partij die verstand heeft van de 
business van de klant. Samen met de klant zal men moeten werken aan heldere 
specificaties die vervolgens door een andere (offshore) partij kunnen worden uitgevoerd 
indien dat gunstiger is. 

11.2 Aanbevelingen 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen voor Ordina AM een aantal aanbevelingen 
gedaan worden. 

Ordina AM moet ervaring opdoen met offshore om de concurrentie aan te kunnen 
blijven gaan met de partijen die wel al actief met offshore bezig zijn. 
Er moet gewerkt worden via een vaste wijze met documentatie die eenduidig en 
compleet is (hoger niveau dan dat op dit moment gebruikelijk is). 
Het verdient de aanbeveling om het framework te gebruiken bij de besluitvoering om 
bepaalde activiteiten offshore uit te voeren. Hierdoor ontstaat op een relatief 
eenvoudige en grafische wijze inzicht hoe gescoord wordt op de kemgebieden die 
belangrijk zijn bij offshore. 
Bij de beslissing om activiteiten offshore uit te laten voeren is het belangrijk om in een 
zo vroeg mogelijk stadium de offshore partij erbij te betrekken. Hierdoor worden 
misverstanden en veel extra werk in de toekomst vermeden. 
Ordina AM zou een beheertraject parallel kunnen uitvoeren om praktijkervaring op te 
doen met offshore. 

11.3 Beperkingen en toekomstig onderzoek 
Het onderzoek kent ook een aantal beperkingen, deze kunnen aanleiding geven voor 
vervolgonderzoek: 

De parameters zijn deels gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (Carmel & Tjia) 
en deels verkregen via congressen & interviews en de SDM survey (2004). Het dient 
aanbeveling om verder onderzoek te doen naar deze parameters. 
De parameters maken geen gebruik van wegingsfactoren. Toekomstig onderzoek 
zou zich kunnen richten op het toekennen van weging van deze parameters. Hierdoor 
ontstaat nog sneller inzicht op de huidige status van een applicatie en/of activiteit met 
betrekking tot offshore. 
Onderzoek naar de kosten I baten bij offshore zou nuttig zijn voor Ordina (AM). 
Hierdoor kan ook via een financiele weg zichtbaar gemaakt warden of het verstandig 
is om activiteiten offshore te laten uitvoeren. 
Er moet onderzoek uitgevoerd worden hoe een offshore relatie het beste kan worden 
ingericht. 

- Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het positioneren van offshore 
binnen de organisatie. Hoe moet een Nederlandse ICT-dienstverlener omgaan met 
offshore en welke positionering binnen de markt past daar het beste bij. 
Binnen Ordina vinden ook initiatieven plaats met betrekking tot nearshore (met het 
bedrijf Levi9). Het bundelen van de krachten binnen Ordina op dit onderdeel kan de 
slagvaardigheid met betrekking tot 'sourcing' verbeteren. 
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Appendix 1: Overzicht interviews 

Tvoe aesorek Metwie Bedriif Datum Locatie Onderwerp 
Diverse onderwerpen; offshore, processen, 

Interview Will Geerts Ordina AM meerdere malen Nieuwegein organisatie 
Diverse onderwerpen; offshore, processen, 

Interview Marco de Wit Ordina AM meerdere malen Nieuwegein organisatie 
Interview Leon Aarts OrdinaAM meerdere malen Nieuwegein Ordina AM en offshore BU: Java & Microsoft 

Ordina AM en offshore BU: Mainframe & 
Interview Herke Schuffel Ordina AM meerdere malen Nieuwegein Midrange 

Ordina AM en offshore; Consultancy & Interim 
Interview Ton Francissen Ordina AM meerdere malen Nieuwegein Management 
Interview Johan Kamp Ordina 3-10-2006 Nieuwegein Ordina ICT en offshore 

Ordina AM en offshore , proces beschrijving , 
Interview Jan Buurman Ordina AM meerdere malen Nieuwegein contractkeuze, inrichting beoordelingssessie 

Sebastiaan 
Interview Slikkerveer Ordina 17-10-2006 Nieuwegein Positie Ordina AM in de mark! en icm Offshore 
Interview Ton Riekwel Ordina 18-10-2006 Nieuwegein Ordina en offshore 
Interview Frank Evelein Ordina 18-10-2006 Nieuwegein Ervaringen met IT offshore bij ander bedrijf 
Interview Joost Pigmans Ordina 23-10-2006 Nieuwegein Ordina en offshore 

Directeur Ordina AM; positie Ordina AM en 
offshore, Rabobank deal, samenwerking 

Interview Peter Berg Ordina AM meerdere malen Nieuwegein Cognizant 
Interview Writsaert v .d . Born Ordina AM meerdere malen Nieuwegein Processen en activiteiten binnen Ordina AM 

Nieuwegein 
& Offshore in het algemeen en partnership met 

Interview Edwin Creyghton Coanizant meerdere malen Eindhoven Ordina (AM) 
Interview Vincent Slootmans Ordina 28-11-2006 Nieuwegein Ordina en offshore 

Voormalig Ordina; offshore in het algemeen + 

Telefonisch Peter van Veller Wipro 29-11-2006 ervaringen Ordina offshore stuurgroep 
Eigen bedrijf in dienst 
van Ordina, voormalig 

Interview Steef de Bruin Ordina 22-12-2006 Nieuwegein Contractkeuze; betrokken bii contract UWV 
Leidschen-

Interview Andre Heeren Shell IT 3-1-2007 dam Shell IT en offshore 
Leidschen-

Telefonisch Rens Shell IT 3-1-2007 dam Shell IT en offshore 
Interview Ronald Kasteel Ordina 16-1-2007 Nieuweaein CEO Ordina; offshore en Ordina in toekomst 
Interview Ronald den Bak Ordina AM meerdere malen Rotterdam Eigenaar Robeco Contract 
Interview Ingrid Maaskant Robeco 13-2-2007 Rotterdam Proces beschrijving binnen Robeco 

Werkzaam bij de Rabobank & afstudeerder VU; 
onderwerp; Hoe moet de Rabobank de regie 
houden bij een offshore deal (Ordina -

Interview Ravmond Saes Rabobank 15-2-2007 Eindhoven Rabobank - Cognizant) 
Interview Michiel Kamminga Ordina BusinessWorks meerdere malen Utrecht Betrokken bii Rabobank - Cognizant deal 
Interview Muruaan Subramonia Coanizant meerdere malen Utrecht Werkwiize Cognizant & randvoorwaarden 
Interview Saibal Chatteriee Coanizant 6-3-2007 Utrecht Werkwijze Cognizant 
Interview Aashish Chandorkar Coanizant 6-3-2007 Utrecht Werkwijze Cognizant 
Interview Vineet Kapur Cognizant 6-3-2007 Utrecht Werkwijze Cognizant 
Interview Arnoud Naaborgh Robeco 15-3-2007 Rotterdam Teamleider IT; Bouw & Realisatie Robeco 
Interview Wouter Perreiin Robeco 15-3-2007 Rotterdam IT: Analist; reauirements & ontwerp 
Interview Melchior Akiharv Robeco 15-3-2007 Rotterdam Opzetten test-team 
Interview Tuan Tran Robeco 15-3-2007 Rotterdam Teamleider Application Management Robeco 

Interview Alexander Bosschaart Ordina !TeXellence 29-3-2007 Nieuwegein Opstarten Nearshore samenwerking met Levi9 
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Appendix 2: Probleemkluwen 

Input 

De klant vraagt erom 

Krapte op de Nederlandse 
arbeidsmarkt 

Marges onder druk 
(kostenbesparingen zijn 

gewenst) 

De concurrentie "doet" steeds 
meer offshoring 

Literatuur 

-Voordelen 
- Kansen 
- Lessen 

Offs ho ring 

- Nadelen 
- Bedreigingen 
- Valkuilen 

Output 

Waarom zou Ordina AM het 
(ook) doen? 

Wanneer kan het? 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Wat verandert er? 

Hoe moet het ingericht worden? 

Bovenstaande kluwen geeft inzicht in de drijfveren die dit onderzoek ge"initieerd hebben 
(input), informatie die de literatuur biedt (literatuur) en welke vragen die spelen binnen Ordina 
en waar men graag een "antwoord" op heeft (output). Er is een continue wisselwerking 
tussen de input, literatuur/praktijk en output. De input kan veranderen en telkens zal Ordina 
AM zich moeten blijven afvragen of offshoring een onderwerp is waar men zich mee bezig 
wilt houden. Tegelijk leveren de literatuur en praktijk continu nieuwe inzichten op welke 
kunnen helpen bij het genereren van antwoorden; de output. Om de output te genereren is 
het oak verstandig om terug te vallen op de literatuur, zodat de lessen die geleerd zijn en de 
inzichten die verworven zijn, kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen die spelen 
binnen Ordina AM met betrekking tot het onderwerp offshoring. Hierdoor kan een 
onderbouwde afweging warden gemaakt over wanneer Ordina AM aan offshoring moet doen 
en hoe dit ingericht zou moeten warden. 

Afstudeeronderzoek Ordina AM -Appendices- 79 



TU technische universiteit eindhoven 

Appendix 3: ASL 

Onderstaand figuur geeft het ASL model waarbij de onderdelen Beheer en Onderhoud / 
Vernieuwing verder zijn uitgesplitst. Dit zijn namelijk de onderdelen die binnen Ordina AM 
worden uitgevoerd. Deze twee uitgewerkte delen worden ook wel de uitvoerende processen 
genoemd. 

-· 00 -
Sturend 

Planning en Kosten- Kwalileiw- Setvicelevel 
Contn,I management man_,,ent rnanagement Toctisch 

Operalioneol 

lmpactanalyee 

VentMUWing 

Cy 
Testen ~ '-------------------' '-----------------------' 

Meijer (2001) vat de belangrijkste aspecten van ASL samen: 

OCM: Organization Cycle Management 
OCM is de cluster van processen, die zich richten op de ontwikkeling van een toekomstvisie 
van de ICT-serviceorganisatie en de vertaling van die visie naar beleid voor innovatie van de 
diensverlening van de ICT-serviceorganisatie. 

ACM: Applications Cycle Management 
ACM is de cluster van processen, die zorgen voor de vormgeving van een lange 
termijnstrategie voor de verschillende applicaties en het geheel van de informatievoorziening 
van een gebruikers- klantorganisatie, in relatie tot het lange termijnbeleid van deze 
organisatie. In deze cluster van processen staat dus de gebruikersorganisatie centraal. 

Sturende processen 
De sturende processen houden zich bezig met de bewaking van de managementprocessen 
op het gebied van beheer en onderhoud/vemieuwing. De aandachtsgebieden hierbij zijn: tijd, 
geld, kwaliteit en afspraken met klanten en leveranciers. Deze vier aandachtsgebieden 
komen vervolgens weer terug in de onderkende managementprocessen: planning en control, 
kostenmanagement, kwaliteitsmanagement en service level management. 
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Activiteiten met betrekking tot Ordina AM en ASL 

Beheer 
In principe is dit de cluster van processen, waar het allemaal om gaat. Applicaties zijn er om 
te gebruiken. Om dit gebruik optimaal te laten zijn, zijn er activiteiten nodig om dit te laten 
gebeuren. De beheerprocessen zijn de processen, die zorgen voor een optimale inzet van 
de huidige in gebruik zijnde applicaties ter ondersteuning van het bedrijfsproces, met een 
minimum aan middelen en verstoring in de operatie. 

Beheer bestaat binnen ASL uit: 
1. I ncidentbeheer 
2. Beschikbaarheidsbeheer 
3. Configuratie beheer 
4. Capaciteitsbeheer 
5. Continu"iteitsbeheer 

Ad 1) 
Dit is het proces, dat de afhandeling van incidenten of servicecalls verzorgt. Een servicecall 
is hierbij een vraag, wens, verstoring, etc. ten aanzien van de bestaande applicatie(s). 
Incident management verzorgt onder meer het proces van een service desk. De service desk 
verzorgt het contact met de functioneel beheerders en / of eindgebruikers. Daarnaast 
voorziet de servicedesk gebruikers van informatie over de consequenties van (veranderingen 
in) de ICT-dienstverlening. In het proces incident management worden de servicecalls 
opgenomen, geregistreerd en worden de acties in gang gezet om deze af te handelen. 
Tevens wordt de afhandeling bewaakt. Het uitvoeren van structurele analyses op de 
geregistreerde servicecalls geeft inzicht in gewenste verbeteractiviteiten. 

Ad2) 
Dit betreft de processen, die de beschikbaarheid van diensten en ICT-componenten 
verzorgen, bewaken en waarborgen. 

Ad 3) 
Dit beslaat de processen rondom het registreren en bijhouden van informatie over (versies 
van) configuratieonderdelen die in exploitatie en gebruik zijn, zoals programmatuur en 
documentatie. 

Ad 4) 
Dit zorgt voor de optimale inzet van middelen, bijv. op de juiste plaats, het juiste moment, in 
juiste hoeveelheden en tegen gerechtvaardigde kosten. 

Ad 5) 
Dit heeft betrekking op het scala aan maatregelen dat nodig is om de continu"iteit van de 
dienstverlening te waarborgen bijvoorbeeld in geval van een calamiteit, waarvoor 
uitwijkvoorzieningen en back-ups geregeld moeten zijn, fraude preventie, fysieke beveiliging 
et cetera. 

Wijzigingenbeheer 
Wijzigingenbeheer geeft een mechanisme om de gewenste veranderingen aan de applicatie 
te inventariseren, prioriteren, initieren, evalueren en bij te sturen. De vele gewenste 
wijzigingen worden verzameld, geclusterd en ingepland in releases of projecten. Dit proces 
fungeert daardoor als een link tussen 'beheer' en 'onderhoud / vernieuwing'. 
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Programmabeheer en distributie 
Dit verbindende proces draagt er zorg voor dat duidelijk is wat is aangepast, en dat de juiste 
informatie hierover beschikbaar is. Vooral wanneer er gewerkt wordt met verschillende 
versies en er gewerkt wordt aan meerdere releases (soms ook tegelijk) is het belangrijk dat 
de juiste informatie over eventuele versies voor iedereen beschikbaar is. 

Onderhoud en vemieuwing 
Bedrijfsprocessen van organisaties veranderen. Omdat informatiesystemen nauwe relaties 
hebben met die bedrijfsprocessen, zullen applicaties mee moeten veranderen om optimaal 
bruikbaar te zijn. De onderhouds-/vemieuwingsprocessen zorgen ervoor dat de applicaties 
aangepast worden aan nieuwe wensen en eisen als gevolg van veranderingen in de 
organisatie en haar omgeving. In de gegevensmodellen, de programmatuur en de 
documentatie worden de noodzakelijke bijstellingen aangebracht. 

In het algemeen worden hier binnen de volgende activiteiten uitgevoerd: 
1. I mpactanalyse 
2. Ontwerp 
3. Realisatie 
4. Testen 
5. lmplementatie 

Ad 1) 
In de impactanalyse wordt in kaart gebracht wat de gevolgen van voorgestelde wijzigingen 
zijn en op basis hiervan wordt bepaald wat de beste globale oplossingsrichting is om de 
wijziging te realiseren. 

Ad 2) 
Nadere informatieanalyse en ontwerp. 

Ad3) 
Het realiseren en I of assembleren van de gewijzigde objecten. 

Ad4) 
Het testen van de gewijzigde objecten met als eindresultaat: opgeleverde producten ter 
acceptatie en dechargeverlening door de opdrachtgever. 

