Voorwoord
Peter Toethuis MBA (CIO DAS):
Bedenkt u zich weleens hoe vaak u de rol speelt van opdrachtgever voor belangrijke projecten? Dat zal de meeste mensen maar een beperkt aantal keren in hun carrière overkomen.
Tijd en gelegenheid om even te oefenen heeft u dus niet. Toch ziet u het liefst uw project in één keer goed gaan. Resources zijn schaars en time to market wordt steeds korter. Dus
wilt u uw schaarse middelen zo effectief mogelijk inzetten.
Bijna alle veranderingen hebben tegenwoordig ook een belangrijke ICT-component. De
opdrachtgever dient daardoor ook al deze aspecten te overzien en daarover beslissingen
te nemen. Daarnaast doen we steeds meer projecten in co-makerschap met externe partijen, vooral ook aan de ICT-kant. Dat vereist goede samenwerking van alle partijen in alle
disciplines.
In een aantal gevallen zult u ook nog willen outsourcen in de maakfase en in de
operatiefase. Bij uitbesteding van deze beide kanten is het van groot belang het overzicht
niet te verliezen. Dit vereist een goede regie. Kortom: u dient van vele markten thuis te zijn
en het multidisciplinaire project te overzien. Dan helpt het enorm als u thuis bent met alle
facetten die hierbij een rol spelen.
Opdrachtgever zijn is geen ceremoniële functie, het is een van de belangrijkste succesfactoren voor een project. Een opdrachtgever die snapt waar het over gaat en nauw samenwerkt
met de opdrachtnemer, krijgt dat in waardering en commitment uitbetaald.
Dit boek geeft een gedegen overzicht van de uitdagingen waar een opdrachtgever mee
te maken krijgt. Het behandelt op vakkundige wijze de uitdagingen waar u, als opdrachtgever voor een project met een IT-component, voor kunt komen te staan. Voor uw project
kan het dienen als checklist of naslagwerk voor die aspecten waar u minder in thuis bent.
Eventuele lacunes in uw kennis kunnen door het boek worden ingevuld. U kunt dit boek ook
gebruiken om de rol van regievoerder af te stemmen op uw huidige kennis, zodat u beter in
staat bent de opdrachtgeversrol deels aan een regievoerder te delegeren. Ik kan het u van
harte aanbevelen om het te gebruiken om de wijze van regie over de leveranciers te verbeteren, zodat u meer in control bent over uw verandering. Ook voor diegenen die regelmatig
een belangrijk aandeel in projecten leveren, zoals ICT-leveranciers en andere deelnemers
aan projecten, is dit boek zeer geschikt om de context van projecten nader te ontcijferen en
opdrachtgevers te helpen de klus te klaren. Uiteindelijk blijkt vaak dat projecten overdoen
praktisch niet uitvoerbaar is, dus is het van belang dat we het in één keer goed doen!
Ik heb het boek met interesse gelezen en er ondanks vele jaren projectervaring handige
wijsheid uit gehaald voor komende verandertrajecten.
Veel leesplezier!
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Luuk Bosch (Strategisch Adviseur Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst):
Voor u ligt een boek met als titel Succes met opdrachtgeverschap! Het gaat over opdrachtgeverschap en regievoering. Maar de opdrachtgever is natuurlijk niet de enige speler in het
proces, bij elk project en elke opdracht is er ook een opdrachtnemer vereist. Dus verhoogt de
opdrachtgever zijn kans op succes als hij niet alleen zijn eigen organisatie goed inricht met
betrekking tot opdrachtgeverschap en regievoering, maar daarover ook helder communiceert met zijn opdrachtnemer, en eenduidige afspraken maakt aan het begin van het project
of de opdracht. De titel zou de indruk kunnen wekken dat dit alleen een boek voor opdrachtgevers is. Dat is een misvatting.
Aan de uitroepen waarmee hoofdstuk 1 begint voeg ik als vertegenwoordiger van opdrachtgevers de volgende toe: ‘Als de opdrachtnemer nu eens duidelijk maakte hoe hij de opdracht
begreep. En ook nee durft te zeggen als iets gewoon nog niet kan in plaats van de opdracht
aannemen en maar hopen dat het lukt’.
Professioneel werken vergt professionaliteit van opdrachtgevers en opdrachtnemers, ofte
wel een professionele relatie. In mijn dagelijkse praktijk bij Rijkswaterstaat werken we
continu aan het verbeteren van onze rol als opdrachtgever. De ervaringen vanuit lang bestaande engineeringdisciplines, zoals grond-, weg- en waterbouw, passen we meer en meer
toe bij ICT. Daarbij komt regelmatig naar voren dat ICT een nog relatief jonge tak van sport
is. Als gevolg hiervan staat opdrachtgeverschap bij ICT ten opzichte van a
 ndere engineering
disciplines nog in de kinderschoenen. Maar we leren van onze successen en fouten. We
maken als opdrachtgeversorganisatie samen met de 

opdrachtnemersorganisaties snel
meters. We gaan in plaats van het stellen van technische eisen naar het stellen van functionele eisen. En in plaats van diepgaande productcontroles sturen we op de kwaliteitsbewaking door de opdrachtnemer zelf. Dit alles onder de vlag van systeemgerichte
contractbeheersing, kortweg SCB. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat bij aanbestedingen niet
alleen naar de offerte k
 ijken via EMVI (economisch meest voordelige inschrijving), maar
ook naar het opgebouwde track record van prestaties van die opdrachtnemer. Dit leidt ertoe
dat een professionele opdrachtnemer, die keer op keer aantoonbaar bruikbare resultaten
levert, de voorkeur geniet boven een opdrachtnemer die dat niet doet.
Werken onder kwaliteitsborging is een insteek van opdrachtgever en opdrachtnemer. Het
vergt een inspanning van en samenwerking tussen deze twee partijen om zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren en het werken
onder kwaliteitsborging te versterken. Het vraagt de juiste kennis en houding om tot een
professionele samenwerkingsrelatie te komen. We dringen faalkosten terug doordat we inefficiënties eerder vinden. Dit is lonend voor de opdrachtgever maar ook voor de opdrachtnemer. We voorkomen miscommunicatie door het wederzijdse verwachtingspatroon over
de resultaten maar ook over de samenwerking aan de orde te stellen. Het verbeteren van
communicatie – gezamenlijk één taal leren spreken – is daarbij belangrijk. Een volwassen
opdrachtnemer is geen ja-knikker maar een mondige partij die bij onduidelijkheid vragen
durft te stellen en duidelijk is over wat wel en niet kan. Die kijkt naar wat de uiteindelijke
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bruikbaarheid is van zijn geleverde dienst in plaats van alleen naar de technische specificaties of het gehonoreerd krijgen van een offerte.
Dit boek beschrijft waaraan een opdrachtgever dient te denken als hij succesvol wil zijn en
blijven in zijn ICT-projecten. De handreikingen en aanbevelingen zijn echter evenzeer relevant voor een succesvolle opdrachtnemer. Beide spelers zijn namelijk complementair aan
elkaar. De een heeft de ander daar keihard bij nodig. Principes als plan-do-check-act, het
sturen op basis van een business case, niet alleen kijken naar projectkosten maar ook – en
zelfs juist ook – naar exploitatiekosten maken daar onlosmakelijk onderdeel van uit. Zoals
gezegd reikt dit boek een gemeenschappelijk handvat aan voor verdere professionalisering
van de samenwerkingsrelatie.
Dit boek lezen is één. Het in praktijk brengen is twee. In dit laatste schuilt onze gezamenlijke
uitdaging. Ik wens opdrachtgevers én opdrachtnemers succes bij het in de praktijk brengen
van Succes met opdrachtgeverschap!
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Beheersbaarheid van ICT is geen
probleem maar een uitdaging
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1 Inleiding