Ad 5) 
De invoering van de gewijzigde objecten met aandacht voor conversie, acceptatietesten, 
opleiding, instructie en migratie, gevolgd door dechargevertening. 
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Appendix 4: Procesgang 

Correctief onderhoud 
Globale procesgang: 

ID Stap 
a Een gebruiker, beheerder of monitoringtool constateert dat de 

werking van de applicatie vermoedeliik niet juist is. 
b Dit wordt gemeld bij de helpdesk van de klant. 
C Functioneel Beheer controleert of de applicatie correct gebruikt 

is en of de optredende situatie conform specificaties is. 
d lndien de situatie voldoet aan de gestelde criteria dan wordt de 

verstoring gemeld aan Ordina. 
e De verstoring wordt geanalyseerd en er wordt gestreefd naar 

het oplossen van de verstoring middels een work-around. 
Hierbij wordt eventueel gebruik gemaakt van reeds aanwezig 
informatie over eerder opgetreden, gelijksoortige situaties. 

f De work-around wordt aangeboden aan en afgestemd met de 
klant. Hierbij wordt ook vastgesteld of een structurele oplossing 
middels het aanpassen van de software noodzakelijk is en zo ja 
op welk termiin. 

g Er wordt vastgesteld of deze verstoring, ondanks het 
aanbieden van de work-around, nog per direct nader 
onderzocht moet worden. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn 
bij vermoedelijke aanzienlijke gevolgschade, vermoedelijk 
heroptreden van de verstoring bij een aanzienlijk deel van de 
gebruikers of met aanzienlijke impact. 

h lndien een softwareaanpassing onvermijdelijk is, dan wordt 
deze opgenomen op in de wijzigingsadministratie. De 
aanpassing kan dan meegenomen worden in een van de 
komende releases of in het uiterste geval wordt een bugfix per 
direct uitgebracht. 

i Het uitvoeren van zo'n release gaat conform de procesgang 
voor releases die uitgewerkt is bij adaptief beheer. 

Wijzigingsadministratie 
Alles in deze administratie staat in een wachtrij met een bepaalde prioriteit. 

Deliverable AM 
n.v.t. 

n.v. t. 
n.v.t. 

Verstrekte Call ID 
Geregistreerde call 

Beschreven work-
around 

Afgestemde work-
around 

Mogelijk probleem 

Geplande wijziging / 
bugfix 

n.v.t. 

In de Service Level Agreement (SLA) is vastgelegd welke verstoringen door Ordina AM 
binnen welke termijn worden verholpen. ledere verstoring gaat namelijk door een aantal 
fases, deze zijn weergegeven in onderstaand figuur. 

Up-time I 
:'+----)( . ! . I 

Down-time I Up-time 

) ( • Tijds-as 

I 
Verstonng DetectJe Begin diagnose Begin reparalie Eind reperalie Her"1eld 

! ,... __ • .. .. .. .. I .. .. , .. .. 
! Detectietijd Reactietijd Diagnose tijd Reparatietijd Hersteltijd 

Oplostijd 

Afhandelingstijd 

Voor het verhelpen van de verstoring kunnen verschillende prioriteitsregels gehanteerd 
worden. 
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Prioriteitstelling: 
Aan elke melding (incident) bij de service desk wordt door de helpdesk een prioriteit 
toegekend. De volgende prioriteiten worden gehanteerd: 
1. Hoeg: 

lncidenten waarbij de applicatie in het geheel niet meer functioneert of waardoor de 
functionaliteit zodanig is afgenomen dat dit als zodanig wordt ervaren (prioriteit 1 en 2) 

2. Middel: 
lncidenten waarbij de applicatie gedeeltelijk niet meer functioneert, maar waarbij het met 
de overgebleven functionaliteit toch redelijk mogelijk blijft om te kunnen functioneren 
(prioriteit 3) 

3. Laag: 
Overige incidenten (prioriteit 4) 

Wat betreft deze prioriteitsstelling zijn er verschillende opties mogelijk. 

Preventief en perfectief onderhoud 
Globale procesgang: 

ID Stap 
A Een van de triggers leidt tot een verdere analyse. In essentie 

zijn er drie uitkomsten mogelijk: 
1. De analyse leidt tot de vaststelling dat de software 

gewijzigd moet warden, waardoor deze gaat afwijken 
van de specificaties. 

2. De analyse leidt tot de vaststelling dat de software 
gewijzigd kan warden, zonder dat deze gaat afwijken 
van de specificaties. 

3. De analyse leidt tot de vaststelling dat de software niet 
gewijzigd hoeft te warden. 

81 De analyse wordt met een advies voorgelegd aan functioneel 
beheer om de specificaties te laten wijzigen 

82 De analyse wordt opgenomen op in de wijzigingsadministratie. 
De aanpassing kan dan meegenomen warden in een van de 
komende releases of in het uiterste geval wordt een bugfix per 
direct uitgebracht. 

83 De analyse wordt afgerond. 

C Het uitvoeren van zo'n release gaat conform de procesgang 
voor releases die uitgewerkt is bij adaptief beheer 

Adaptief & additief onderhoud 
Impact Analyse 

Deliverable AM 
Mogelijk probleem 

Voorgelegde 
analyse 

Nog niet geplande 
wijziging 

Afgerond mogelijk 
probleem 

Als binnen de business veranderingen optreden kan het wenselijk zijn om de werking van de 
applicatie aan te passen. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden, omvang en impact 
van de aanpassing, vraagt functioneel beheer om een impact analyse uit te voeren. 

Globale procesgang: 
ID Sta 
A Functioneel beheer dient een verzoek tot impact anal se 
8 Er wordt bepaald of de input van dusdanige aard is dat hierop 

een impact analyse uit te voeren is. Zo niet, dan wordt dit 
emeld en de anal se sto ezet. 

D Dit rapport wordt afgestemd met de aanvrager 
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lr§J:1,11~r!W 
Intake 
Nadat het functioneel ontwerp (FO) is gemaakt, meet hier een intake op uitgevoerd warden. 
Het FO kan door de klant of door Ordina warden opgesteld. Bij de intake wordt vastgesteld of 
het realiseerbaar is en hoeveel tijd dat gaat kosten. lndien blijkt dat een intake niet mogelijk 
is, zal het functioneel ontwerp opnieuw aangepast moeten warden. 

ID Sta 
A Functioneel beheer dient een verzoek tot intake in 
B Er wordt bepaald of het FO van dusdanige aard is dat hiermee 

een intake uit te voeren is. Zo niet, dan wordt dit gemeld en de 
intake sto ezet. 

D Dit ra art wordt af estemd met de aanvra 
E Het eindresultaat wordt opgenomen in de 

wijzigingsadministratie. 

Releasebeheer 
Binnen releasebeheer wordt een aantal activiteiten uitgevoerd, zeals: 

• In overleg met functioneel beheer opstellen van een releasekalender 
• In overleg met functioneel beheer samenstellen van de release-inhoud 

n.v.t 
Af estemd Intake 
Nag niet geplande 

wijziging 

• Afstemmen met functioneel beheer in het geval van een noodzakelijke bugfix 
• Opstellen van een plan van aanpak van de realisatie van een release 
• Bewaken van, en rapporteren over, de voortgang van de realisatie van een release 

Release beheer is daarom oak een trigger voor de start van de realisatie . 

Release realisatie 
Nadat functioneel beheer opdracht heeft gegeven , wordt een release gerealiseerd op basis 
van het opgestelde plan van aanpak. Bij de realisatie van de release wordt uitgegaan van de 
eerder uitgevoerde intakes. Gaandeweg de realisatie van de release kunnen (op dit moment) 
nag wijzigingen optreden in de FO's. Hiervoor wordt dan wederom een intake uitgevoerd en 
wordt de impact op de planning vastgesteld en afgestemd met functioneel beheer . 
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Appendix 5: SOM (2004) Survey 

De resultaten van het onderzoek van Software Development Magazine (SDM) (2004) staan 
hieronder (gedeeltelijk) weergegeven. 

Kerngegevens 
In figuur a5. 1 is weergeven welk type bedrijven zijn vertegenwoordigd in de survey. 

Q:irrpuersoflware ,__ ______________________ __,123% 

Rnance'Accourting'Bc111<ing ..._ ______________ _,1 15% 

Telecomnrication~l-------------112°/4 

11/anufach.mg (non-conpJer) 11-1 ----------19% 
j 

O:lnpl.ter harli.vare 1-1 ------, s% 

I ealthcaerlR'larmlceuical F====J 4% 

B.lsiness consulti~ c::::=::::::J 4% 
~ 

L.egal/hsurance'feal Estate 1-, ----.14% 

nternetM.eb'E-corrrrerce I 13% 

Aerospace ~ 2°/o 

~IMholesale F 2°/o 

QJvemrrert D 1 % 
Qher ,__ _______________ __,160/o 

Figuur A5. 1: Primaire industrie van onderzochte bedrijven 

In figuur a5. 2 is weergeven wat de functies waren van de betrokkenen bij de survey. 

l 
Staff-Software Architect 1-1 ------.I 9% 

j 
Staff-Software Developer/Engineer !1---------------'I 21 % 

Staff-Project Leader l::. =====:::t 0% 
➔ 

Mgmt-Director/Manager ----------. 15% 

Mgmt-Project Manager ____ ..., 8% 

i 
Mgmt-Quality Assurance Manager p 2% 

Mgmt-Senior Software Engineer t=:::J 4% 

,___ ....... •5% 

,__ _ _,4% 

Mgmt-Software Architect 

Mgmt-Vice President 

Other Staff/Mgmt ti11es ----------------•~% 
Figuur A5. 2: Job title van betrokkenen bij onderzochte bedrijven 
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De onderzochte bedrijven zijn tevens ingedeeld in drie categorieen op basis van hun omzet. 
De gegevens van de vertegenwoordigde bedrijven zijn weergegeven in tabel a5. 1. 

Jaarlijkse omzet Vertegenwoordiging 
< $100 miljoen 37% 
2:: $100 miljoen - < 1 miljard 25% 
2:: 1 miliard 38% 
Tabel AS. 1: Kemgegevens onderzochte bedrijven 

Hiema is aan de onderzochte bedrijven een aantal vragen gesteld met betrekking tot 
technologie en kwaliteit. De bedrijven moesten hierbij aangeven of het op hun van 
toepassing was. De reden dat sommige scores niet optelbaar zijn tot 100% komt door 
afrondingen en het feit dat bedrijven meerdere antwoordmogelijkheden hadden. 

Technologie 
Met betrekking tot technologie zijn aan de bedrijven de volgende vragen gesteld: 

"On your current or most recent project, what types of applications wera involved?" 

1 
152% Oiert!sena- r 

Internet I 141% 
--::1 l ig>/o 

I 280/4 

119% IVlainftame 

El , tiedcled'real--ti me t 14% 

l\lloale 15% 

1\/'utimecia :J 21/o 
-

Oher I 110'/o 
J 

Figuur A5. 3: Type applicatie bij offshore project 

"On your currant our most recent project, what languages/technologies wera used?" 

Java l========================================:::::J 48% 

DC*~=================~=====================~4"7°k j 

Oacle'SQUotherdatabaseXML ii .... __ : __ -------------. J 3"7°/o ~'----------------1~% 
J2EE -----------,24% 

'v1sl.el Basic i:==============~ 19'/o 
.Net i--------........ 16% 

1 
Cobol 13% 

LML ------.13% 

Perl/P)thoriPHPfotherscrij:tirg ~========~• 12% 
C#- I 11% 

SAPf PeopeSott/Oacfe(other ERP \:===~• S°/o 
-l Oher .--------. 15% 

Figuur AS. 4: Gebruikte techniek bij offshore outsourcing 
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"How would you characterize your current or most recently outsourced project?" 

Critical 10 daily i--- --- ---. 
operation 38% 

l~butnot 1----- --- --- - ---. 
critical 

Tri'Aal but uselu 4% 

Umecessay 2% 

Figuur AS. 5: Scores met betrekking tot meest recente outsource project 

Met betrekking tot technologie kunnen we concluderen dat Client/server en internet 
applicatie projecten het meest voorkwamen bij offshore outsource projecten. De meest 
gebruikte programmeertalen/technieken hierbij waren Java, CIC++, Oracle/SOL of een 
andere database taal en XML. Vervolgens valt oak op dat het grootste deel van de projecten 
belangrijke maar niet kritische projecten betreft. Toch zijn de kritische projecten met 38% ook 
sterk aanwezig. 

Beperkingen onderzoek 
Voor de survey is de vragenlijst voorgelegd aan een aantal betrokkenen uit verschillende 
typen bedrijven en met verschillende functies, dit is weergegeven in figuur as. 1 en figuur a5. 
2. Er wordt echter niet duidelijk gemaakt of er verschillen zitten in de antwoorden tussen 
bepaalde functies of bepaalde type van bedrijven . 
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Appendix 6: Voor- en nadelen offshoring 

Voordelen Nadelen 
■ Tijdverschil ■ Afstand 
■ Kostenbesparing ■ Tijdverschil 
■ Betere kwaliteit ■ Verschillen in cultuur en gebruiken 
■ Beter gestructureerde processen ■ Juridische problemen 
■ Beter gestructureerde • Verborgen extra kosten 

communicatiemomenten 
■ Variabele capaciteit ■ Uitgebreidere specificaties nodig 
■ Tijd voor core business en oooortunities ■ Onrust onder medewerkers 
■ N ieuwe kansen op nieuwe markten 

Voordelen 
Offshoring kent vele voordelen welke in diverse literatuur o.a. Tafti, (2005), De Pous & Tjia 
(2005), Kakumanu & Portanova (2006) en Van Nek (2006) uitgebreid aan bod komen. De 
belangrijkste voordelen zijn hieronder opgesomd en verklaard: 

• Tijdverschil 
Door de tijdverschillen tussen het lokale land en het land van de offshore leverancier, 
ontstaan er voordelen doordat de ene vestiging werkt terwijl de andere gesloten is. 
Bijvoorbeeld: In India is het gedurende de Nederlandse zomertijd 3,5 uur later en gedurende 
de Nederlandse wintertijd 4,5 uur later. Dit betekent dat als men in Nederland tegen het 
einde van de dag tegen een probleem aanloopt, men dit kan doorsturen naar India. Als alles 
vervolgens goed is ingericht zou de Nederlandse vestiging de volgende ochtend meteen 
weer verder moeten kunnen, omdat het probleem gedurende de Nederlandse nacht kan 
worden opgelost. 

• Kostenbesparing 
De lonen in landen als India, China, Roemenie etc. zijn vele malen lager dan in Nederland. 
Men spreekt meestal van een kostenvoordeel van een factor twee a drie. 

• Betere kwaliteit 
Vanwege een groot aanbod van hoog geschoold personeel in offshore landen kan men de 
beschikking hebben over het beste personeel beschikbaar. Van Nek (2005) schrijft hier over: 
"Na enige ervaring met offshore wordt een hogere kwaliteit als de be/angrijkste reden gezien. 
Achtergrond hiervan is dat in Nederland het vak van programmeur als tussenstap wordt gezien in het 
carrierepad, terwijl het bij offshore het einddoe/ is. De kwaliteit van programmeurs is daarom bij 
offshore veel hoger dan in Nederland. Kwaliteit vertaalt zich naar systemen die eerder af zijn, met 
minder fouten, betere prestaties en makkelijker te onderhouden. Dit vertaalt zich in een 
kostenbesparing die vee/ hoger is, en op langere termijn werkt, dan de kostenbesparing door lagere 
loonkosten alleen. Een offshore project (uitgevoerd door ervaren offshore organisaties) is dan ook 
meestal voor 90% op tijd af en blijft binnen het budget. " 

• Beter gestructureerde processen 
lndien men op een gestructureerde manier wil kunnen samenwerken met de offshore partij, 
is het van belang dat de bijbehorende documentatie op orde is. Het moet voor de offshore 
partij precies duidelijk zijn wat er van ze verlangd wordt. De offshore partij kent namelijk de 
Nederlandse context niet en ook kunnen cultuurverschillen er voor zorgen dat er 
misverstanden kunnen ontstaan indien men niet duidelijk laat blijken wat men wil en 
verwacht. Deze eis komt de gestructureerdheid van de eigen processen ten goede. Men 
wordt gedwongen om kritisch en in detail te kijken naar deze processen en gedurende dit 
proces zal blijken dat men vaak optimalisaties kan doorvoeren. 
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• Beter gestructureerde communicatiemomenten 
Omdat het maximale moet warden gehaald uit de momenten dat men met elkaar kan 
communiceren, wordt men gedwongen om de communicatie strak in te richten. Hierdoor 
ontstaat vanzelf meer structuur wat het project ten goede komt. 

• Variabele capaciteit 
Doordat er in de offshore landen een zeer groat aanbod is van goed opgeleide mensen kan 
er gewerkt warden met zeer vaardige mensen. Verder is het ingehuurde personeel 
goedkoper en makkelijker weer te ontslaan. 

• Tijd voor core business en opportunities 
De onderneming krijgt weer meer tijd om zich te richten op producten waarmee het bedrijf 
zich onderscheidt van andere ondememingen. Door de puur technische zaken elders te 
doen wordt het management ontlast van softwareperikelen en kan het zich concentreren op 
de hoofdtaken: klanten en strategie (Van Nek, 2006). Hierdoor ontstaan tegelijkertijd oak 
weer nieuwe hoogwaardige banen. 

• Nieuwe kansen op nieuwe markten 
De offshore landen zijn vaak enorme groeimarkten, welke oak steeds meer behoefte krijgen 
aan nieuwe, moderne (Westerse) producten of diensten. Derhalve fungeren deze markten 
als mogelijk nieuwe omzetgebieden. 

Nadelen 
Naast de vele voordelen kent offshoring oak nadelen welke in diverse literatuur a.a. Tafti, 
(2005), De Pous & Tjia (2005), Kakumanu & Portanova (2006) en Van Nek (2006) uitgebreid 
aan bod komen. De belangrijkste nadelen zijn hieronder opgesomd en nader verklaard: 

• Afstand 
Door de grate fysieke afstand tussen de partijen kan men niet "even langsgaan" bij de 
leverancier om te kijken hoe het werk vordert. Door deze afstand tussen de partijen kunnen 
problemen en misverstanden ontstaan. "Men kan elkaar niet in de ogen kijken", is een veel 
gehoorde opmerking. Als iets niet begrepen wordt, kan men niet even met de andere partij 
rand de tafel gaan zitten en om opheldering vragen. 

• Tijdverschil 
Het tijdverschil kan oak in het nadeel werken, doordat India bijvoorbeeld al gesloten is op het 
moment dat men vanuit Nederland behoefte heeft aan overleg. De meeste problemen 
vereisen namelijk nag steeds communicatie over en weer. 

• Verschillen in cultuur en gebruiken 
In het offshore land gelden vaak andere gewoontes en gebruiken dan in Nederland. Oak de 
manier van zaken doen is zeer verschillend. Zo is bekend dat mensen in India niet snel "nee" 
zullen zeggen, omdat men dit als onbeleefd beschouwd. Oak is in dergelijke landen 
hierarchie nag steeds een belangrijk issue en verwacht men van de leidinggevende dat deze 
zal zeggen wat er moet gebeuren. Eigen initiatief zal dan vervolgens minder voorkomen, wat 
in Nederland weer vaak als storend wordt ervaren. 

• Juridische problemen 
Het rechtsysteem van de offshore locatie zit soms complex in elkaar. De landen kennen vele 
wetten en men heeft te maken met allerlei verschillende politieke spelletjes. Het feit dat er 
wetten bestaan wil in dergelijke landen niet altijd zeggen dat daar oak naar wordt gehandeld. 
Houdt het offshorende bedrijf hier zich echter niet aan, en werkt dit in het nadeel van de 
offshore leverancier, dan zal het offshorende bedrijf hier daarentegen wel op warden 
aangepakt. 
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• Verborgen extra kosten 
Offshore outsourcing brengt ook een aantal verborgen kosten met zich mee. Zo zal er 
rekening mee gehouden moeten worden dat het selecteren van een offshore partner een 
kostbare aangelegenheid kan zijn. De gemiddelde kosten hiervan worden volgens 
Barthelemy (2001) geschat rond $500.000,-. 
Verder kunnen er vooral tijdens de beginfase extra kosten gemaakt worden, omdat men het 
risico wil uitsluiten dat systemen niet werken, door instabiliteit bij de nieuwe (offshore) 
leverancier. Dit betekent dat een bedrijf eigen personeel moet inzetten op de locatie van de 
leverancier om dingen duidelijk te maken. Ook werld men in het begin vaak met parallelle 
systemen totdat de samenwerking en de systemen van de leverancier stabiel genoeg zijn. 

• Uitgebreidere specificaties nodig 
Door de grote fysieke afstand en door de cultuurverschillen is het zeer belangrijk dat er 
volledige specificaties worden gemaakt. Het kan betekenen dat de huidige medewerkers 
getraind zullen moeten worden in het maken van deze specificaties. Men is in vele gevallen 
namelijk niet gewend om zaken volledig uit te specificeren. Tevens kan de (veelal) Engelse 
taal ook nog een extra moeilijkheid zijn, omdat d eigen medewerkers deze taal toch minder 
machtig blijken te zijn bij het maken van de specificaties. 

• Onrust onder medewerkers 
Wanneer een bedrijf besloten heeft om te gaan offshoren ontstaat er vaak onrust onder de 
eigen medewerkers. Werknemers vrezen voor hun baan en kunnen zich zelfs gaan verzetten 
tegen offshore. Men kan weigeren om te werken volgens de nieuwe methoden, dit kan 
voortkomen uit de onmacht om goede specificaties te maken of uit gemakzucht omdat men 
op de huidige manier door wil blijven werken. Derhalve kan offshore dodelijk zijn voor de 
motivatie van de eigen medewerkers. 
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Appendix 7: CMM 

In dit onderzoek zal niet uitvoerig ingegaan worden op wat CMM precies is. In het kort; 

Het model onderscheidt vijf levels (niveau's): 
1. Initial is chaotisch en ad hoc. Dit is het niveau dat iedere organisatie aankan. 
2. Repeatable is het niveau waarbij de organisatie zover geprofessionaliseerd is 

(bijvoorbeeld door het invoeren van projectmanagement) dat bij het ontwikkelproces 
gebruik wordt gemaakt van de kennis die eerder is opgedaan. 

3. Defined is het niveau waarbij de belangrijkste processen zijn gestandaardiseerd. 
4. Managed is het niveau waarbij de kwaliteit van het ontwikkelproces wordt gemeten 

zodat het kan worden bijgestuurd. 
5. Optimising is het niveau waarbij het ontwikkelproces als een geoliede machine loopt 

en er alleen maar sprake is van fijnafstemming (de puntjes op de i). 

Meer informatie is te vinden op: 
http://en.wikipedia.org/Wiki/Capability Maturity Model 
en 
http://www.sei.cmu.edu/cmm/ 
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Appendix 8: Aanpak onderzoeksvraag 

Wat betekent dit voor 
de klant 

Welke activiteiten 

Bij welk type klanten 

Bij welk type vraagstelling 

Bij welke activiteiten en wanneer kan binnen Ordina 
AM offshore toegepast worden? 

Watzijn 
beoordelingscriteria 

Link met ASL 

Deliverables 

Onderzoek 

Welke activiteiten 
komen in aamnerldng 

voor offshore 

Via case study toepassen 

~--------< Vertaalslag: conclusies -------------i 
Bep~alde activiteitel\ . 

kunnen wel / niet 
offshore 

Toelichting: 
De hoofdonderzoeksvraag is "Bij welke activiteiten en wanneer kan binnen Ordina AM 
offshore toegepast worden". Om deze vraag te beantwoorden zullen een aantal stappen 
doorlopen moeten worden. 
Uit onderzoek (literatuur, congressen, gesprekken met offshore deskundigen) komen een 
aantal parameters naar voren op basis waarvan activiteiten getoetst kunnen warden of ze, 
en in welke mate ze, in aanmerking komen voor offshore. Op basis daarvan is het mogelijk 
een grove uitspraak te doen over welke activiteiten in aanmerking komen voor offshore. Dit 
kan vervolgens toegepast warden op een bestaand contract door middel van een case study. 
De huidige inrichting van het contract zal hiervoor geanalyseerd moeten warden, zodat 
duidelijk is welke AM-achtige werkzaamheden er allemaal uitgevoerd worden. Nadat de 
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huidige situatie duidelijk is geworden, kan dit bekeken warden in combinatie met offshore. 
Op basis van de opgestelde parameters zal dan naar voren komen dat bepaalde activiteiten 
binnen dat contract wet of niet offshore gedaan kunnen warden. Ook zal blijken waar een 
veranderslag gemaakt moet warden om de activiteit offshore uit te voeren . Bij de proces- en 
activiteitenomschrijving zal een link met ASL aangehouden warden. Dit is voor Ordina AM 
erg zinvol, omdat deze methodologie binnen de organisatie toegepast wordt. 
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Appendix 9: Beoordelingsparameters offshore 

Onderstaand staat een uitgebreidere uitleg van de betekenis van de parameters uit tabel 7.2 
en tabel 7.3. 

Scope 
lndien duidelijk is wat de 'scope' is van de werkzaamheden aan een applicatie dan is deze 
geschikt voor offshore. Dit houdt in dat duidelijk te formuleren is wat de applicatie precies 
moet kunnen en wat er voor werkzaamheden verricht moeten worden om dit te kunnen 
bewerkstelligen. Omdat een offshore leverancier minder bekend (of onbekend) is met de 
context waarbinnen de applicatie opereert, is het belangrijk dat dit helder te communiceren 
is, omdat er anders ruimte ontstaat voor misverstanden. 

Documentatie 
lndien er voor de applicatie een heldere en eenduidige documentatie beschikbaar is, dan is 
de applicatie meer geschikt voor offshore dan wanneer deze documentatie ontbreekt of 
onduidelijk is. Bij een uitgebreide en goede documentatie kunnen andere partijen zich 
makkelijker 'inlezen' en wordt de structuur van de applicatie en de functionaliteit sneller 
duidelijk. 

Oplossingsrichting 
lndien duidelijk is wat de oplossingsrichting en/of ontwikkelrichting aan een applicatie is, dan 
is dit duidelijker over te brengen en zal de applicatie meer geschikt zijn voor offshore. Bij 
applicaties waar het minder duidelijk is in welke richting de oplossing gezocht moet worden, 
kunnen sneller misverstanden ontstaan. Deze zouden oak nog eens extra versterkt kunnen 
warden indien werkzaamheden offshore worden uitgevoerd. 

Risico/complexiteit 
lndien het een applicatie betreft met bijbehorende complexe en risicovolle werkzaamheden, 
is de applicatie minder geschikt voor offshore dan wanneer het gaat om een risicoloze 
omgeving. In het geval van een complex en risicovolle applicatie is het verstandig om de 
werkzaamheden niet offshore te laten uitvoeren, omdat er dan sneller ingegrepen en 
teruggekoppeld kan warden. 

Omvang applicatie 
lndien de applicatie zeer omvangrijk is, is het verstandiger om werkzaamheden aan deze 
applicatie, niet deels offshore uit te laten voeren. Dit omdat dan makkelijker het risico bestaat 
dat het totale overzicht uit het oog wordt verloren en de werkzaamheden niet meer in lijn zijn 
met elkaar. 

Vo/wassenheid 
lndien de applicatie zeer volwassen is en de werkzaamheden bestaan uit klein onderhoud 
dan is de applicatie meer geschikt voor offshore dan wanneer het een zeer nieuwe applicatie 
betreft. Dit komt omdat bij een volwassen applicatie uit historisch perspectief meer inzicht is 
over hoe de applicatie functioneert en zou moeten functioneren. Bij een nieuwe applicatie is 
dit inzicht er niet en is nog veel meer onduidelijk wat moeilijkheden met zich mee kan 
brengen, omdat het moeilijker is om alles duidelijk te maken aan een offshore leverancier. 

Omvang team 
lndien er gewerkt wordt met een groot team en veel verschillende mensen, betekent dit dat 
er al een segmentatie van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Daarom zal een 
dergelijke applicatie meer geschikt zijn voor offshore dan wanneer slechts enkele personen 
aan een applicatie zouden werken. 
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Volwassenheid technologie 
lndien de gebruikte technologie volwassen en beproefd is, is de applicatie meer geschikt 
voor offshore. Omdat de technologie "geen geheimen" meer kent, is het duidelijker wat er 
verwacht kan worden en wat de mogelijkheden zijn. Beide partijen zullen minder belemmerd 
worden door de nieuwigheid van de technologie. 

Taal 
lndien de gebruikte taal in zowel de documentatie als in de applicatie Engels is, dan is deze 
meer geschikt voor offshore dan wanneer de voertaal Nederlands is. Om de taalbarriere die 
aanwezig is indien de voertaal niet Engels is te doorbreken, zal er een vertaalslag gemaakt 
moeten worden. Dit brengt echter extra kosten met zich mee en kost meer tijd. 

Prijsgevoeligheid 
lndien de applicatie in een zeer prijsgevoelige omgeving draait, zal offshore sneller in beeld 
komen vanwege de kostenvoordelen. 

"Criticality" 
lndien de gebruikte applicatie niet zeer bedrijfskritiek is, dan is deze meer geschikt voor 
offshore dan wanneer het om een zeer bedrijfskritieke applicatie gaat. Bij een bedrijfskritieke 
applicatie is het vaak wenselijk om de zaken dichter bij huis te hebben, zodat er zeer snel 
ingegrepen kan warden, mocht dit nodig zijn. 

lnteractie 
lndien de gebruikte applicatie een lage mate van interactie met de directe gebruikers vraagt, 
dan is deze meer geschikt voor offshore dan wanneer er veelvuldig en uitgebreid contact 
nodig is. 

Kennis 
lndien er voor de applicatie geen specifieke kennis nodig is van de omgeving waarin de 
applicatie opereert is deze meer geschikt voor offshore. Het gaat dan namelijk om een meer 
generieke applicatie waar ook de offshore partij zich in kan inleven. Gaat het daarentegen 
om een zeer domeingevoelige applicatie waar sprake is van specifieke kenmerken, dan zal 
het lastiger zijn om deze over te dragen aan een offshore leverancier. 
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Appendix 10: Beschrijving activiteiten Ordina AM 

Op basis van het binnen Ordina AM opgestelde document "Dagelijkse processen 
ApplicatieBeheer & Onderhoud maatwerkapplicaties", waarin een detail overzicht gegeven 
wordt van de processen en activiteiten, kan een meer gedetailleerd overzicht gegeven 
worden van de activiteiten die plaatsvinden bij 'incident-management' I 'incidentbeheer' en/of 
'change-management' I 'onderhoud & vemieuwing'. 

Hieronder wordt een uitgebreidere omschrijving van de processen en subprocessen 
gegeven. 

Omschrijving proces en subproces 
De appendices 11 en 13 geven de dagelijkse processen binnen Ordina AM weer. 

De opzet van de schematische weergave van de processen is als volgt: 
• De diverse ASL-processen hebben verschillende kleuren 

Rood Incident Beheer 
Bruin Verbindende processen dus Wijzigingen Beheer en 

Programma Beheer & Distributie 
Blauw Onderhoud & Vemieuwing 
Groen Kwaliteit Beheer 

• De helikopterview is een totaaloverzicht van alle processen met daarbinnen de 
processtappen. 

• In de schematische uitwerkingen van de processen zijn deze processtappen weer te 
herkennen (de licht gekleurde blokken), met daarbinnen de activiteiten en te nemen 
beslissingen. Een activiteit is weergeven door middel van een donker gekleurd blok 
en een beslissing is een donker gekleurde "ruit''. 

• Bij de activiteiten en de beslissingen staan diverse symbolen weergegeven. Deze 
hebben de volgende betekenis: 

O ➔ «i> Deze activiteit of beslissing is nader toegelicht. 

W, lnformatie moet geregistreerd worden in de registratietool 

tnd Contactmoment met de indiener 

opd Contactmoment met de opdrachtgever 

FB Contactmoment met de Functioneel Beheer partij 

TB Contactmoment met de Technische Beheer partij 

E:'.] lnformatie moet opgeslagen worden in het elektronisch beheerdossier 

• In de beschrijving van de activiteiten wordt een aantal maal de rol van "serviceleider" 
genoemd. Hiermee wordt de persoon bedoeld, die de dagelijkse operationele leiding 
van het team heeft. 
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Appendix 11: Beschrijving activiteiten bij Incident-management 

1.1.1. / 1.2.1. 
Proces: Incident Beheer & Wijzigingen Beheer 
Subproces: Melding afhandelen 

Aannemen 
Registreren 

Classificeren 

Afsluiten melding 

Mail Telefoon 

Beschrijving van de processtappen 

Mail Telefoon Registr.tool 

Aangezien deze processtappen in een tweetal processen exact hetzelfde zijn, zijn deze twee 
processen hier tegelijkertijd uitgewerkt. Oat verklaart ook de dubbele kleuren. 