1.1

Het toegenomen belang van goed ICT-opdrachtgeverschap

‘Opdrachtgeverschap en regievoering zijn belangrijk, wij moeten ons opdrachtgeverschap
verbeteren!’– dit is een vaak gehoorde uitroep in board rooms, bij Chief Information Officers
(CIO), of bij een opdrachtgever van een project. Klinkt het u bekend in de oren?
‘Wij kunnen het wel, maar onze opdrachtgever is onvolwassen. Als de opdrachtgever
nu eens wist wat hij wilde!’ – geluiden als deze klinken regelmatig bij leveranciers die invulling moeten geven aan een ICT-project of die de ICT moeten beheren.
Soms komt de oproep voort uit voortschrijdend inzicht, soms is frustratie over een
lopend project de aanleiding. Maar in alle gevallen vormt de sturing van ICT en de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier een punt van zorg. Dat kan anders en daarover gaat dit boek.
De in de praktijk geuite zorgpunten, die ICT-opdrachtgevers en ICT-leveranciers dagelijks meemaken, vormen de aanleiding tot dit boek. De inhoud ervan gaat over opdrachtgeverschap en regievoeren, wat is dat nu precies, en over het inrichten, toepassen en
verbeteren van opdrachtgeverschap en regievoering.
In dit boek bespreken we opdrachtgeverschap met een tempel als metafoor. Alle onderdelen van deze tempel van succesvol opdrachtgeverschap geven u inzicht in de wijze waarop u de rol van opdrachtgever kunt invullen, hoe u de regie in handen krijgt en daarmee grip
op de ICT-activiteiten van uw leveranciers behoudt.
Aanleiding: sourcing leidt tot meer behoefte aan grip op ICT
Sourcing kan worden omschreven als het bepalen van de herkomst of bron (de source) van
productiemiddelen, producten, diensten of resultaat.
Gedreven door allerlei factoren komt sourcing in verschillende verschijningsvormen,
outsourcing, insourcing, co-sourcing, in toenemende mate voor. Zo voeren steeds meer
organisaties een discussie over wat tot hun kerntaken behoort. Daarnaast is het door lagere
loonkosten in veel gevallen vanuit een financieel perspectief aantrekkelijk deze werkzaamheden uit te besteden aan landen in bijvoorbeeld Oost-Europa of Azië.
De toenemende behoefte aan grip op sourcing kan ook worden verklaard vanuit het
besef in veel organisaties dat projecten slecht beheerst worden en dat er in sommige gevallen wel erg veel externen aan werken.
Vaak hebben organisaties minder goede ervaringen met sourcing en komen tot de
conclusie dat ze hun rol als opdrachtgever beter moeten invullen. Het komt ook voor dat
opdrachtgevers zich niet bewust zijn van de noodzaak om die rol goed in te vullen. ‘We
hebben toch onze ICT uitbesteed!’ klinkt het dan, waarbij wordt vergeten dat het succes
van sourcing mede afhankelijk is van de mate waarin opdrachtgeverschap is ingevuld.
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Opdrachtgeverschap uitbesteden heeft tot gevolg dat uw eigen organisatie er niet van leert.
Met het volledig overlaten van de invulling van de uitbesteding aan de leverancier haalt de
opdrachtgever mogelijk een nieuw probleem binnenboord: de leverancier moet dan name
lijk het hoofd bieden aan de uitdagingen van de business van de opdrachtgever. Maar de
leverancier moet deze uitdagingen aangaan zonder de uitgebreide domeinkennis die de opdrachtgever wel in huis heeft. Met andere woorden: het probleem is nu een uitbesteed probleem, dat ook nog complexer is geworden door het introduceren van een nieuwe partij met
nieuwe belangen.
De uitvoering van een project of dienst en de realisatie van een product kan wel worden uitbesteed, maar de verantwoordelijkheid voor opdrachtgeverschap niet!
Met het toenemende belang van sourcing de afgelopen jaren groeide de wens van de business om zelf weer aan het roer te staan. Hiermee samenhangend ontstond in organisaties
langzamerhand ook het besef dat ICT een aparte discipline was geworden, die in toenemende mate het succes van organisaties bepaalde. Goede aansturing van de ICT-organisatie
werd steeds belangrijker. Hierdoor ontstond meer aandacht voor opdrachtgeverschap en
regievoering, en dat is maar goed ook. Deze extra aandacht creëerde ruimte om meer grip op
ICT-activiteiten te krijgen. In dit boek geven we handvatten, een gereedschapskist, waarmee
u daadwerkelijk die grip verstevigt en houdt.
Wat is goed opdrachtgeverschap?
Goed opdrachtgeverschap begint met het opstellen van eenduidige eisen, het selecteren
van de juiste leverancier en het opstellen van afspraken in de vorm van een contract. Een
ander belangrijk onderdeel is het goed kunnen beoordelen van tussen- en eindproducten
van leveranciers. Hierbij dient als referentiekader het eerder opgestelde pakket van eisen
en de gemaakte afspraken over deze producten. Dat referentiekader is ook relevant als die
leveranciers zijn ingehuurd om tussen- en eindproducten van derden te beoordelen.
Het is dus noodzakelijk dat de opdrachtgever zowel technische als niet-technische competenties in huis heeft. Dit betekent dat in de eigen organisatie altijd toegang tot onafhankelijke kennis op het snijvlak van het businessdomein en het ICT-domein noodzakelijk is. In
elk geval moet de omvang van de groep die deze kennis bezit, een bepaalde kritische massa
hebben om de eigen business blijvend te kunnen voorzien van de externe ICT-producten en
diensten die men nodig heeft en de geleverde ICT-producten en diensten van de leverancier
te kunnen beoordelen. Naast een goed contract en vertrouwen is een minimum aan kennisoverdracht van de externe adviseurs aan de opdrachtgever en zijn achterban essentieel.
Ontbreken van goed opdrachtgeverschap en de gevolgen daarvan
Minimale kennisoverdracht, zoals in de vorige alinea beschreven, gebeurt helaas maar al
te vaak – of zelfs dat niet. De betrokken opdrachtgevers zijn in dat geval onbewust onbekwaam en menen ten onrechte van alle zorgen te zijn verlost. U mist kennis en competenties in uw organisatie, kennis van ICT, maar ook kennis van het krijgen en houden van
grip op de uitbestede activiteiten. U heeft de regie niet meer in handen, waardoor uw rol
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als opdrachtgever niet goed is ingevuld. De gevolgen hiervan, dalend rendement van ICTinvesteringen, tonen het belang van ICT-opdrachtgeverschap en regievoering aan.
Sinds de jaren ’70 is regelmatig onderzocht wat de consequenties zijn van fouten die
sluipen in systeemontwikkelingtrajecten. Rode draad in de uitkomsten van deze onderzoeken is dat hoe vroeger in een systeemontwikkeltraject een fout wordt gedetecteerd, hoe
goedkoper het oplossen daarvan is. Dit geeft nog een extra lading aan het belang van ICTopdrachtgeverschap en regievoering vooral in de beginfase van dergelijke trajecten. Als ICTopdrachtgeverschap op de juiste wijze wordt aangepakt, komt een organisatie tot groei en
levert zij toegevoegde waarde in plaats van krimp en waardevernietiging.
Onderzoek heeft aangetoond dat de verhouding tussen inspanning en doorlooptijd bij
ontwikkelen van software constant is (Putnam & Putnam, 1984; Verhoef, 2005). Met andere woorden: het realiseren van een systeem van vooraf bekende omvang resulteert in een
vooraf bekende doorlooptijd. In de praktijk is te zien dat projecten die onder grote tijdsdruk
worden gezet, daarom onevenredig duur uitpakken. Volwassen ICT-opdrachtgeverschap
houdt rekening met de samenhang tussen inspanning en doorlooptijd. Naarmate de resultaten van ICT-opdrachtgeverschap meer voorspelbaar worden en ICT-acquisities beter
kunnen worden gestuurd op voor de organisatie belangrijke doelen, nemen toegevoegde
waarde en ruimte voor innovatie toe.
Uit het voorgaande blijkt de toenemende behoefte van organisaties om uitbestede activiteiten beter te beheersen. De organisatie moet deze behoefte eerst erkennen voordat het
mogelijk is om actie te ondernemen en structurele procesverbetering toe te passen.