Afhankelijk van de afspraken in de SLA worden meldingen non-skilled of skilled 
aangenomen. Non-skilled betekent dat in het eerste contact door Ordina geen inhoudelijke 
vragen gesteld worden en puur alleen de informatie wordt gevraagd die benodigd is voor het 
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Helikopterview 
De helikopter view geeft een overzicht van alle processen, subprocessen en activiteiten. 

Afstudeeronderzoek Ordina AM -Appendices- 98 



TU technische universiteit elndhoven 

kunnen routeren van de melding naar het juiste behandelteam. Bij een skilled aanname 
wordt de melding direct door het behandelteam aangenomen en kunnen eventueel direct 
inhoudelijke gegevens uitgewisseld worden. 

1. Tijdens de processtap wordt de melding aangenomen en de gegevens verzameld 
waarmee een algemene indruk van de melding wordt verkregen en die noodzakelijk 
zijn voor het doorzetten van de melding naar het juiste behandelteam. De 
beschikbare informatie wordt in de registratietool geregistreerd. 
lndien na afstemming met de indiener onvoldoende informatie kan worden verzameld 
en dus het behandelteam niet kan worden afgeleid, dan wordt de melding niet 
aangenomen. 

2. Door het behandelteam wordt de informatie verzameld waarmee de melding kan 
worden geclassificeerd. Deze informatie wordt in de registratietool opgenomen. 
Tevens worden alle bijlagen bij de melding opgeslagen in het beheerdossier. 

3. Bepaal aan de hand van de beschikbare informatie het meldingstype. 
Stel vast of dit meldingstype is opgenomen in de SLA als te leveren dienst. 
Zo niet, dan wordt de melding afgewezen. 
Zo wel, controleer of de inhoudelijke beschrijving van de melding overeenkomt met 
de aangegeven prioriteit. lndien dit niet overeenkomt, stem dan de prioriteit af met de 
indiener. Daarna wordt afhankelijk van het meldingstype het juiste proces ge'initieerd. 

4. Tijdens het uitvoeren van het ge'initieerde proces kunnen op zich weer diverse 
andere processen (probleem of wijziging ➔ release) ge'initieerd zijn. Zo kan vanuit 
het afhandelen van een verstoring een wijziging opgestart zijn. lndien alle bij de 
melding behorende processen geheel zijn beeindigd, dan kan de melding afgesloten 
gaan worden. lndien er in totaliteit maar een proces ge'initieerd is geweest, dan hoeft 
dit niet gemeld te worden aan de indiener. lndien er meer dan een proces ge'initieerd 
is geweest, dan wordt nu aan de indiener gemeld dat de gehele melding is 
afgehandeld en deze ook wordt afgesloten. 

5. Sluit de melding af in de registratietool. 
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1.1.2. 
Proces: Incident Beheer 
Subproces: Verstoring afhandelen 

Toewijzen 

Matchen 

Ja 

Analyseren 

Afhandelen 

Promoveren 

Afsluiten verstoring 

1.1.1. Incident Beheer 
Melding afhandelen 

1.1.1. Incident Beheer 
Melding athandelen 

Beschrijving van de processtappen 
1. De behandelaar wordt bekend doordat: 

a. De serviceleider wijst een behandelaar toe of 

2.1.1. Kw.i ~tit lleh@l'r 
- · Item Nhan4elen, 

b. Degene die de melding heeft aangenomen wordt zelf de behandelaar of 
c. De meldingen staan in een "ruif' en een behandelaar kiest zelf een verstoring. 

De behandelaar moet, in de registratietool bij de verstoring, geregistreerd worden. 
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2. Controleer of een dergelijke verstoring reeds eerder is afgehandeld. Die kan 
geregistreerd staan als een verstoring of als een probleem. lndien dit zo is dan meet 
in overleg met de indiener bepaald worden of de vorige keer gehanteerde oplossing 
wederom toegepast kan worden. Zo ja, dan meet in de registratietool deze verstoring 
gekoppeld worden aan de eerder geregistreerde verstoring en/of probleem. 

3. Analyseer de verstoring en bepaal op welke wijze deze, liefst middels een work
around, opgelost kan worden. 

4. Voor het analyseren van de verstoring kan het nodig zijn om aanvullende informatie 
op te vragen aan de indiener. lndien noodzakelijk en conform de SLA en OAP 
toegestaan, is het ook mogelijk om informatie te verzamelen uit de 
productieomgeving. De aanvullende informatie meet geregistreerd worden in de 
registratietool en opgeslagen worden in het beheerdossier. 

5. Registreer in de registratietool de vastgestelde conclusie, oorzaak en oplossing van 
de verstoring. Maak hier een analyserapport van en sla deze op in het beheerdossier. 

6. Stel de oplossing voor aan de indiener. Hierbij meet gemeld worden welke work
around aangeboden kan worden en welke vervolgstappen in de vorm van een nadere 
probleemanalyse of software-aanpassing uitgevoerd gaan worden. 

7. Lever het incidentrapport op aan de indiener. lndien de oplossing (= work-around) 
niet (alleen) bestaat uit een handeling van anderen, bv. indiener of gebruiker, dan 
moeten nu door AM onze handelingen worden uitgevoerd. Registreer in de 
registratietool de uitgevoerde handelingen. Eventuele resultaten (logs e.d.) worden 
opgeslagen in het beheerdossier. 

8. lndien wordt vermoed dat de oorzaak van de verstoring een fout in de 
applicatiesoftware is, die nog nader onderzocht dient te worden, of als er een 
vermoeden is dat deze verstoring ook nog vaker op andere locaties of in andere 
situaties kan gaan optreden, dan meet een probleemmelding worden ge"initieerd. Dit 
meet alleen gebeuren indien in de SLA is opgenomen dat we ook preventief en/of 
perfectief beheer uitvoeren. 
lndien tijdens het analyseren van de verstoring een fout in de applicatiesoftware is 
ontdekt, waarvan ook de oplossing bekend is, dan meet een RFC (Request for 
Change) worden aangemaakt. Een dergelijke RFC mag niet leiden tot een 
aanpassing van de functionaliteit van de applicatie, dus afwijken van het functioneel 
ontwerp. lndien dat wel het geval is of de oplossing nog niet (geheel) bekend is, dan 
meet een probleem ge"initieerd worden. 
Bij de originele melding meet worden geregistreerd dat er een probleem en/of 
wijziging ge"initieerd is. Ats laatste meet een probleemformulier en/of een RFC
formulier ingevuld en in het beheerdossier opgeslagen worden. 

9. De verstoring wordt afgemeld bij de indiener. lndien een probleem of een wijziging is 
ge"initieerd, wordt dit (nogmaals) gemeld aan de indiener, waarbij wordt aangegeven 
dat de verstoring bij dezen is afgesloten, maar de melding nog open staat. 

10. Sluit de verstoring af in de registratietool. 
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Appendix 12: Sessie beoordeling offshore; Incident-management 

De sessie om te beoordelen of activiteiten bij incident-management binnen Ordina AM 
geschikt zijn voor offshore outsourcen is gehouden op 22-03-2007 van 11 .00-12.30. Tijdens 
deze sessie waren aanwezig: 

Leon Aarts 
Will Geerts 
Herke Schuffel 

BUM Microsoft 
BUM Oracle 
BUM Mainframe & Midrange 

- Writsaert van den Born 
Jan Buurman 

Service Manager, Mainframe & Midrange 
Management Consultant 

- Tom Brandsma Afstudeerder TU/e 

Het doel van de sessie is geweest om de activiteiten die plaatsvinden binnen het subproces 
'verstoring afhandelen', behorende bij het proces 'incident beheer', te beoordelen op de mate 
van offshore-baarheid. Dit is gedaan aan de hand van de parameters uit tabel 7.4 en 
opmerkingen van de aanwezigen op basis van hun ervaring met de activiteiten in de praktijk. 

Opzet 
Zoals vermeld zal de beoordeling van de activiteiten plaatsvinden aan de hand van de 
parameters uit tabel 7.4. Om echter om te kunnen gaan met het feit dat het bij Ordina AM 
gaat om maatwerkapplicaties (met specifieke kenmerken per contract) en toch een beeld te 
krijgen van de karakteristieken van het werk, zijn een aantal parameters aangepast of verder 
uitgesplitst. Zo is de parameter 'documentatie' aangepast om inzicht te krijgen 6f en wat voor 
documentatie er nodig is. Ook is de parameter 'taal' verder uitgesplitst om inzicht te 
verkrijgen in de praktijksituatie hiervan en of verwacht wordt dat een verandering van taal 
problemen zou kunnen opleveren. Bewerkte parameters: 

Documentatie 
o In welke mate is er proces documentatie nodig 

Hierbij gaat het om documentatie waarin is vastgelegd hoe iets gedaan 
moet worden. Het gaat dan grofweg om een te volgen stappenplan bij de 
uitvoer van activiteiten. lndien er geen procesdocumentatie is (of nodig is) , 
komt het meer aan op de kennis van de uitvoerder zelf voor de te volgen 
stappen en dit is niet in het voordeel van offshore. 

o In welke mate is er inhoudelijke documentatie nodig 

- Taal 

Hierbij gaat het om documentatie waarin inhoudelijke informatie op te 
zoeken is die nodig is voor het goed uitvoeren van de activiteit. Aan de 
hand van deze informatie is de activiteit betrouwbaar uit te voeren. Is deze 
documentatie namelijk nodig en niet aanwezig dan heeft dit een negatieve 
invloed op de mate van offshore-baarheid. lndien deze documentatie niet 
nodig, is dit positief voor de mate van offshore-baarheid. 

o Taal van de communicatie 
Hierbij gaat het om de taal die gehanteerd wordt in de communicatie. 

o In welke mate levert Engelse communicatie problemen op 
Hierbij gaat het om de mate waarin verwacht wordt dat Engelse 
communicatie problemen zal opleveren. Dit kan bijvoorbeeld komen door 
een gebrek aan kennis van de Engelse taal of door het veelvuldig moeten 
toepassen van bepaalde (Nederlandse) termen. 

o Taal van de documentatie 
Hierbij gaat het om de taal die gehanteerd wordt in de documentatie. 
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o In welke mate levert Enge/se documentatie problemen op 
Hierbij gaat het om de mate waarin verwacht wordt dat Engelse 
documentatie problemen zal opleveren. Het gaat dan zowel om het 
opstellen als om het lezen en begrijpen van deze documentatie. 

Voor iedere activiteit meet in principe alle parameters doorlopen worden. Vervolgens is er 
een startvraag toegevoegd (vraag 0). Deze vraag toetst of er wellicht een principieel bezwaar 
is om de activiteit te offshoren. lndien men dit perse niet wil, omdat het bijvoorbeeld 
beschouwd wordt als een unieke activiteit en/of concurrentievoordeel , dan heeft het geen zin 
om de activiteit verder te beoordelen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een eventuele 
beperking door bepaalde wetgeving. 

Door het opnemen van vraag Oen de parameters ontstaat onderstaande tabel. In deze tabel 
zijn de scores voor de parameters logisch geordend van laag naar hoog. Op deze manier is 
de tabel meer intu"itief in te vullen. De uiteindelijke beoordeling zal weer gedaan worden aan 
de hand van de score volgorde zeals in tabel 7.4. 

Parameter Betekenis Score 
0 Deze activiteit perse NIET offshoren? 1: perse NIET 5: perse VVEL 

1 Scope 
De mate waarin de scope van de 1: niet 
activiteit helder is 5: zeerduidelijk 

Proces In welke mate is er 
1: geen documentatie nodig 

2a 
documentatie procesdocumentatie nodig 

5: zeer uitgebreide en consistente 
documentatie nodig 

lnhoudelijke In welke mate is er inhoudelijke / 
1: geen documentatie nodig 

2b 5: zeer uitgebreide en consistente 
documentatie functionele documentatie nodig 

documentatie nodig 

3 Oplossingsrichtin g 
De mate waarin duidelijk is wat het 1: niet 
resultaat moet zijn van de activiteit 5: zeer duidelijk 

4 Risico/complexiteit 
De combinatie van de mate van risico 1: zeer laag 
en complexiteit van de activiteit 5:zeerhoog 

Sa Omvang activiteit De omvang van de activiteit 1: zeer klein 5: zeer groot 

Sb Omvang team 
De grootte van het team dat aan de 1: zeer klein 
activiteit werkt 5: zeer groot 

6a Taal communicatie De taal van de communicatie 1: alleen NL 5: alleen Engels 

6b Taal communicatie 
In welke mate levert Engelse 1: geen enkel probleem 
communicatie problemen op 5: zeer grote problemen 

6c Taal documentatie De taal van de documentatie 1: alleen NL 5: alleen Enoels 

6d Taal documentatie 
In welke mate levert Engelse 1: geen enkel probleem 
documentatie problemen op 5: zeer grote problemen 

7 lnteractie 
De mate waarin directe interactie 1: zeer weinig directe interactie nodig 
nodig is met de gebruiker 5: zeer veel directe interactie nodig 

De mate waarin specifieke 
1: geen specifieke toepassingskennis 

8 Kennis toepassingskennis / domeinkennis 
benodigd 

5: zeer specifieke toepassingskennis benodigd is 
benodigd 

Beoordeling activiteiten Incident-management 

Bij de start van de sessie is allereerst het doel uiteengezet en zijn de parameters mondeling 
toegelicht. Vervolgens is het proces, dat beschreven is in Appendix 11 , aan de aanwezigen 
nader toegelicht. Hierna is gestart met het met de aanwezigen doorlopen van de activiteiten 
en zijn per activiteit scores toegewezen aan de parameters. Aangezien er een grate 
verwevenheid van de activiteiten bleek te zijn en de tijd gedurende de sessie geed ingedeeld 
moest worden, was het niet mogelijk om alle parameters per activiteit te doorlopen. Naar 
voren kwam dater een aantal knipmomenten blijken te zijn, waardoor het oak niet nodig was 
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om alle parameters per activiteit te doorlopen. Allereerst worden in onderstaande tabel de 
scores die tijdens de sessie zijn gegeven, voor die activiteiten waarbij het nuttig was, 
weergegeven. 

Parameter Betekenis Activiteit 

Aannernen & registreren Classificeren 

Skilled Non-skilled 

0 Perse NIET offshore? 1: perse niet; 5: perse wel 2 4 4 

1 Scope 
De mate waarin de scope 

5 5 4 
van de activiteit helder is 

2a Proces documentatie 
In welke mate is er 4 4 4-5 
procesdocumentatie nodio 

lnhoudelijke 
In welke mate is er 

2b inhoudelijke / functionele 4 1-2 4-5 
documentatie 

documentatie nodio 
De mate waarin duidelijk is 

3 Oplossingsrichting wat het resultaat moet zijn 4 4 5 
van de activiteit 
De combinatie van de mate 

4 Risico/complexiteit van risico en complexiteit van 3 1 3-4 
de activiteit 

Sa Omvang activiteit De omvang van de activiteit 1-3 1 1-2 

Sb Omvang team 
De grootte van het team dat 

1-2 1 1-2 
aan de activiteit werkt 

6a Taal communicatie De taal van de communicatie - - -

6b Taal communicatie 
In welke mate levert Engelse - - -communicatie problemen op 

6c Taal documentatie De taal van de documentatie 1-5 1-5 -
6d Taal documentatie 

In welke mate levert Engelse 
4 4 -documentatie problemen op 

De mate waarin directe 
7 lnteractie interactie nodig is met de 4 2 1-2 

oebruiker 
De mate waarin specifieke 

8 Kennis toepassingskennis / 4-5 1 Beslisregels 
domeinkennis benodiod is 
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Wanneer deze tabel omgeschreven wordt zodat deze weer de score volgorde heeft van tabel 
7.4, waarbij geldt "hoe hoger de score, hoe meer geschikt voor offshore" dan ontstaat 
onderstaande tabel. 