1.2

Doel van dit boek

Met dit boek geven we aan waarom goed opdrachtgeverschap en regievoering een belangrijke succesfactor voor ICT is. Goed opdrachtgeverschap is steeds lastiger vorm te geven. Het
feit dat we steeds meer met leveranciers werken en telkens minder zelf doen is hier grotendeels debet aan. Daar waar leveranciers een belangrijke rol spelen loopt u het risico dat projecten of onderhoud nodeloos duur en inefficiënt worden wanneer opdrachtgeverschap niet
goed wordt ingevuld. De relatie tussen de taken van opdrachtgevers en regievoering geven
we daarom een prominente plaats in dit boek. Daarbij willen we duidelijk maken wat het
is en vooral wat u kunt doen om opdrachtgeverschap en regievoering in uw organisatie telkens beter uit te voeren.

1.3

Structuur van dit boek

In dit boek bespreken we opdrachtgeverschap met een tempel als metafoor. Alle onderdelen van deze tempel van opdrachtgeverschap komen in dit boek aan de orde. De donkere
vlakken geven de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever weer, met een nadruk op
stakeholder-management, heldere eisen, contracten, QA en acceptatie. De lichte gebieden
beschrijven de verantwoordelijkheid van de leverancier, met een nadruk op ontwerpen, ontwikkelen en/of beheren van systemen.
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Figuur 1.1