Parameter Betekenis 

0 Perse NIET offshore? 1: perse niet; 5: perse wel 

1 Scope 
De mate waarin de scope 
van de activiteit helder is 

2a Proces documentatie 
In welke mate is er 
procesdocumentatie nodig 

lnhoudelijke 
In welke mate is er 

2b inhoudelijke / functionele 
d ocumentatie 

documentatie nodig 
De mate waarin duidelijk is 

3 Oplossingsrichting wat het resultaat moet zijn 
van de activiteit 
De combinatie van de mate 

4 Risico/complexiteit van risico en complexiteit van 
de activiteit 

Sa Omvang activiteit De omvang van de activiteit 

Sb Omvang team 
De grootte van het team dat 
aan de activiteit werkt 

6a Taal communicatie De taal van de communicatie 

6b Taal communicatie 
In welke mate revert Engelse 
communicatie problemen op 

6c Taal documentatie De taal van de documentatie 

6d Taal documentatie 
In welke mate revert Engelse 
documentatie problemen op 
De mate waarin directe 

7 lnteractie interactie nodig is met de 
oebruiker 
De mate waarin specifieke 

8 Kennis toepassingskennis / 
domeinkennis benodigd is 

Toelichting 

1. Aannemen & Registreren 

o. Perse niet offshore? 

Activiteit 

Aannemen & registreren C/assificeren 

Skilled Non-skilled 

2 4 4 

5 5 4 

4 4 4-5 

4 5 4-5 

4 4 5 

3 5 2-3 

1-3 1 1-2 

1-2 1 1-2 

- - -

- - -
1-5 1-5 -

2 2 -

2 4 4-5 

1-2 5 Beslisregels 

Op de vraag of men wil dat de activiteit perse NIET offshore gedaan wordt, komt naar voren 
dat de aanwezigen een voorkeur hebben om de "non skilled" aanname offshore te laten 
doen. Dit omdat dit zeer gestandaardiseerd werk is, waarbij weinig specifieke zaken komen 
kijken. De "skilled" helpdesk moet namelijk een uitgebreidere kennis hebben van de context 
(cultuur / setting) om op de juiste manier te kunnen reageren. Daarom is men van mening 
dat dit niet in aanmerking komt voor offshore. Overigens heeft men bij beide varianten geen 
principiele bezwaren om de activiteit niet offshore te willen doen. 
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1. Scope 
Bij beide vormen van het aannemen en registreren van een melding, skilled of non-skilled, is 
de scope van de activiteit helder. Bij skilled kan de scope enigszins onduidelijker zijn, omdat 
diegene aan de telefoon geen volledig uitgeschreven activiteitenoverzicht heeft en de klant 
bij moet staan. Tevens denkt deze tijdens het aanname proces al mee in een mogelijke 
oplossingsrichting. 

2a. Proces documentatie 
Bij beide gevallen is er een hoge mate van proces documentatie nodig. Een aanname blijft 
een gestandaardiseerde activiteit, we Ike stap voor stap doorlopen moet word en. 

2b. lnhoude/ijke documentatie 
Bij een skilled aanname van de melding is meer inhoudelijke documentatie nodig en als er 
geen documentatie is dan moet er gebruik gemaakt worden van "levende documentatie". In 
de praktijk zijn dit dan vaak de bouwers van een applicatie. 
Bij non-skilled is deze documentatie niet nodig, omdat ze deze documentatie niet nodig 
hebben daar. Daarom is deze parameter ook met een 5 beoordeeld. 

3. Oplossingsrichting 
In beide gevallen is helder wat de oplossingsrichting is. In dit geval is de oplossingsrichting 
een vervolgtraject van de melding. Er kan nog enige onduidelijkheid zijn, omdat nog niet 
direct duidelijk is wat voor soort melding het betreft. 

4. Risico I complexiteit 
Het risico en de complexiteit is bij een skilled aanname hoger, omdat men hier actiever 
meedenkt met de melder. Het risico wordt nog hoger als men bij deze aanname stap al 
vooruit denkt richting een oplossing. Als hier een fout gemaakt wordt bij het verzamelen dan 
kan dit doorwerken in de rest van het proces. 

5a. Omvang activiteit 
De omvang van de activiteit varieert bij een skilled aanname. Dit omdat afhankelijk van het 
soort melding er veel of weinig tijd in gestoken moet worden. 

5b. Omvang team 
Hetzelfde geldt voor de grootte van het team. Omdat bij een skilled aanname ook direct 
inhoudelijke zaken kunnen worden uitgewisseld, kan het soms nodig zijn om andere mensen 
in te schakelen. 

6. Taal 
De taal van de communicatie varieert heel erg en omdat dit zeer afhankelijk is van de situatie 
konden niet overal scores worden toegewezen. Grote internationaal opererende bedrijven 
hanteren veelal Engels als voertaal, terwijl de overheid weer alles in het Nederlands doet. 
Vaak is er ook nog een verschil met "business-to-business" of "business-to-customer" 
communicatie. Met de klant wordt eigenlijk altijd in het Nederlands gecommuniceerd. De 
documentatie is op dit moment ook overwegend Nederlands. Bij sommige internationaal 
opererende bedrijven echter hanteert wordt gewerkt met compleet Engelse documentatie. 

Er wordt verwacht dat er wel eens problemen zouden kunnen optreden wanneer er een 
verplaatsing plaatsvindt naar Engels als voertaal. Er kunnen misverstanden onderling 
ontstaan, omdat men elkaar niet begrijpt. Ook wordt de angst uitgesproken dat er wel eens 
minder gemeld kan worden, wanneer alles in het Engels moet. Dit omdat men zichzelf niet 
vaardig genoeg acht in de Engelse taal. 
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7. lnteractie 
Bij een skilled aanname is er contact met de gebruiker. Het type melding bepaald min of 
meer hoeveel interactie er nodig is. Bij een non-skilled aanname van een melding is het zelfs 
mogelijk dater geen contact met de klant is, wanneer deze klant zelf "intikt" in de tool wat de 
melding is. 

8. Kennis 
Een skilled aanname vraagt meer specifieke kennis, omdat wederom geldt dat er actief met 
de klant meegedacht wordt. Bij non-skilled meet "slechts" het voorgeschreven pad van 
activiteiten gevolgd worden, hier is geen specifieke kennis voor nodig. 

2. Classificeren 

0. Perse niet offshore? 
De aanwezigen zijn van mening dat dit offshore gedaan zou kunnen worden indien men een 
hoge mate van documentatie heeft en nagenoeg alles is vastgelegd in 'beslissingsbom en', 
omdat het hier vooral gaat om gestandaardiseerd werk. De beslissing maken om wat voor 
soort melding het gaat, kan ook geed offshore. Het is geen zeer ingewikkelde procedure. 
Wei wordt opgemerkt dat hier op dit moment veel geld mee wordt verdiend. 

1. Scope 
De scope is helder van deze activiteit, de uitvoerders weten wat ze moeten doen. 

2. Oocumentatie 
Er is zowel veel proces- als inhoudelijke documentatie nodig. Dit omdat bij deze activiteit het 
juiste proces meet worden ge·initieerd. Bij een gebrek aan bijvoorbeeld een Functioneel 
Ontwerp kan deze activiteit dus zeer lastig worden. 

3. Oplossingsrichting 
Oplossingsrichting is zeer duidelijk. Er is duidelijk welk traject doorlopen meet worden om 
uitspraken te kunnen doen over de te volgen stappen in de toekomst. 

4. Risico I complexiteit 
Het risico/complexiteit is hoog. Een verkeerde classificatie kan er toe leiden dat het 
verkeerde proces wordt ge"initieerd. 

5. Omvang 
De omvang van de activiteit is klein en die van het team dat aan de betreffende activiteit 
werkt ook. Soms kan het voorkomen dat er overleg nodig is, voordat een definitieve 
conclusie wordt getrokken, hierdoor kan het aantal mensen dat aan de activiteit werkt 
toenemen. 

6. Taal 
Taal kan een belangrijk twistpunt zijn als er door een taalbarriere een mismatch ontstaat. 
Ook hier zijn geen scores toegewezen, omdat dit zeer afhankelijk is van het type klant. 

7. lnteractie 
Normaalgesproken is er tijdens 'classificeren' geen interactie nodig met de klant. Ontbreekt 
er echter informatie meet er wel contact worden opgenomen met de indiener. 

8. Kennis 
In principe zou er geen specifieke kennis nodig hoeven te zijn, maar dat betekent dat alles 
met 'beslisregels' meet worden afgedekt. 
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3. Toewijzen 
Bij deze activiteit zijn de aanwezigen van mening dat als je hierv66r besloten hebt om te 
offshoren dat deze activiteit dan automatisch ook offshore gedaan zal worden. Dit komt 
omdat degene die het subproces heeft ge"initieerd ook iemand moet toewijzen of de 
verstoring "klaar zet" in de "ruif' . Echter kan dit ook een knipmoment zijn om te besluiten om 
vanaf deze activiteit te offshoren, de verstoring moet dan dusdanig omschreven zijn dater 
een gefundeerde toewijzing plaats kan vinden. 

Omdat deze activiteit vanaf hier doorgezet wordt door degene die de verstoring heeft 
aangenomen en geclassificeerd en opgepakt kan worden door een ander, zijn voor deze 
activiteit niet de parameters expliciet beoordeeld. Omdat iemand anders de activiteit vanaf 
hier kan oppakken, zou dit ook offshore gedaan kunnen worden, onder bepaalde 
randvoorwaarden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat taalafwegingen wel nog een rol 
kunnen spelen. Dit moet echter bij de inrichting van een eventuele offshore constructie reeds 
besproken zijn. lndien deze activiteit offshore gedaan kan worden binnen een bepaald 
contract dan moeten deze issues in een eerder stadium uitgeschakeld zijn. 

4. Matchen 
Bij de activiteit "matchen" gaat de toegewezen behandelaar gaat hier kijken of de storing al 
eens is voorgekomen. Dit is dus een handeling en het is niet mogelijk om hierin een offshore 
knip te leggen. Bij het matchproces zal blijken of alle voorgaande activiteiten goed doorlopen 
zijn. De parameters zijn ook bij deze activiteit niet expliciet beoordeeld. De informatie voor 
deze activiteit komt namelijk uit de voorgaande activiteiten en moet vergeleken worden met 
de historie van de applicatie. Er is hierbij dan ook geen interactie met de klant en het doel 
van activiteit is zeer duidelijk. Er wordt echter wel gebruik gemaakt van 'documentatie' in de 
vorm van de historie van de applicatie. De omvang van deze activiteit is wederom niet zo 
groot en hangt ook erg af van de situatie. 

Concluderend kan gezegd worden dat het "matchen" gedaan moet worden door diegene die 
is toegewezen aan de verstoring. Dit betekent dat een eventuele offshore beslissing 
genomen wordt tijdens de activiteit "toewijzen". Waar echter wel nog een knip kan liggen is 
bij het resultaat van de match. Bij een toepasbare historie kan de offshore leverancier, indien 
hij verantwoordelijk is voor het matchen, het matchvoorstel aan Ordina AM voorleggen. De 
beoordeling kan dan door Ordina AM gedaan worden. Bij een niet bekende historie is er 
daama zeer veel interactie met de klant nodig binnen de analyse activiteit, dit zal daarom 
hieronder aan bod komen. 

5. Analyseren 
Bij deze activiteit kunnen geen scores worden toegekend, omdat de karakteristieken van 
deze activiteit zeer nauw samenhangen met de aard van de klant, de applicatie en het soort 
verstoring. 

De mate van documentatie kan varieren van "zeer goed " tot "niet aanwezig" en deze 
activiteit wordt afhankelijk van de complexiteit van de verstoring in nauwe samenwerking met 
de klant uitgevoerd. lndien er namelijk nog niks bekend is over de aard van de verstoring 
(historie niet bekend) dan wordt tijdens deze activiteit gezocht naar een work-around. De 
interactie is in complexe gevallen ook nodig om te garanderen dat de work-around die 
geboden wordt ook "ergens op slaat''. In het verleden is namelijk gebleken dat het wel eens 
voor kwam dat er een work-around aangeboden werd, die in de praktijk niet toepasbaar 
bleek. De mate van specifiekheid van de te bieden oplossing en benodigde kennis is ook 
sterk afhankelijk van het domein waarbinnen geopereerd wordt. Bij industriele klanten gaat 
het vaak om meer gestandaardiseerde processen die onderling vergelijkbaar zijn, in dat 
geval is er minder specifieke domeinkennis nodig. 
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Concluderend kan gezegd worden dat de analyse activiteit in nauwe samenwerking met de 
klant meet worden uitgevoerd en dat hiervoor vaak specifieke kennis van de klant benodigd 
is. 

6. Afhande/en 
Het afhandelen van een verstoring waarbinnen de work-around (of andere manier om de 
verstoring op te lessen) wordt afgestemd, is een activiteit die in samenwerking met de klant 
wordt uitgevoerd. De scope is hier heel helder en de oplossingsrichting is bekend. Tijdens 
deze activiteit wordt bekend of er nog een iteratieslag nodig is ten aanzien van de geboden 
oplossing. lndien dit nodig is dan wordt er weer teruggegaan naar de activiteit "analyse", 
waarbij de condities gelden zeals hierboven beschreven. lndien de geboden oplossing wel 
akkoord wordt bevonden kan deze worden uitgevoerd. 

7. Promoveren 
Bij de "activiteit" promoveren wordt de uiteindelijke conclusie getrokken op basis van de 
voorgaande activiteiten. Daarmee is deze activiteit een administratieve handeling waarbij op 
basis van de condities in de SLA eventueel een RFC wordt opgesteld. Daarom zijn ook aan 
deze activiteit geen directe scores toegewezen. Bij deze activiteit is eventueel de 
documentatie van de SLA benodigd. Hiervoor is geen specifieke kennis nodig. 

8. Afs/uiten 
Deze activiteit is vooral een administratieve afhandeling en terugkoppeling met de klant. 
Afhankelijk van het feit of de voorgaande activiteiten on-shore of offshore gedaan zijn, kan 
deze activiteit ook zo afgehandeld worden. Er vindt hier interactie met de klant plaats, omdat 
deze de terugkoppeling meet ontvangen. 
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Appendix 13: Beschrijving activiteiten bij Change-management 

1.3.1 
Proces: Onderhoud & Vernieuwing 
Subproces: Impact analyse & Intake Requirements 

Toewijzen 

Begroten & 
Plannen 

Uitvoeren 

Resultaat afstemmen 

Afsluiten analyse 
of intake 

1.2.1. Wijzigingen Beheer 
MektirQ dlandelen 

0 

• 

• 

• 

• 

• 

,, 
Toe;~~e11 • 

hehandelaar 

IDit!IMll!ro 

ins11anning & • 
, oplBWrmonumt 

LMweron 
analyse of 

intake 

011stellen 
ra11port 

: Opleveren r ar,port i 

Afmelllen 

Afsluiten 

VIII 

1.2.1. Wijzigsigen Beheer 
Mnkll-.i alh1rdllllln 

Beschrijving van de processtappen. 
1. De behandelaar wordt bekend doordat: 

• V111y1-111 

aatMlllenlle • 
111forrm1tIe "-' 

lblllleum 
registratIe 
WlllllJllll! 

a. De serviceleider wijst een behandelaar toe of 
b. Degene die de melding heeft aangenomen wordt zelf de behandelaar of 
c. De meldingen staan in een "ruif' en een behandelaar kiest zelf een verstoring. 