De tempel van opdrachtgeverschap

Het boek bestaat uit vier delen, die elk een deel van opdrachtgeverschap en regievoering
beslaan.
Deel 1 – Beheersbaarheid van ICT is geen probleem maar een uitdaging
In het inleidende hoofdstuk 1 wordt de tempel als metafoor geïntroduceerd.
Het erkennen en herkennen van de verschillende belangen van opdrachtgever en leverancier vormen het uitgangspunt van hoofdstuk 2. Veel opdrachtgevers zijn zich niet bewust
van onderliggende principes die een contract tot een succes maken. Het ontdekken van
de onderliggende principes (principles), ook wel bekend als de agency-theorie (principalagent problem), blijkt bij veel opdrachtgevers en leveranciers dikwijls een eyeopener. Een
contract voor een risicovolle ICT-ontwikkeling is altijd maatwerk. De combinatie opdracht
gever, leverancier en het te ontwikkelen systeem is uniek. Dit hoofdstuk besteedt aan deze
verschillende belangen uitgebreid aandacht, waardoor een opdrachtgever contracten beter
kan afstemmen op de specifieke situatie. Ook wordt duidelijk dat de kern van opdrachtgeverschap constant terug te voeren is op omgaan met opdrachtgevers- en leveranciers
belangen.
Deel 2 – Regievoering tijdens ontwikkeling en overdracht naar Beheer
Concreet opdrachtgeverschap begint met een fase van opdrachtdefinitie en acquisitie
(hoofdstuk 3). Hieronder vallen accountmanagement, intake klantwens, requirements opstellen en valideren, business cases maken, quality assurance, leveranciers selecteren en
overeenkomsten sluiten. Deze fase wordt afgesloten met een requirements-pakket en een
leveranciersovereenkomst.
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Vervolgens gaat de leverancier het systeem ontwikkelen of beheren, kortom het contract
uitvoeren. Parallel hieraan gaat de opdrachtgever een fase in van het beheersen van systeemontwikkeling (hoofdstuk 4). Hieronder vallen requirements management, quality
assurance van projecten en leveranciersmanagement.
Daarna volgt een fase van acceptatie en overdracht naar beheer (hoofdstuk 5). Hieronder
vallen testen en acceptatie van systemen en services door of namens de opdrachtgever en
overdracht van requirements. Deze fase wordt afgesloten met een door de opdrachtgever
geaccepteerd product.
Na afloop van deze fase is het product of de dienst gereed voor productie, en komt in
beheer c.q. onderhoud bij een leverancier. Parallel hieraan gaat de opdrachtgever een fase in
van het beheersen van de exploitatie (hoofdstuk 6). Hiertoe behoren requirements-levenscyclusbeheer, quality assurance van systemen en leveranciersmanagement.
Als het product of de dienst na verloop van tijd aan het einde van zijn levensduur is
gekomen, volgt er nog een afbouwfase, waarin het product of de dienst ‘uit de organisatie
wordt gehaald’. Afbouw wordt ook in hoofdstuk 6, beheersen van exploitatie, behandeld.
Uit bovenstaande stapsgewijze behandeling kan de indruk ontstaan dat opdrachtgeverschap alleen toepasbaar is bij een zogenaamde watervalontwikkelmethode en niet past
bij iteratieve of ‘Agile’ ontwikkelmethoden. Opdrachtgeverschap past hier echter nadrukkelijk wel bij. Alleen om inhoud en activiteiten van opdrachtgeverschap duidelijk te kunnen schetsen is voor een stapsgewijze behandeling gekozen, er is geen directe relatie met
ontwikkelmethoden.
Deel 3 – Kwaliteitsborging van processen en organisatorische aspecten
Er speelt ook nog een aantal zaken aan de kant van de opdrachtgever, zoals kwaliteits
borging van processen en organisatorische aspecten (hoofdstuk 7). Hieronder vallen begrippen als kwaliteitsmanagement en Governance.
Hoofdstuk 8, over organisatie en projectomgeving, besteedt aandacht aan competenties, people management, prioriteren, beheren van kennis en vaardigheden, omgaan met
modellen en best practices in de organisatie.
Deel 4 – Regievoering ‘a way of life’- het managen van veranderingen
In hoofdstuk 9 komt ten slotte een breed scala aan praktijkervaring aan bod. Praktijkervaring
die mensen kan inspireren, en die helpt valkuilen eerder te zien. Kortom, leren van eerdere
en veelgemaakte fouten op dit vlak. Daarmee vergroten we de kans op succesvol invoeren
van opdrachtgeverschap. In dit hoofdstuk is er ook aandacht voor veranderen, maar het gaat
veel verder dan dat. Het transformeren van een organisatie, haar processen en de mensen
die daarin een rol spelen, specifiek in relatie tot opdrachtgeverschap en regievoering worden hierin diepgaand uitgewerkt.
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1.4 Voor wie dit boek is bedoeld
Dit boek is gericht op een brede doelgroep. Het is dan ook geschikt voor iedereen die op
welke manier dan ook met ICT-opdrachtgeverschap en regievoering te maken heeft of krijgt.
In het bijzonder is het bedoeld voor informatiemanagers en regievoerders die directe
verantwoordelijkheden hebben voor het uitoefenen van opdrachtgeverschap en regievoering. Aan CIO’s, informatiemanagers en lijnmanagers biedt het een overzicht van mogelijkheden om grip te krijgen op ICT-opdrachtgeverschap en regievoering in de eigen organisatie.
Inkopers vinden in dit boek hulp bij het inrichten en uitvoeren van processen die van
belang zijn wanneer de aankoop van ICT-producten en diensten tot hun takenpakket behoort. Programma- en projectmanagers wordt een overzicht geboden van alle tactische en
praktische overwegingen die belangrijk zijn bij het inrichten en uitvoeren van projecten
waarin ICT-leveranciers een grote rol vervullen. Project- en beheermedewerkers krijgen inzicht in de operationele kant van opdrachtgeverschap en regievoering en de plaats van hun
technische en ondersteunende werkzaamheden in het grotere verband. Adviseurs vinden
er een hulpmiddel in hun adviespraktijk in. Voor ICT-medewerkers en -leveranciers verheldert het boek enerzijds de bijzondere uitdagingen van opdrachtgeverschap en anderzijds
de professionaliteit die zij redelijkerwijze van hun opdrachtgevers mogen verwachten.
Bovendien worden door selectie en aansturing van onderaannemers in toenemende mate
ICT-medewerkers zelf in de rol van opdrachtgever of regievoerder aangesteld. Dit vraagt een
bredere visie van mensen die werken in de ICT.
In dit boek beperken we ons tot ICT-opdrachtgeverschap. ICT is ver doorgevoerd in ons
dagelijks leven en in de bedrijven waar we werken. ICT-opdrachtgeverschap heeft daardoor
niet alleen invloed op het ICT-domein of een beperkt businessdomein, maar is relevant op
de grensvlakken tussen alle schakels in de keten van zand tot klant. Goed omgaan met ICTopdrachtgeverschap is daarmee voor alle betrokkenen van belang en geëvolueerd van iets
ICT-specifieks tot een gewoon onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering.
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2 Opdrachtgeverbelang en
leveranciersbelang
‘Niets is zo praktisch als een goede theorie’
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Figuur 2.1

De plaats van ‘Opdrachtgeverbelang en leveranciersbelang’ in de tempel van
opdrachtgeverschap
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid
Opdrachtgever

2.1

Opdrachtnemer

Inleiding

De termen opdrachtgeverschap en regievoering roepen vaak de volgende vraag op:
Waarom moet je dit regelen en waarom kun je niet gewoon een goede leverancier uitzoe
ken die het allemaal voor jou doet?
De wereld zou er inderdaad een stuk simpeler uitzien als dat kon. De praktijk is echter dat
er altijd een verschil in belangen speelt. Dit hoofdstuk gaat in op de belangentegenstelling
en andere factoren die leiden tot ongewenst gedrag van de leverancier. Daarnaast geeft het
inzicht in contractvormen en andere vormen van prikkels die gewenst gedrag, dus gedrag
in het belang van de opdrachtgever, bevorderen.
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In dit hoofdstuk is bewust de term opdrachtnemer vermeden, daar veelvuldig en vlak na
elkaar gebruik van de termen opdrachtgever en opdrachtnemer tot verwarring en misinterpretatie kan leiden. De term leverancier geldt als synoniem voor opdrachtnemer.

2.2

Belangentegenstelling en verschil in informatie

Kort gezegd komt de belangentegenstelling tussen opdrachtgever en leverancier erop neer
dat:
–
een opdrachtgever voor een zo klein mogelijke prestatie van zijn kant een zo groot
mogelijk resultaat van de leverancier wil hebben;
–
een leverancier op zoek is naar een zo groot mogelijke beloning tegen een zo klein
mogelijke inspanning.
Dit wordt ook wel doelconflict genoemd.
Daarnaast speelt ook nog een verschil in kennis en informatie. De opdrachtgever voert
het werk niet zelf uit. Daardoor ontbreekt bij hem een scherp beeld van de werkelijk beno
digde en te rechtvaardigen inspanningen door de leverancier. De opdrachtgever heeft wel
een scherp beeld van de toepassing en waarde van het opgeleverde resultaat voor zijn eigen
organisatie.
De leverancier voert de opdracht uit en heeft daardoor het beste en meest actuele zicht
op hoe de opdracht er daadwerkelijk voor staat. Ook bouwt hij kennis en ervaring op door
het uitvoeren van dergelijke opdrachten en weet hij wat de werkelijke inspanning is. Maar
de leverancier weet niet altijd wat de werkelijke toegevoegde waarde is voor de opdrachtgever: misschien is de beloning die de leverancier ervoor krijgt marginaal ten opzichte van de
waarde die het heeft voor de business. Of misschien heeft de opdrachtgever een heel ander
doel voor ogen, maar communiceert hij dit, bewust of onbewust, niet aan de leverancier. Het
te verwachten resultaat van deze zogeheten informatieasymmetrie is dat er ondoelmatigheid optreedt: niet alles wat de leverancier doet is doelgericht en er is sprake van verspilling.

2.3 Verschil in risicovoorkeur
Naast de belangentegenstelling en de informatieasymmetrie speelt er nog een ander probleem. De opdrachtgever en de leverancier kunnen namelijk verschillen in risicovoorkeur,
ofwel de mate waarin ze bereid zijn risico’s te nemen. Beiden kunnen ten gevolge van een
bepaalde risicovoorkeur ook een voorkeur hebben voor verschillende oplossingsrichtingen
en acties. De risico’s voor een opdrachtgever kunnen bij een bepaalde oplossingsrichting
anders uitpakken en de mate waarin opdrachtgever of leverancier deze risico’s wil nemen
kan uiteenlopen.
Een leverancier die slechts een beperkte opdrachtenportefeuille heeft zal doorgaans
weinig risico’s willen nemen en is dus in hoge mate risicomijdend. Leveranciers die in staat
zijn hun opdrachten en opdrachtgevers te diversifiëren zijn risiconeutraal: ze zullen beperkt
risico’s willen nemen. Leveranciers die er financieel zeer gezond voor staan zijn doorgaans
bereid hogere risico’s aan te gaan en zijn risicozoekend: tegenover deze hoge risico’s staat
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doorgaans ook kans op meer baanbrekende resultaten met hoge opbrengsten. Dezelfde
variatie in risicomijdend of risicozoekend gedrag is te vinden bij opdrachtgevers: opdracht
gevers die in staat zijn hun investeringen te diversifiëren zijn risiconeutraal.
Daarnaast zijn er leveranciers die eigenlijk geen hoge risico’s kunnen dragen, maar dit
toch doen vanwege een nijpende situatie. Risicovol (te) laag inschrijven door een leverancier om het werk toch maar te verkrijgen is daarvan een voorbeeld. Dat dit dikwijls tot een
faillissement leidt is ook een bekend gegeven. Daarbij is het de vraag of het nemen van dit
hoge risico door de leverancier wel in het belang van de opdrachtgever is: als gevolg van het
risicovol handelen van de leverancier loopt de opdrachtgever een hoog risico op het niet verkrijgen van het resultaat.
Samengevat betekent dit dat risicovoorkeur ook een variabele is waarmee je rekening
moet houden bij het zoeken naar de juiste relatie tussen opdrachtgever en leverancier.

2.4

De agency-theorie

In essentie zijn alle inspanningen die je doet op het gebied van opdrachtgeverschap te herleiden tot het omgaan met de belangentegenstelling tussen opdrachtgever en leverancier,
met het informatieverschil tussen opdrachtgever en leverancier en met de risicovoorkeur
van beiden.
In de onderzoekswereld staat het omgaan met de belangentegenstelling, het informatieverschil en de risicovoorkeur te boek als het ‘principal–agent problem’, ook wel ‘agencydilemma’ (Eisenhardt, 1989) genaamd. Deze theorie richt zich speciaal op die relatie waarbij
de ene partij, de principal, werk delegeert aan een ander, de agent, die dat werk vervolgens
uitvoert. Vanuit dit onderzoek wordt ook aangegeven welke mechanismen en prikkels je
kunt toepassen om het principal-agent-problem zo goed mogelijk op te lossen. Daarbij geldt
dat er niet één ultieme oplossing bestaat: de te hanteren prikkels zijn situationeel. Omwille
van de eenvoud, wordt het principal-agent problem vanaf nu de agency-theorie genoemd
en toegelicht in termen van opdrachtgever en leverancier.

2.5

Contractvormen

De relatie tussen de opdrachtgever en leverancier krijgt in de praktijk zijn weerslag in een
contract. Daarom ligt de focus van de agency-theorie uiteindelijk op het vaststellen van het
meest efficiënte contract om de relatie tussen beiden te regelen. In essentie bestaan er twee
contractvormen:
1
een gedragsgericht contract, of inzetverantwoordelijkheid;
2
een uitkomstgericht contract, of resultaatverantwoordelijkheid.
De specifiek te beantwoorden vraag luidt telkens: is een gedragsgericht contract efficiënter
dan een uitkomstgericht contract? Afhankelijk van de specifieke situatie leidt de combinatie van belangentegenstelling, informatieasymmetrie en risicovoorkeur tot een best passende oplossing voor de contractvorm. Om dit te illustreren gebruiken we de volgende twee
eenvoudige cases.
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Case 1: werkgever-werknemer relatie, het dienstverband
Doorgaans is de informatie over uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever
redelijk compleet: de werkgever weet wat de werknemer uitvoert en kan zijn eigen
belangen goed in de gaten houden. De werkgever heeft direct baat bij een gewenst
gedrag van de werknemer, want de werkgever weet dat het gewenste gedrag doorgaans het juiste eindresultaat oplevert. In deze situatie is een gedragsgericht contract
het beste. Een uitkomstgericht contract draagt het risico nodeloos over aan de werknemer, die weinig of geen andere opdrachtgevers heeft en dus meer risicomijdend is
dan de werkgever.