De behandelaar moet, in de registratietool bij de verstoring, geregistreerd worden. 
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2. De bij de melding meegestuurde informatie is reeds opgeslagen in het beheerdossier. 
De behandelaar bepaalt samen met de serviceleider de haalbare datum voor het 
opleveren van het intakerapport. Dit wordt afgestemd met de indiener. Waarneer daar 
overeenstemming mee is, dan wordt het geplande moment van oplevering, middels 
het aanvraagformulier, formeel teruggemeld aan de indiener. Oit formulier wordt 
vastgelegd in het beheerdossier. Het geplande oplevermoment wordt ook opgeslagen 
in de registratietool. 

3. De impact analyse of de intake van de requirements wordt uitgevoerd. 
4. Bij het uitvoeren van de analyse of de intake kan het nodig zijn om aanvullende 

informatie op te vragen aan de indiener. De aanvullende informatie wordt ook 
opgeslagen in de registratietool en het beheerdossier. 

5. De eindresultaten van een intake worden verwerkt in het aanvraagformulier. De 
eindresultaten van een impact analyse worden verwerkt in een analyserapport. 

6. Deze verwerkte eindresultaten worden opgeleverd aan de indiener en worden 
opgeslagen in het beheerdossier. 
Vragen van de indiener over de opgeleverde informatie worden per direct 
beantwoord. Is de indiener niet akkoord met de opgeleverde producten en wil die een 
bijstelling dan wordt het proces opnieuw uitgevoerd. 

7. Betreft dit een intake van requirements en is uit de intake gebleken dat de gewenste 
wijziging realiseerbaar is, dan het proces voor het registreren van een wijziging 
ge"initieerd. 

8. De impact analyse of intake wordt afgemeld bij de indiener. 
9. Sluit de analyse of intake af in de registratietool. 
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1.3.2 
Proces: Onderhoud & Vemieuwing 
Subproces: Release uitvoeren 

Ontwerpen 

I 

Realiseren 

Testen 

Opleveren 

1.2.3. Wijzigngen Beheet" 
Releae beheer 

AanpakI AanpaklI Bugfix MllP ~ rn 

-

OJ1ll!\IP.ren • 
release 

k.cepten! 

Beschrijving van de processtappen. 

-___ -

1.2.l. Wijzlgrlgen Ddmer 
Releae beheer 

B 

1. Allereerst wordt vastgesteld welke releaseaanpak toegepast meet worden. Dit is 
opgenomen in het plan van aanpak. Mogelijkheden zijn: 

Aanpak I: Ordina maakt ook het functioneel ontwerp. 
Aanpak II: Het functioneel ontwerp is opgeleverd en Ordina start met het technisch 

ontwerp. 
Bugfix: De release betreft een bugfix en kan geen functionele wijziging bevatten. 
Aanpak Ill : Het technisch ontwerp is opgeleverd en Ordina start met de realisatie. 
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2. Het functioneel ontwerp wordt, conform de overeengekomen technieken en 

standaarden, opgesteld en afgestemd met Functioneel Beheer. Het eindresultaat 
wordt opgeslagen in het beheerdossier. 

3. Het technisch ontwerp wordt, conform de overeengekomen technieken en 
standaarden, opgesteld. Als dit ontwerp niet opgenomen is in een dictionary, dan 
wordt het opgeslagen in het beheerdossier. 

4. De applicatiesoftware wordt, conform de overeengekomen technieken en 
standaarden, gerealiseerd. 

5. Op de gerealiseerde software wordt een unittest uitgevoerd. Middels deze test stelt 
de ontwikkelaar vast of de software correct is gerealiseerd. Tijdens de systeemtest 
wordt gecontroleerd of de aanpassingen correct zijn aangebracht en de applicatie in 
zijn geheel nog correct werld. Deze test heeft een technische insteek. Van deze test 
worden alle bevindingen vastgelegd en wordt de voortgang van het oplossen hiervan 
bewaakt. 
De functionele acceptatie test is bedoeld voor het toetsen of de gehele applicatie nog 
werld conform het functionele ontwerp. Deze test heeft een functionele insteek. Ook 
van deze test worden de bevindingen vastgelegd en de voortgang bewaakt. 
lndien in een van de processtappen waarin testen worden uitgevoerd een tout in de 
software wordt geconstateerd, dan wordt teruggekeerd naar de processtap waar de 
fout opgelost kan worden. Vanaf daar wordt het proces dan opnieuw uitgevoerd. 
De resultaten van de testen worden opgeslagen in het beheerdossier. 

6. De aangepaste applicatiesoftware wordt conform de afspraken opgeleverd. Het kan 
zijn dat om de applicatie te kunnen installeren op een van de omgevingen ten 
behoeve van een van de eerdere processtappen, reeds eerder een oplevering is 
uitgevoerd. Deze oplevering betreft de definitieve en formele oplevering. De 
oplevering wordt uitgevoerd middels de distributietool. De informatie over de 
oplevering wordt opgeslagen in het beheerdossier. 

7. lndien de functionele acceptatie test wordt uitgevoerd door de klant, dan wordt hierbij 
geassisteerd. Alie vragen warden beantwoord en de bevindingen warden periodiek 
doorgenomen. 

8. De gebruikers acceptatie test wordt uitgevoerd door de klant. Hierbij wordt 
geassisteerd. Alie vragen worden beantwoord en de bevindingen warden periodiek 
doorgenomen. 

9. De distributie van objecten van de ene naar een andere omgeving wordt geregeld via 
de distributietool. 
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Appendix 14: Sessie beoordeling offshore; Change-management 

De sessie om te beoordelen of activiteiten bij change-management binnen Ordina AM 
geschikt zijn voor offshore outsourcen is gehouden op 07-05--2007 van 13.00-14.30. Tijdens 
deze sessie waren aanwezig: 

Will Geerts 
Writsaert van den Born 

- Jan Buurman 
Tom Brandsma 

BUM Oracle 
Service Manager, Mainframe & Midrange 
Management Consultant 
Afstudeerder TU/e 

De opzet en het doel van de sessie zijn hetzelfde als is besproken in Appendix 12. Als 
uitgangspunt is dezelfde tabel met parameters genomen als in Appendix 12. 

Als start van deze sessie is allereerst besproken hoe het change-management proces uit 
elkaar valt. De volgorde hierbij bleek te zijn: 

■ 

■ 

Definitie van een idee 
Impact analyse 
Functioneel Ontwerp (FO) opstellen 
Intake requirements 
Technisch Ontwerp (TO) opstellen 
Realisatie 
Documentatie I Unit test 
Systeem test 
Functionele Acceptatie Test (FAT) 
Gebruikers Acceptatie Test (GAT) 

Grafisch ziet dit er als volgt uit: 

Idea van kla11t Definnie 

Impact enalyoe 

Intake 
requirements 

Techniach 
onlwerp 

Realisalie 

} Hoort bij elkaar 

Systeem 
test 

Documenlatie 
I unn test 

Functionele 
ac:ceptatie 

test 

Gebruikers 
acceplatie Aa,eptatle door 

test klant 

De definitie van het idee en de uiteindelijke acceptatie (GA T) is vooral een activiteit voor de 
klant, naar deze activiteiten is dan ook niet gekeken met betrekking tot offshore. De 
activiteiten 'impact analyse' en 'intake requirements' gaan, zoals bleek uit Appendix 13, 
volgens dezelfde procesflow. Voor deze beoordelingssessie is het maken van een impact 
analyse of een intake in zijn geheel beschouwd en ook als een geheel beoordeeld. Verder 
zijn de activiteiten 'TO opstellen', 'realisatie', 'documentatie / unit test' en 'systeem test' 
volgens de aanwezigen te beschouwen als een geheel. Deze activiteiten zitten dusdanig 
dicht tegen elkaar aan, dat ze, indien er sprake zou zijn van offshore, ook als een geheel 
offshore moeten worden uitgevoerd. Daarom is dit ook als een geheel bekeken, maar wel 
vanuit application management perspectief. 
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Resultaten 

Impact analyse & Intake requirements 
Bij het doorspreken van de activiteiten impact analyse en intake requirements komt aan het 
licht dat de kenmerken van deze activiteiten zeer sterk afhangen van het type applicatie en 
het soort vraagstelling (het is namelijk maatwerk). Zo zijn er applicaties waarbij specifieke 
kennis nodig is van de applicatie en/of het domein waarbinnen de applicatie actief is. 
Wanneer de impact analyse of intake meer van technische aard is en voor een relatief 
standaard applicatie wordt uitgevoerd, is deze specifieke kennis weer niet nodig. Omdat de 
aard van deze activiteiten zo verschillend kan zijn, zijn de parameters niet met een score 
beoordeeld, maar verder toegelicht. 

0. Perse niet offshore? 
Bij de vraag of Ordina AM deze activiteit perse niet offshore wil uitvoeren, wordt geantwoord 
dat dit in principe niet zo is. Wei wordt opgemerkt dat de aanwezigen niet graag verder 
werken met een impact analyse of een intake die door een ander gemaakt is. 

1. Scope 
De scope van de activiteit en wat een impact analyse of een intake allemaal moet bevatten is 
duidelijk of door middel van templates "eenvoudig" duidelijk te maken. 

2a. Proces documentatie 
Dit is wederom door het gebruik van templates en daarom nodig, maar ook helder. 

2b. lnhoude/ijke documentatie 
Voor het uitvoeren van deze activiteiten is inhoudelijke documentatie nodig, omdat een 
eventuele wijziging invloed kan hebben op zaken die samenhangen met de applicatie. De 
manier waarop de applicatie in beheer is geweest, bepaald in welke mate deze documentatie 
betrouwbaar is en of daarmee een offshore partij zich voldoende kan inlezen om een 
betrouwbare impact analyse of intake uit te voeren. 

3. Oplossingsrichting 
De manier waarop een impact analyse of intake moet worden uitgevoerd is helder; wat het 
uiteindelijke resultaat is, is het product van de analyse. Bij een simpele applicatie zal sneller 
helder zijn wat de oplossing is, en is het meer een kwestie van documenteren. Bij een 
complexere applicatie kan het ingewikkelder zijn en is op voorhand niet helemaal duidelijk 
hoe de impact analyse of de intake eruit zien. Over het algemeen kan echter gezegd worden 
dat de oplossingsrichting redelijk duidelijk is. 

4. Risico I complexiteit 
Er is een aanzienlijk risico en complexiteit verbonden aan deze activiteiten, omdat er actief 
met de klant meegedacht wordt. lndien een offshore partij dus niet goed bekend is met de 
situatie kan het voorkomen dat deze verkeerd mee gaat denken. 

5. Omvang 
Het uitvoeren van een impact analyse of een intake wordt doorgaans door een zeer beperkt 
aantal mensen uitgevoerd. Vaak wordt dit door een persoon gedaan. 

6. Taal 
Taal kan een issue zijn, maar ook dit is helemaal afhankelijk van de klant. De aard van de 
werkzaamheden is echter zo dat het gebruik van de Engels niet direct tot problemen hoeft te 
leiden. 

Afstudeeronderzoek Ordina AM -Appendices- 116 



0 
1 

2a 

2b 

3 

4 

5a 

5b 

6a 

6b 

6c 

6d 

7 

8 

TU 
technische universitelt eln dhoven 

7. lnteractie 
Afhankelijk van de volwassenheid van de applicatie en de mate waarin de klant in staat is om 
helder te omschrijven wat hij wil (zowel het idee als later eventueel het opstellen van het FO) 
scoort deze parameter ten aanzien van offshore zeer goed of zeer slecht. In de praktijk 
blijken veel klanten op dit moment niet goed in staat om te specificeren wat ze willen en om 
dit duidelijk vast te leggen in een FO. 

8. Kennis 
Afhankelijk van de aard van de wijziging is hier veel of weinig specifieke toepassingskennis / 
domeinkennis nodig. lndien er een relatief simpele, vooral technische, wijziging doorgevoerd 
moet worden, kan dit zonder specifieke kennis. Moet er echter een domeinspecifiek 
onderwerp ge'introduceerd worden, bijvoorbeeld een bepaald soort belastingregel, dan is er 
zeer specifieke kennis nodig. 

Overige activiteiten 
Voor het opstellen van het FO en het TO (met bijbehorende daadwerkelijke bouw en 
technische testen) konden wel de parameters beoordeeld worden. De resultaten zijn 
hieronder weergegeven. In deze tabel geldt, hoe hoger de score hoe beter offshore uit te 
voeren. 

Parameter Betekenis Actviteit 

FO TO 

Wil ie dit oerse NIET offshoren? (1 : perse NIET 5: perse WEL) 3 
Scooe De mate waarin de scooe helder is 1<1 : niet· 5 zeer duideliik) 3 

Proces 
(1 : geen documentatie nodig; 5: zeer 

documentalie 
In welke mate is er procesdocumentatie nodig uitgebreide en consistente 4 

documentatie nodig) 

lnhoudelijke In welke mate is er inhoudelijke / functionele 
(1 : geen documentatie nodig; 5: zeer 
uitgebreide en consistente 2 documentatie documentatie nodig 
documentatie nodig) 

Oplossingsrichting 
De mate waarin duidelijk is wat het resultaat moet 

(1 : niet; 5: zeer duidelijk) 5 
ziin van de activiteit 

Risico/complexiteit 
De combinatie van de mate van risico en 

(1: zeer hoog; 5: zeer laag) 1 
comolexiteit van de activiteit 

Omvana activiteit De omvana van de activiteit I (1 : zeer klein; 5· zeer a root) 4 

Omvang team 
De grootte van het team dat aan de betreffende 

(1 : zeer klein; 5: zeer groot) 4 
activ iteit werkl 

Taal De taal van de communicalie ,(1 : alleen NL; 5: alleen Enaeis) -
Taal 

In welke mate lever! Engelse communicalie (1: geen enkel probleem; 5: zeer grote 
2 

probiemen op problemenl 
Taal De taal van de documentatie (1 : volledia NL; 5: volledia Enaels} -
Taal 

In welke mate lever! Engelse documentatie (1: geen enkel probleem; 5: zeer grote 
2 

1problemen oo problemen) 

De mate waarin directe communicatie nodig is met 
(1 : zeer veel directe communicatie 

lnteractie nodig; 5: zeer weinig directe 1 
de gebruiker 

communicatie nodial 

De mate waarin specifieke toepassingskennis / 
(1 : zeer specifieke toepassingskennis 

Kennis 
domeinkennis benodigd is 

nodig ; 5: geen specifieke 1 
toepassingskennis benodigd) 

FO 
Het opstellen van het FO valt volgens de aanwezigen samen met het in een later stadium 
uitvoeren van de FAT, waar getest wordt of aan het FO voldaan wordt. Deze activiteiten 
worden dan ook beschouwd alsof ze bij elkaar horen. 

O. Perse niet offshore? 
Op de vraag of deze activiteit perse niet offshore uitgevoerd moet worden, wordt geantwoord 
dat het maken van een FO en het mee kunnen denken met de klant, juist de kracht is van 
Ordina AM. Als dit uit handen gegeven wordt, wordt Ordina AM nagenoeg uitgeschakeld. 
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1. Scope 
De scope bij het opstellen van een FO is redelijk helder. Door onduidelijkheid aan de kant 
van de klant over wat deze nu precies wil, kan het opstellen van een FO nog wel eens 
moeizaam gaan. 

2a. Proces documentatie 
De manier waarop een FO opgesteld moet worden, is duidelijk en door middel van een 
template in de juiste vorm te krijgen. 

2b. lnhoudelijke documentatie 
Bij het opstellen van een FO is het verkrijgen van de juiste informatie vaak de zoektocht. 
Deze informatie is dus niet op voorhand aanwezig, maar wordt verzameld door uitgebreid 
met de klant de wens door te spreken of uiteen te rafelen wat deze precies is. 

3. Oplossingsrichting 
Wat het uiteindelijke resultaat moet zijn is wederom erg helder, vooral ook weer doordat er 
gebruik gemaakt kan warden van templates. 
Risico I complexiteit 
Het risico en de complexiteit zijn zeer hoog. Een fout die namelijk gemaakt wordt bij het 
opstellen van een FO zal tevens terugkomen in de echte bouw van de applicatie, met alle 
gevolgen van dien. 