Case 2: de verbouwing
Een ander voorbeeld is het laten verbouwen van je huis. De huiseigenaar zal daarvoor
doorgaans een beperkt budget hebben. Om te voorkomen dat dat budget al op is
terwijl de verbouwing nog maar halverwege is, kan een uitkomstgericht contract gunstig zijn voor de opdrachtgever. Het is dan wel van belang dat de verwachte uitkomst
door de opdrachtgever met de leverancier helder is gedefinieerd.
Goed gekozen principal-agent relaties reflecteren een efficiënte organisatie van
de kosten van informatie, en het dragen van risico’s.

2.6

Aspecten voor het kiezen van de juiste contractvorm

Een opdrachtverstekking kent altijd specifieke aspecten. Voorbeelden van deze aspecten
zijn meetbaarheid van de uitkomsten, onzekerheid over bereiken van het resultaat, informatie over gedrag van de leverancier, het willen mijden van risico’s door opdrachtgever
of leverancier en de duur van de relatie tussen beiden. Sterk vereenvoudigd is de agency-
theorie te beschouwen als een set van vuistregels die het effect beschrijven van de contractvorm – gedragsgericht of uitkomstgericht – op bepaalde aspecten rondom een opdracht. Die
aspecten beïnvloeden de mate waarin een gedrags- of uitkomstgericht contract beter past.
De uiteindelijk gekozen contractvorm beïnvloedt vervolgens gedurende de uitvoering van
de opdracht dat aspect. Als voorbeeld: een duidelijk gespecificeerde opdracht leent zich prima voor een uitkomstgericht contract. Zodra daarvoor is gekozen, staat de gespecificeerde
uitkomst centraal en eventueel tussentijdse wijzigingen hierop worden zorgvuldiger bijgehouden dan bij een gedragsgericht contract. In tabel 2.1 is de essentie hiervan op een rijtje
gezet.
In de agency-theorie zelf zijn de aspecten vervat in stellingen. Ook die zijn in deze para
graaf opgenomen, gevolgd door een of meer situaties die het effect van de stelling naar
de dagelijkse praktijk vertalen. Deze praktijkvertaling is vervolgens te vergelijken met de
eigen specifieke opdrachtsituatie: welke stellingen gaan het beste op voor de eigen specifieke situatie.
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Type
Contractaspect

Gedragsgericht

Uitkomstgericht

Verantwoordelijkheid opdrachtnemer

Inzetverantwoordelijkheid

Resultaatverantwoordelijkheid

Prijsafspraak

Nacalculatie

Fixed-price

Leidende figuur

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Monitoring gedrag opdrachtnemer Nodig

Niet nodig

Risicomijdend gedrag door

Opdrachtnemer

Opdrachtgever

Risicodrager

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Doelconflict

Past bij kleine kans op doelconflic- Past bij grote kans op doelconflicten; gemeenschappelijk belang
ten; risico op nastreven eigenbelang

Programmeerbaarheid taak

Past bij goede programmeerbaar- Past bij slechte programmeerbaarheid van de taak
heid van de taak

Meetbaarheid uitkomst

Past bij vooraf slecht meetbaar te Past bij vooraf goed meetbaar te
definiëren uitkomst
definiëren uitkomst

Onzekerheid uitkomst

Past bij grote onzekerheid en veel Past bij grote zekerheid, weinig
verandering
verandering

Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Flexibel, neigt tot informeel