4. Risico I complexiteit 
Het risico van deze activiteit is zeer hoog. ledere fout die hier gemaakt wordt of iedere 
functionaliteit die niet of niet goed beschreven wordt, zal doorwerken in de latere fasen. De 
complexiteit wordt nog eens extra versterkt, doordat de klant vaak niet weet wat hij precies 
wil. 

Sa. Omvang activiteit 
De omvang van de activiteit is groot. Het is veel werk om een goed en duidelijk FO op te 
stellen op basis waarvan naderhand een TO kan worden gemaakt met aansluitend de bouw. 
Er is veel overleg nodig met de klant en een klant blijkt in de praktijk in het begin ook nag 
vaak niet precies te weten wat deze nu precies wilt. Verder meet er, omdat het om een reeds 
bestaande applicatie gaat, ook rekening gehouden worden met alle stakeholders. Dit kost 
tijd. 

5b. Omvang team 
Er werken niet zoveel mensen aan het FO zelf, maar er komen wel veel mensen bij kijken. 
Het opstellen van een FO is dan oak iets dat interdisciplinaire raakvlakken heeft; er zal met 
veel zaken rekening gehouden moeten worden. 

6. Taal 
Er wordt tijdens de sessie aangegeven dat het opstellen van een FO in het Engels wel eens 
taalproblemen zou kunnen opleveren. Kleine nuances kunnen in een FO groot verschil 
uitmaken en de vraag is of iedereen de Engelse taal machtig genoeg is om misverstanden 
door de taal uit te kunnen sluiten. 

7. lnteractie 
lnteractie is ook bij de vorige parameters al uitgebreid aan bod gekomen. Er is veel interactie 
nodig om het FO op te kunnen stellen. 

8. Kennis 
Voor het op kunnen stellen van een FO is ook zeer specifieke toepassingskennis en/of 
domeinkennis nodig. Samen met de klant moet meegedacht worden hoe zaken het beste 
functioneel kunnen worden omschreven. 
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TO 
Het opstellen van het TO valt samen met de realisatie, de documentatie I unit test en de 
systeem test. Dit zijn aparte activiteiten, maar ze worden wel als een geheel uitgevoerd door 
een team van mensen. 

0. Perse niet offshore? 
Het liefst wil Ordina AM het TO blijven maken, omdat ze op deze manier de kwaliteit van het 
ontwerp kunnen waarborgen en zelf inzicht houden in water allemaal gebeurt. 

1. Scope 
De scope van het opstellen van het TO is zeer helder. In deze stap meet namelijk het FO 
omgezet worden in een technische representatie. 

2a. Proces documentatie 
Ook voor de manier waarop een TO opgesteld meet worden kunnen templates gebruikt 
worden. 

2b. lnhoudelijke documentatie 
De inhoudelijke documentatie die nodig is voor het maken van het TO komt van het FO. Als 
het FO van goede kwaliteit is, dan kan het TO dit ook zijn, maar hetzelfde geldt ook 
andersom. 

3. Oplossingsrichting 
Wat het uiteindelijke resultaat meet zijn is ook hier wederom erg helder, vooral ook weer 
doordat er gebruik gemaakt kan worden van templates en omdat dit meet dienen als input 
voor de bouw. 

4. Risico I complexiteit 
Risico/complexiteit is aanzienlijk lager, omdat het TO een technisch breakdown is van het 
FO in kleinere technische uitgewerkte delen. Een fout wordt dus wel geconstateerd tijdens 
de andere activiteit (binnen dit cluster van activiteiten) en kan daar dan aangepast worden. 

5a. Omvang activiteit 
De omvang is redelijk. Het is minder werk dan het opstellen van het FO. 

5b. Omvang team 
Omdat in een TO broksgewijs het FO technisch wordt uitgewerkt zijn er per "brokje" niet veel 
mensen mee bezig. De omvang is dan ook redelijk. 

6. Taal 
Een TO is ook op dit moment al vaak in het Engels. 

7. lnteractie 
Voor het opstellen van het TO is geen interactie meer nodig. Het FO dient als input. 

8. Kennis 
Er is ook geen specifieke kennis nodig. 
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Appendix 15: Contract keuze 

Kenmerken UWV SMF contract: 

Door: 
Steef de Bruin & Jan Buurman 

Functie (Steef de Bruin) Functie 'Jan Buurman 
Staff-Software Architect X Staff-Software Architect 
Staff-Software Developer/Engineer X 
Staff-Project Leader X Staff-Pro·ect Leader 
Mgmt-Director/Manager 
Momt-Proiect Manaoer 
Mgmt-Quality Assurance Manager 
Mgmt-Senior Software Engineer M 
Momt-Software Architect M 
Mgmt-Vice President M 
Other Staff/Momt titles 

Type of Aoolication Techno/ogie 
Client/server X Java X X 
Internet X CIC++ X 

Web services X Oracle/SQUother database X 
N-tier X XML X Unnecessa 
Mainframe J2EE X 
Embedded/real-time X Visual Basic X 
Mobile VB .Net X 
Multimedia Cobol 
Other UML X 

Perl/Python/PHP/other scripting 
VBC# 
SAP/PeopleSoft/Oracle/other ERP 
Other = FLOWer X 

Steef de Bruin Jan Buurman 
4 4 
2 2 
2 4 
1 1 
3 ±10 a licaties 3 
3 2 
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1 

Fi.nctiaial req.a e re 11s 

Size - , SdlJiai Directia, 

Risk/carpe,oty 

Beoorde/ingsparameters Steef de Bruin Jan Buurman 
7 Team Size (1 : very small ; 5:very large) 3 3 
8 Technoloav Maturity (1: new; 5: very mature) 3 3 
9 Language (1: only Dutch; 5: only English) 1 1 
10 Price Sensitivity (1 : not price sensitive; 5: very 2 2 

price sensitive) 
11 Criticality of service (1: very critical; 5: non 2 2 

critical) 
12 Interaction with client/consulting required (1 : lot 1 1 

of direct interaction required ; 5: very little 
interaction required) 
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Kenmerken Robeco contract: 

lngevuld door: Ronald den Bak 

Functie (Ronald den Bak) 
Staff-Software Architect 
Staff-Software Developer/Engineer 
Staff-Project Leader 
Mgmt-Director/Manager 
Mgmt-Project Manager 
Mgmt-Quality Assurance Manager 
Mgmt-Senior Software Engineer 
Mgmt-Software Architect 
Mgmt-Vice President 
Other Staff /Mgmt titles 
Other Staff/Mgmt titles; X 
Team leader ISLA manager 

Type of Aoolication Technologie 
Client/server X Java 
Internet CIC++ 
Web services Oracle/SQUother database 
N-tier XML 
Mainframe J2EE 
Embedded/real-time Visual Basic 
Mobile VB .Net 
Multimedia Cobol 
Other UML 

Perl/Python/PHP/other scripting 
VBC# 
SAP/PeopleSoft/Oracle/other ERP 
Other 
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Criticality 
Critical to daily operation X 
Important but not critical 

X Trivial but useful 
Unnecessary 

Ronald den Bak 
5 
3 
5 
1 
1 
3 
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7 
8 
9 
10 

11 
12 

Teem Size 

T edroogy l'v1ctuity 

Price Sensithity 

Oiticality d S8'\fce 

lrterocticn wth diert 
, ccnsutirYJ rEQ.ired 

Q:-Aossingsrictting 

Rsico'corrpexiteit 

Ronald den Bak 
5 
5 
5 
2 

1 
1 

-----.-----~---------.-----

--------
----
0 1 5 
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Appendix 16: Beoordeling offshore; activiteiten PIA (Robeco) 

Verantwoordelijken: 
lnteme groepen binnen Robeco, die verantwoordelijk zijn voor werkzaamheden aan de 
applicatie PIA: 

Applicatie Management (AM) 
o AM (van Robeco) is verantwoordelijk voor het back-office domein en het 

aansturen van de applicatie managers (operationele beheerders en 
functionele beheerders). AM is als het ware het aanspreekpunt voor de 
gebruiker. AM is de trekker van de activiteit(en) en verzorgt de coordinatie. 
Verder stelt AM de acceptatiecriteria op en worden activiteiten toegekend. Op 
het moment van dit onderzoek stelt AM ook de testcases op en is hiervoor 
verantwoordelijk. 

Analisten 
o Op dit moment zijn er drie inteme analisten voor PIA en is er nog een groep 

van exteme analisten. De inteme analisten hebben een uitgebreide 
inhoudelijke kennis van PIA en kunnen indien er een verstoring is opgetreden 
"in de code kijken". Zij worden op dit moment dan ook erg vaak gebruikt om 
problemen op te lessen, omdat zij de experts zijn voor PIA 

Bouw & Realisatie 
o Bij PIA werkt een technologie specifiek team aan de applicatie. Bouw & 

realisatie is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke bouw en uitvoer van de 
gewenste wijzigingen met Orade technologie. Tevens verzorgen zij de unit 
test en de overdracht aan ( op dit moment) AM voor verder testen. 

Datacol/ectie: 
De datacollectie om te beoordelen of werkzaamheden aan de applicatie PIA binnen Robeco 
in aanmerking zouden kunnen komen voor offshore, heeft plaatsgevonden aan de hand van 
diverse gesprekken. Om een algemeen beeld te krijgen van de applicatie PIA met 
bijbehorende kenmerken en werkzaamheden hebben allereerst een tweetal algemene 
gesprekken plaatsgevonden met: 

Ronald den Bak 
- Ingrid Maaskant 

Team/eider Ordina AM voor PIA: Robeco 
Verantwoorde/ijk voor het in kaart brengen van 
processen en activiteiten 

Op basis van deze algemene inzichten is vervolgens meer in diepte gesproken met een 
viertal betrokkenen, te weten: 

- Amoud Naaborgh 
Wouter Perreijn 

- Tuan Tran 
Melchior Akihary 

Team /eider; Bouw & Rea/isatie Oracle 
lnterne Analist 
Team/eider Application Management (AM) Robeco 
Trekker opzetten test-team 

Aangezien het test-team ten tijde van dit onderzoek opgezet werd is hier verder geen 
specifieke data uit verzameld, omdat hier nog geen ervaring opgedaan is met het op die 
manier testen. Omdat de testwerkzaamheden de verantwoordelijkheid waren van AM, maar 
deze in de praktijk geen echte testen uitvoerden, (de echte test bleek de productie-omgeving te 
zijn!) zijn de testwerkzaamheden voor deze case study buiten beschouwing gelaten. 

Na gesprekken met deze personen zijn de specifieke activiteiten ge"identificeerd en konden 
de activiteiten binnen de processen ook ingedeeld worden in incident-management en 
change-management. Voor de benoeming van de activiteiten is zoveel mogelijk gewerkt 
volgens de benamingen die ook binnen Grdina AM gebruikt worden en die daarmee conform 
ASL zijn. 
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Deze activiteiten zijn door de verantwoordelijken binnen Robeco beoordeeld op de 
parameters van tabel 7.4. Tevens is aan de betrokkenen de vraag voorgelegd in welke mate 
men verwacht dat het gebruik van Engelse communicatie en/of documentatie problemen 
oplevert. Het resultaat van het beoordelen van de activiteiten is weergegeven in twee 
tabellen. Allereerst voor incident-management en vervolgens voor change-management. 
Deze tabellen zijn weergegeven op de volgende pagina's. Allereerst worden de scores voor 
de parameters voor de activiteiten bij incident-management weergegeven. Vervolgens 
worden de resultaten hiervan besproken. In de sectie daarna worden de scores voor de 
activiteiten bij change-management weergegeven en worden ook hiervan de resultaten 
besproken. 
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Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit 
PIA Incident-management Verstoring C lassificeren; 

ToeltVijzen Intake Analyse Afhandelen 
aannemen Doorzetten 

1 Scope 
De mate waarin de scope van de 

( 1: niet; 5 zeer duidelijk) 4 4 4 4 3 4 
activiteit helder is 

2a Documentatie I 
De mate waarin de informatie die 

( 1: niet; 5: zeer uitgebreid) 4 4 3 2 2 4 
nodig is, gedocumenteerd is 

2b Documentatie II 
De mate waarin de documentatie ( 1: niet; 5: zeer consistent en 

4 4 3 4 4 4 
consistent en valide is valide) 

3 Oplossingsrichting 
De mate waarin duidelijk is wat het 

(1 : niet; 5: zeer duidelijk) 5 4 4 3 4 4 
resultaat moet ziin van de activiteit 

4 Risico/complexiteit 
De combinatie van de mate van risico 

(1 : zeer hoog; 5: zeer laag) 5 3 4 1 3 2 
en complexiteit van de activiteit 

Sa Omvanq activiteit De omvanq van de activiteit '1 : zeer klein; 5; zeer qroot) 1 1 1 2 4 4 

5b Omvang team 
De grootte van het team dat aan de 

( 1: zeer klein; 5: zeer groot) 1 1 1 1 1 2 
betreffende activiteit werkt 

6a Taal communicatie De taal van de communicatie 
(1 : alleen NL; 5: alleen 

1 1 1 1 2 4 
Enqels) 

6b Taal documentatie 
De taal waarin de documentatie (1 : alleen NL; 5: alleen 

1 1 1 2 2 4 
lgemaakt is Enaels) 
De mate waarin directe communicatie (1 : zeer veel directe 

7 lnteractie 
nodig is met andere interne partijen communicatie nodig; 5: zeer 

5 5 5 1 1 1 
om duidelijk te krijgen wat er moet weinig directe communicatie 
1gebeuren nodig) 

De mate waarin specifieke 
1: zeer specifieke 

8 Kennis toepassingskennis / domeinkennis 
toepassingskennis nodig; 5: 

5 5 5 2 2 3 
benodigd is 

geen specifieke 
toepassingskennis benodigd 

Taal 
In welke mate zou Engelse (1 : zeer grote probleem; 

5 5 5 4 5 4 
communicatie oroblematisch zijn 5: aeen enkel oroblemen) 

Taal 
In welke mate zou Engelse (1 : zeer grote probleem; 

5 5 5 4 4 4 
documentatie oroblematisch ziin 5: aeen enkel oroblemen) 
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Resultaten Incident-management 

De scores bij de activiteiten op de parameters zijn hieronder grafisch uitgezet in een spider
chart en toegelicht. 

Aannemen 

Kijkend naar de beoordeling voor de activiteit "verstoring aannemen" valt gelijk op dat deze 
activiteit minder scoort op de parameters 'omvang activiteit' , 'omvang team', 'taal 
communicatie' en 'taal documentatie'. Dit houdt in dat wat betreft de omvang van zowel de 
activiteit als van het team de afweging gemaakt moet worden of er sprake is van voldoende 
schaalgrootte voor offshore. Tevens zal er met betrekking tot de taal een vertaalslag plaats 
moeten vinden naar het Engels, indien men deze activiteit offshore zou willen uitvoeren. De 
overige parameters scoren gunstig en geven aan dat er geen specifieke moeilijkheden of 
risico's kleven aan de uitvoer van deze activiteit. Daarom zou deze activiteit, indien de eerder 
genoemde aspecten aangepakt en onderzocht worden, geschikt kunnen zijn voor offshore. 

Classificeren 

Bij deze activiteit geldt ongeveer hetzelfde als voor de activiteit "vers toring aannemen", al is 
bij deze activiteit wel sprake van een verhoogd risico, omdat op de parameters 
'oplossingsrichting' en 'risico / complexiteit' minder hoog wordt gescoord. De scores zijn 
echter nog steeds hoog en ook daarom zou deze activiteit ook in aanmerking kunnen komen 
voor offshore, indien wederom die aspecten aangepakt en onderzocht worden die op dit 
moment laag scoren. 
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Toewijzen 

Taal ctx:unertaie 

Bij deze activiteit is, in vergelijking met de vorige activiteiten, de documentatie minder 
uitgebreid en minder consistent en valide. Omdat bij deze activiteit de juiste persoon 
toegewezen moet warden die de verstoring verder gaat oppakken, zou indien men deze 
activiteit offshore zou willen uitvoeren ervoor moeten zorgen dat de documentatie van een 
hogere kwaliteit is. Op dit moment zou het voor een offshore partij niet mogelijk zijn, om een 
juiste keuze te kunnen maken op basis van de documentatie die binnen Robeco aanwezig is. 
Uit de parameters zelf blijkt echter wel dat de activiteit niet als complex, onduidelijk of 
risicovol aangemerkt kan warden. Daarom is deze activiteit wel geschikt voor offshore, maar 
voor een offshore uitvoerig van deze activiteit zal de documentatie van een hogere kwaliteit 
moeten zijn. 