Rigide, formeel

Duur van de relatie

Langer

Korter

Tabel 2.1

De eigenschappen van gedragsgerichte en uitkomstgerichte contracten

Hieronder zijn de stellingen weergegeven met bij iedere stelling een of meer situaties die
het effect van de stelling reflecteert.
Stelling 1:
Wanneer het contract tussen opdrachtgever en leverancier uitkomstgericht is, dan is de
kans groter dat de leverancier zich gedraagt in het belang van de opdrachtgever.
De situatie die bij deze stelling past is de meest eenvoudige. Een opdrachtgever verstrekt een
opdracht waarbij het resultaat helder is gedefinieerd en waarbij dat resultaat direct bruikbaar is in het belang is van de opdrachtgever. In het contract is de uitkomst duidelijk ge
definieerd. De leverancier zal deze uitkomst proberen te realiseren. En door het leveren van
de gevraagde uitkomst handelt de leverancier direct in het belang van de opdrachtgever.
Stelling 2:
Wanneer de opdrachtgever het gedrag van de leverancier op basis van informatie kan
verifiëren, dan is de kans groter dat de leverancier zich in het belang van de opdracht
gever gedraagt.
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Als situatie bij deze stelling geldt het eerder beschreven voorbeeld van de werkgever-werknemer relatie. De opdrachtgever weet wat de werknemer doet en het gedrag van de werknemer leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat.
In de tweede case weet de opdrachtgever niet exact wat de leverancier uitvoert.
Gegeven het eigenbelang van de laatste is onzeker of de leverancier zich in het belang van
de opdrachtgever gedraagt. De leverancier loopt alleen het zogenaamde morele risico of gevaar (moral hazard) als hij zich te weinig inspant. De kans is groot dat de leverancier niet
maximaal presteert om de overeengekomen inspanning te leveren. Bij specialistische en
complexe werkzaamheden, zoals ICT, kan het vervolgens lang duren voordat de opdrachtgever erachter komt dat de leverancier zich drukt. Daarnaast zijn er leveranciers die zich
mooier voordoen dan ze zijn. Als de opdrachtgever geen volledig beeld kan krijgen van de
kwaliteiten van de leverancier, ontstaat het risico op het kiezen van de verkeerde leverancier (adverse selection). Deze tweede case geeft aan dat er verder gezocht moet worden naar
oplossingen om het gewenste gedrag door de leverancier te bewerkstelligen.
Stelling 3:
Controlesystemen horen bij gedragsgerichte contracten en zijn minder nodig bij uit
komstgerichte contracten.
In geval van moeilijk te observeren gedrag heeft de opdrachtgever twee opties.
De eerste is het gedrag van de leverancier zien te achterhalen door te investeren in controlesystemen. Denk hierbij aan een budgetteringssysteem, rapportageprocedures, stuurgroepen, extra managementlagen en audits.
De tweede optie is toch een contract af te sluiten over de uitkomsten van het gedrag
van de leverancier. Een uitkomstgericht contract motiveert de leverancier tot het gewenste
gedrag door de voorkeuren van opdrachtgever en leverancier op één lijn te brengen. De prijs
hiervan is overdracht van risico aan de leverancier. De uitkomst wordt namelijk nooit a
 lleen
bepaald door het gedrag van de leverancier, maar ook door invloeden uit de context, zoals de
conjunctuur, wetgeving, concurrentie, gedrag van de opdrachtgeverorganisatie en andere
voor de leverancier onbeheersbare variabelen. De resulterende onzekerheid over de uitkomst levert risico dat iemand zal moeten dragen. Als de onzekerheid van de uitkomst laag
is, zijn de kosten van het overdragen van het risico aan de leverancier ook laag. In dat geval
is een uitkomstgericht contract interessant. Als de onzekerheid toeneemt, dan wordt het
steeds duurder risico over te dragen aan de leverancier, ondanks de baten van toenemende
motivatie. Een bijkomend probleem hierbij is de losse koppeling tussen opvattingen en gedrag van mensen (De Caluwe & Vermaak, 2002). Mensen hebben namelijk de neiging om,
als ze onder druk staan, dingen te beloven waar ze zelf niet in geloven. Men wil er dan liever
van af zijn en praat de plannenmaker naar de mond. Ondanks de opvatting ‘afspraak is afspraak’ leidt dit uiteindelijk dan toch tot gedrag waarbij deadlines niet worden gehaald of
werk van onvoldoende kwaliteit wordt geleverd.
Het mislukken van een uitkomstgericht contract is ook kostbaar voor de opdracht
gever, vooral wanneer dit pas bij finale oplevering blijkt. Naast inspanningen van de leverancier zijn er in een project altijd inspanningen van de opdrachtgever nodig. Denk hierbij
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aan regievoering, risicomanagement, programmamanagement, tussentijdse beoordelingen
door de business. Daarnaast heeft de opdrachtgeverorganisatie het projectresultaat nodig
en door mislukken komt dit er niet. Ook bij een uitkomstgericht contract is daarom verstandig tussentijds vast te stellen of het resultaat nog wordt gehaald.
Stelling 4:
Bij onzekerheid over de uitkomst passen gedragsgerichte contracten; uitkomstgerichte
contracten passen bij duidelijk gedefinieerde en meetbare resultaten.
Dit impliceert dat bijvoorbeeld een ‘fixed price, fixed time’-contract met boeteclausule voor
te laat opleveren ongeschikt is voor het gunnen van grote en dus onzekere projecten. ICTopdrachtgevers hebben vaak als reflex om bij toenemende onzekerheid sterker aan te dringen op een uitkomstgericht contract. Grote projecten zijn in ieder geval projecten van meer
dan 2 miljoen euro (Leih, 2010) wat overeenkomt met veertien tot zestien maanden ontwikkeltijd (Verhoef, 2002). Een van de kenmerken van ICT-projecten is juist het beperkte
zicht op ontwikkelingen die verder dan drie of in gunstige gevallen zes maanden vooruit liggen (Stuurman, 2004). Projectmanagementtheorieën en -modellen (Prince2, 2008;
PMBOK®Guide, 2008) adviseren een product- en procesgerichte benadering. Procesgericht
is zuiver gedragsgericht in termen van de agency-theorie. Productgericht heeft een meer
uitkomstgericht karakter. Gedurende het verloop van het project, bijvoorbeeld voorafgaand
aan elke nieuwe fase, kunnen nadere afspraken worden gemaakt over (deel)producten. Het
contract moet het per fase maken van nadere afspraken over de deelproducten dan toestaan. Een contract kan dus worden opgebouwd uit een mix van gedragsgerichte en uitkomstgerichte elementen. Hiermee kan worden verfijnd naar de risicovoorkeuren van
opdrachtgever en leverancier.
Stelling 5:
Het mijden van risico door de leverancier past bij gedragsgerichte contracten; een uit
komstgericht contract legt risico’s bij de leverancier.
Een financieel draagkrachtige leverancier is doorgaans meer bereid risico te dragen. Is dat
het geval, dan is een uitkomstgericht contract aantrekkelijk. Andersom is het doorgaans
kostbaarder om risico’s over te dragen aan een sterk risicomijdende leverancier. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier die weinig opdrachtgevers heeft, of die normaliter tegen zeer
lage marges werkt. Deze zal hoge opslagpercentages voor de risico’s gaan hanteren, waardoor het voor de opdrachtgever toch weer onvoordelig en niet in zijn belang uitpakt.
Stelling 6:
Het mijden van risico door de opdrachtgever past bij uitkomstgerichte contracten; een
gedragsgericht contract legt risico’s bij de opdrachtgever.
Hoe risicomijdender de opdrachtgever is, hoe aantrekkelijker het is om risico over te dragen
aan de leverancier. Een opdrachtgever in een kleinere onderneming is waarschijnlijk zeer
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risicomijdend en zal gevoelig zijn voor uitkomstonzekerheid. Een risicomijdende opdracht
gever komt in geval van maak- of koopbeslissingen (make or buy) uit op een koopbeslissing.
In feite is een koopbeslissing een variant op een uitkomstgericht contract. Bij een koop
beslissing is het risico feitelijk al eerder overgedragen op de leverancier: als het product er al
is, heeft de leverancier de investeringsbeslissing eerder genomen en risico’s voor het maken
van het resultaat al gedragen. Het resultaat is voor de opdrachtgever bekend en kent relatief
weinig risico’s.
Een andere case is die van een opdrachtgever in een organisatie die afhankelijk is van
één groot ‘mission critical IT system’ dat is gebouwd met onderhand sterk verouderde technologie. De opdrachtgever die modernisering van het systeem wenst, maakt in een dergelijk geval met de leverancier een aantal harde afspraken over de uitkomst van het project
in termen van continuïteit, bijvoorbeeld een geslaagde migratie en het meeleveren van beproefde rollback-mechanismen.
Stelling 7:
Bij een sterk gemeenschappelijk belang tussen opdrachtgever en leverancier past een
gedragsgericht contract beter dan een uitkomstgericht contract.
In sterk gesocialiseerde organisaties treedt eigenbelang minder op de voorgrond dan onbaatzuchtig gedrag. Bij een sterk gezamenlijk belang voor opdrachtgever en leverancier gedraagt de leverancier zich exact zo als de opdrachtgever dat wil, ook zonder monitoring.
Een uitkomstgericht contract levert dan nauwelijks voordelen. Het is bijvoorbeeld niet uit te
sluiten dat in dit geval een uitkomstgericht contract het vertrouwen van de leverancier in
de opdrachtgever zelfs beschadigt. Een uitkomstgericht contract zou de leverancier op het
idee kunnen brengen dat de opdrachtgever hem onvoldoende vertrouwt, en dit suggereert
wellicht een eigenbelang van de opdrachtgever. Toch is het ook in die situatie nog goed om
de contractvorm nader te bekijken. Het punt van risicoverantwoordelijkheid blijft ook bij
een gemeenschappelijk belang nog spelen. Het probleem wordt in dat geval gereduceerd tot
overwegingen over het delen van risico. In geval van een risicomijdende leverancier is een
gedragsgericht contract aantrekkelijk. In geval van een risicomijdende opdrachtgever zijn
aanvullende afspraken nodig.
Stelling 8:
Een hoge standaardisatie van de taak past bij gedragsgerichte contracten en minder bij
uitkomstgerichte.
De standaardisatie van taken is hoog als ze van te voren kan worden gespecificeerd, als gewerkt wordt volgens vaste methoden en een vooraf te bepalen volgorde van taken. De standaardisatie van de taak verhoogt de meetbaarheid van het gedrag van de leverancier. Een
hoge mate van standaardisatie van de taak vergroot de aantrekkelijkheid van een gedragsgericht contract, omdat informatie over het gedrag van de leverancier makkelijker kan worden bepaald.
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Stelling 9:
Duidelijke meetbaarheid van de uitkomst past bij uitkomstgerichte contracten en min
der bij gedragsgerichte contracten.
Een andere variabele die speelt bij het kiezen van de juiste contractvorm is de meetbaarheid van de uitkomst. Bij een duidelijk maar ook eenvoudig meetbare uitkomst is het voor
de leverancier volstrekt helder wat er gemaakt moet worden. Voor de opdrachtgever is eenvoudig te bepalen of de leverancier dat ook heeft gedaan. Hoe de leverancier dit dan doet, is
voor de opdrachtgever minder interessant. Soms is het eindresultaat zo omvangrijk dat het
uitvoeren van de meting te veel tijd vergt. Een variant hierop is om dan al op tussentijdse
resultaten te meten.
Sommige taken resulteren echter in zachte, weinig tastbare en moeilijk meetbare uitkomsten. Daarnaast is bij het ontwikkelen van een compleet nieuw bedrijfsconcept de uiteindelijke oplossing vrijwel nooit scherp en meetbaar in beeld. Het uiteindelijk te bereiken
doel is dan wel helder, maar zeker als een beoogde menselijke gedragsverandering deel uitmaakt van een te bereiken resultaat, dan is meetbaar maken van dat resultaat lastig. In dat
geval zijn uitkomstgerichte contracten onaantrekkelijk.
Stelling 10:
Bij een langdurige relatie met de leverancier past een gedragsgericht contract beter dan
een uitkomstgericht contract.
Wanneer de opdrachtgever en de leverancier langdurig met elkaar samenwerken, komt de
opdrachtgever meer te weten over de leverancier en vice versa. Op basis van ervaringen
uit het verleden kan de opdrachtgever het gedrag van de leverancier eenvoudiger beoordelen. De leverancier weet telkens beter wat de opdrachtgever nodig heeft. Daarnaast gaan
bij een langdurige samenwerking intermenselijke relaties een nadrukkelijker rol spelen.
Opdrachtgever en leverancier krijgen meer begrip voor elkaars belangen, belangen worden
openlijker besproken en individuen of groepen medewerkers gaan op zoek naar het versterking van elkaars belang.