Intake 
lrtake 

Omdat bij deze activiteit uitgezocht wordt wat de verstoring precies inhoudt scoren de 
parameters aanzienlijk slechter. Zo is er veel interactie nodig om alles precies uit te zoeken. 
Met een bijkomende hoge score voor de parameter risico / complexiteit en een gewenst 
specifieke kennisniveau kan gesteld warden dat deze activiteit aan de applicatie PIA niet 
goed geschikt is voor offshore. De risico's zijn te hoog en de activiteit is dusdanig specifiek 
dat de kans op falen zeer groat is indien gekozen wordt om in de situatie die geldt tijdens 
deze case study te kiezen voor een offshore uitvoering. 
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Analyse 

/,,, 

~era:bal(_ / 

Taal <.tx;unertaie 

Ook deze activiteit scoort minder goed op de parameters. Er is niet veel documentatie 
beschikbaar op basis waarvan de analyse uitgevoerd kan worden. Dit houdt in dater veel 
interactie nodig is om uit te zoeken waar precies de verstoring zit en hoe deze opgelost kan 
worden. Hiervoor is specifieke kennis nodig van de applicatie en de omgeving waarin deze 
actief is. De analisten zijn namelijk de experts voor PIA en kennen de applicatie door en 
door. Op basis van deze parameters en de manier waarop deze activiteit tijdens dit 
onderzoek wordt uigevoerd, is het niet verstandig om deze activiteit offshore te laten 
uitvoeren. 

Afhandelen 

~ I 

Ol'Mt"lJleem 

lndien er een codewijziging plaats moet vinden, komt het Bouw & Realisatie team in actie en 
wordt er een stukje code gebouwd (of gewijzigd). Deze activiteit kan daarom wel goed 
gespecificeerd worden, al is er nog wel steeds interactie nodig met de omgeving om ervoor 
te zorgen dat de gebouwde (of gewijzigde) code ervoor zorgt dat dat gebeurt wat gewenst is. 
Op de parameter 'risico I complexiteit' wordt minder gescoord, omdat de activiteit van directe 
invloed is op de werking van de applicatie. Deze activiteit is in het algemeen redelijk geschikt 
voor offshore, maar omdat de documentatie van de applicatie PIA in zijn geheel te wensen 
over laat en er daardoor ook bij deze activiteit veel interactie nodig is, is het niet verstandig 
om deze activiteit offshore te laten uitvoeren indien nog niet geheel gespecificeerd is, water 
gebouwd (of gewijzigd) moet worden. 
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Actlviteit Actlvitelt Actlviteit Activltelt Activltelt Activiteit Actlvitelt Activitelt Activitelt Actlvltelt Activltelt Actlviteit 

Requirements en 
Requirements Requirements Beoordelen 

PIA Change-management opsteilen / opsteilen en lmpactanalyse lmpactanaiyse en TO 
Registrati e acceptatiecriteria 

prioriteiten technische (analist) (AM) 
FOopstellen 

accepteren opstellen 
Bouw Unit test 0.,erdracht 

opsteilen 
toekennen vraoen FO 

1 Scope 
De mate waarin de scope van de 

(1 : niet; 5 zeer duidetijk) 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 2 2 
activiteit helder is 

2a Documentatie I 
De mate waarin de informatie die 

(1 : niet; 5: zeer uitgebreid) 4 4 2 2 2 4 2 4 5 4 1 1 
nodia is aedacumenteerd is 

2b Documentatie II 
De mate waann de documentatie (1 : niet ; 5: zeer consistent en 

3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 2 1 
consistent en valide is valide) 

3 Oplossingsrichting 
De mate waarin duidelijk is wat he! 

(1 : niet; 5: zeer duidelijk) 4 4 2 3 4 3 4 4 5 4 2 1 
resultaat meet ziin van de activiteit 

4 Risico/comptexiteit 
De combinatie van de mate van risico 

(1 : zeer hoog; 5: zeer laag) 5 2 3 2 3 1 3 1 1 2 3 4 
en complexiteit van de activiteit 

5a Omvano activiteit De omvana van de activiteit 1: zeer klein· 5 · zeer aroot) 2 4 4 1 4 3 5 2 3 4 1 1 

5b Omvangteam 
De grootte van he! team dat aan de 

(1 : zeer klein; 5: zeer groot) 1 3 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 
betreffende activiteit werld 

8a Taal communicatie De taal van de communicatie 
(1 : alleen NL; 5 : alleen 

1 1 5 1 5 1 5 4 3 4 2 1 
Enaelsl 

8b Taal dacumentatie 
De taal waarin de documentatie (1 : alleen NL; 5: alleen 

1 1 4 X 4 1 4 5 3 4 X 1 
,aemaakt is Enaelsl 
De mate waarin directe communicatie (1 : zeer veel directe 

7 lnteractie 
nodig is met andere interne partijen communicatie nodig; 5: zeer 

5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 
om duidelijk te krijgen wat er meet weinig directe communicatie 
lnebeuren nodial 

De mate waarin specifieke 
(1 : zeer specifieke 

8 Kennis toepassingskennis / domeinkennis 
toepassingskennis nodig; 

3 1 2 1 2 3 2 1 1 3 3 2 
5: geen specifieke 

benodigd is 
toeoassInaskennis benodinrl\ 

Taal 
In wetke mate zou Engelse (1 : zeer grate probleem; 

5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 5 
communicatie oroblematisch ziin 5: aeen enkel oroblemenl 

Taal 
In welke mate zou Engelse (1 : zeer grate probleem; 

5 5 5 5 5 5 3 2 3 4 5 5 
dacumentatie oroblematisch ziin 5: aeen enkel oroblemenl 
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Resultaten Change-management 

De scores bij de activiteiten op de parameters zijn hieronder grafisch uitgezet in een spider
chart en toegelicht. 

Registratie 

Taal d:la.mertatie 

TEEi OOi'l11'U"ICme ' 

I 
°'1Mir'g,teem· --~a-- ed:Ml!!l 

Bij deze activiteit valt op dat ook hier de parameters 'omvang activiteit', 'omvang team', 'taal 
communicatie' en 'taal documentatie' slecht scoren op de parameters. Dus ook hier zal een 
afweging gemaakt moeten worden of de omvang voldoende gevonden wordt voor een 
eventuele offshore inrichting. Ook op het gebied van de taal is dan een vertaalslag nodig. De 
overige parameters scoren goed al is de mate waarin de documentatie consistent en valide 
is (documentatie II) wel een punt van aandacht. Ook is er een zekere mate van specifieke 
kennis nodig. Bij een offshore inrichting zal deze kennis daarom overgedragen moeten 
warden maar voor de rest zou deze activiteit offshore kunnen worden uitgevoerd. 

Analyse 
De activiteit 'analyse' bestaat uit drie subactiviteiten: 

- Requirements en acceptatiecriteria opstellen 
Requirements opstellen / prioriteiten toekennen 

- Analyse: Requirements opstellen en technische vragen 

Deze activiteit bestaat uit sessies waarin helder gemaakt en besproken wordt wat de 
voorgestelde "change" precies inhoudt. Wanneer de scores op de parameters in een chart 
samen warden gevoegd ontstaat onderstaand figuur: 

JMyse 
Scope 
5 -- ------KaYIIS ~--- ~ i:tx:unert81le I '\ 

a Requirerrens en acoeplatiealleria opslellen 
■ Reqlnmlnls qistellen / priolitellen IDekennen 
■ Requirerrens op;tellen en t8ctlrische vragen 
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Bij de scores op de parameters van deze activiteit valt op dat er dit keer wel sprake is van 
een goede score voor "omvang", zowel voor het team als voor de activiteit. De parameters in 
het linker gedeelte van het figuur laten echter een slechte score zien, alsmede 'risico / 
complexiteit'. Er is specifieke kennis nodig, veel interactie, de taal is bij twee van de drie 
subactiviteiten een punt van aandacht en het risico/complexiteit is hoog. Er is wel neg een 
goede score zichtbaar voor de parameters 'scope', 'documentatie I' en 'oplossingsrichting'. 
Over het algemeen kan gezegd worden dat deze activiteit niet geschikt is voor offshore. Er 
zijn drie partijen die samen werken om de analyse af te ronden waarbij veel interactie nodig 
is, veel domein specifieke kennis en waarbij het risico en de complexiteit ook neg eens hoog 
is. Het doel van de analyse is ook om de inteme business wensen duidelijk te verwoorden. In 
de eerste fase(n) van offshore is het niet verstandig om dit aan een offshore partij over te 
laten. 

lmpactanalyse 

Orwrvtaeni,-------,Orwrv actMteit 
I. AM Cl Analist I 

Bij de impactanalyse scoort het gedeelte dat door de analist wordt gedaan beter qua taal. De 
analisten werken, zeals naar voren komt uit de scores, meer in de Engelse taal dan AM. 
Voor beide partijen geldt dat de documentatie die beschikbaar is consistent en valide is, 
maar dat er zeer veel interactie nodig is om de activiteit uit te kunnen voeren. Door deze 
benodigde interactie en verhoogd risico/complexiteit is het belangrijk dat men, indien er 
gekozen wordt voor een offshore aanpak, hier voldoende aandacht aan schenkt. Het is 
derhalve wel mogelijk om deze activiteit offshore uit voeren, maar in de huidige situatie 
minder verstandig. 

Functionee/ Ontwerp (FO) opstel/en 

FOops1ellell 

Taal ctlcuTertaie 
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Bij het opstellen van het FO wordt voor het eerst voomamelijk in het Engels gewerkt. Tevens 
scoort deze activiteit goed op de parameters 'scope', 'documentatie 11', 'oplossingsrichting', 
'omvang activiteit' en 'omvang team'. Er wordt echter slecht gescoord op de parameters 
'documentatie I', 'interactie' en 'kennis'. Net zeals vaak bij de voorgaande activiteiten blijkt 
dat wederom veel interactie nodig is en specifieke kennis. Oat tevens niet alles 
gedocumenteerd is, draagt niet bij aan de mate waarin deze activiteit geschikt is voor 
offshore. Tech zou ook vanwege de omvang van de activiteit hier samengewerkt kunnen 
worden met een offshore partij voor die gedeeltes waar minder specifieke kennis voor nodig 
is. 

Beoordelen en accepteren FO 

Beoordelen en acoeplien!n FO 

ScqJe 

--~ Dlcunertaie I 
, ' 

/ ', 
' ' 

Deze activiteit scoort slecht op de parameters, waardoor deze activiteit niet geschikt is voor 
offshore. Wat betreft 'interactie' en 'kennis' is hetzelfde van toepassing als op de activiteiten 
hiervoor. De gebruikte taal is echter wel Engels. 

TO opstel/en 

Deze activiteit laat een iets ander beeld zien dan voorgaande activiteiten. De parameters 
voor 'scope', de documentatie en 'oplossingsrichting' scoren goed. Ook is er voor deze 
activiteit minder interactie nodig. De parameter 'risico / complexiteit' scoort echter wel slecht, 
als mede wederom de parameter 'kennis'. Ook is er neg steeds een grote mate van 
interactie vereist. Deze activiteit kan derhalve wel offshore uitgevoerd worden, maar de 
parameters waar slecht op gescoord wordt, zijn wel zeer belangrijke aandachtsgebieden. 
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Bouw 

;Jj_ 
"+---~ / ./ / 

OrtlErg a::tr.itat 

Deze activiteit scoort redelijk tot goed op de parameters. Opvallend is dat er nog steeds een 
grote mate van interactie vereist is, ondanks dat men hier in de bouwfase zit. De parameter 
'risico/complexiteit' scoort ook nog steeds slecht en is daardoor een aandachtspunt. Op 
enkele belangrijke aandachtspunten na, zou deze activiteit wel geschikt kunnen zijn voor 
offshore. 

Unit test 

/ 
lrtaactie ' 

Unttest 

~ 

OrtlErg cdMeil 

Deze activiteit scoort in de huidige situatie dusdanig slecht dat deze op dit moment niet 
geschikt is voor offshore. Opvallende score voor een relatief standaard test. 
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Overdracht 

Ook deze activiteit scoort in de huidige situatie dusdanig slecht dat deze op dit moment niet 
geschikt is voor offshore. Wei valt op dat de complexiteit laag is en er geen interactie vereist 
is (wat opvallend is bij een overdracht moment). 
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Appendix 17: Werkwijze Cognizant 

De werkwijze van Cognizant kent een aantal hoofdonderwerpen: 
- Werkwijze algemeen 

lnzet personeel 
- Type werk dat uitgevoerd wordt 

Kennisgebied 
Problem en 

Werkwijze a/gemeen 
Documentatie is een van de key-aspects en de ervaring leert Cognizant dat deze 
documentatie vaak niet goed geschikt is. De documentatie is vaak in het Nederlands en niet 
bijgehouden. Derhalve hanteert Cognizant een transitieperiode van drie maanden waarin alle 
documentatie wordt bijgewerkt tot een niveau waarmee gewerkt kan worden. Vertaling hoort 
hier ook bij. Als de documentatie helemaal niet aanwezig is, of van zeer slechte kwaliteit, 
trekt men er soms ook vijf maanden voor uit om deze op orde te krijgen. Bij de transitie hoort 
ook het vertalen van de code in het Engels. 

/nzet personee/ 
Cognizant hanteert in haar werkwijze een verhouding van 30-70 bij de verdeling onsite
offshore. Dit betekent dat indien er in totaal voor tien man werk is, er drie in Nederland aan 
het werk zijn en zeven in India. In het on-site team is de verdeling 50-50 wat betreft 
Nederlanders-lndiers. Dit is voor offshore bedrijven een redelijk unieke situatie, omdat zij niet 
vaak medewerkers on-site inzetten. Dit komt de communicatie ten goede en voorkomt op 
deze manier problemen door misverstanden. Cognizant hanteert een minimale omvang van 
een team van 3-4 personen. De verhouding 30-70 zou hierbij eventueel op basis van 
ervaring gewijzigd kunnen worden. 

Type werk dat uitgevoerd wordt 
Cognizant zegt in principe nooit "nee" tegen een applicatie, maar indien het een zeer 
bedrijfskritische applicatie betreft, neemt men meer tijd om alle condities te leren kennen en 
wordt de on-site aanwezigheid verhoogd. Afhankelijk van de situatie kan dit met lndiers of 
Nederlanders zijn. Tevens wordt de stabiliteit van de applicatie onderzocht en de beslissing 
hierover wordt genomen op basis van ervaring. Ook wil men zo vroeg mogelijk in het traject 
er bij betrokken worden om zoveel mogelijk kennis op te doen en invloed uit te kunnen 
oefenen wat in een later stadium de samenwerking ten goede komt. 

Kennisgebied 
Cognizant heeft de meeste ervaring met Application Management in de bancaire sector. 
Welke technologieen men daarbij allemaal ondersteunt is vertrouwelijk. De ervaring heeft 
Cognizant geleerd dat na een transitieperiode van drie maanden men in staat is om de 
applicatie goed te beheren. Ook hier wordt dan gebruik gemaakt van het onsite-offshore 
model. Op die manier is men in staat om urgente incidenten (response time 1-2 uur) on-site 
af te handelen. Het andere lage-prioriteit werk (bijvoorbeeld twee dagen) kan vervolgens 
offshore gedaan worden. 

Prob/emen 
Een veelvoorkomend "probleem" bij het opstarten van de offshore samenwerking komt 
doordat Nederlandse bedrijven al na twee - drie maanden willen evalueren. Op dat moment 
is de transitie periode nog niet goed afgerond en kan men de indruk krijgen dat er weinig 
progressie is geboekt. Men zal echter door de leercurve moeten. 
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