2.7

Kiezen van de juiste contractvorm

De agency theorie houdt zich bezig met het vinden van prikkels (incentives) die leveranciers
ertoe bewegen het door de opdrachtgever gewenste gedrag te vertonen. Een implicatie van
de agency theorie is bovendien dat het voor organisaties interessant kan zijn om te investeren in controlesystemen om opportunisme van de leverancier te beteugelen. Daarnaast
geeft de agency theorie aan dat het contract tussen opdrachtgever en leverancier duidelijk
moet maken hoe de opdrachtgever en de leverancier met risico’s over onzekerheid over de
uitkomst omgaan. Uit het contract moet blijken of er sprake is van acceptatie, afwenteling
of delen van deze risico’s door de opdrachtgever en de leverancier.
De agency theorie is toe te passen in een rijkere context dan alleen het economische
perspectief. Naast economische factoren spelen ook zaken als macht, eer en professionele

succes met it-opdrachtgeverschap.indd 31

22-8-2011 11:43:53

32

deel 1

beheersbaarheid van ict is geen probleem maar een uitdaging

erkenning, politiek, socialisatie en coalitievorming een rol. Door te kijken naar zowel de harde economische kant als de zachte kant, het menselijk gedrag, valt het beste contract voor
die situatie af te leiden. Dit beste contract voor die situatie vormt de eerste stap voor succesvol opdrachtgeverschap.

2.8

Samenvatting

Als samenvatting zetten we de belangrijkste concepten van de agency-theorie in tabel 2.2
op een rijtje.
Concept

Omschrijving

Sleutelidee

Principal-agent relaties zullen een efficiënte organisatie van de kosten
van informatie en het dragen van risico’s moeten reflecteren.

Analyse-eenheid

Het contract tussen principal en agent.

Aannames over de mens

Eigenbelang;
Beperkte rationaliteit (bounded rationality);
Risicoaversie.

Aannames over de organisatie

Gedeeltelijk doelenconflict tussen deelnemers;
Efficientie als criterium voor effectiviteit;
Informatieassymetrie tussen principal en agent.

Aanname over informatie

Informatie is een koopbaar handelsgoed (commodity).

Contracteerproblemen

Agency (moral hazard en adverse selection);
Delen van risico’s.

Probleemdomein

Relaties waarin de principal en agent gedeeltelijk verschillende doelen en
risicovoorkeuren hebben.

Tabel 2.2

Agency-theorie: een overzicht van de concepten
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Figuur 3.1

3.1

De plaats van ‘Opdrachtdefinitie en acquisitie’ in de tempel van opdrachtgeverschap

Inleiding

Een opdrachtgever is iemand die een bepaald resultaat voor ogen heeft, maar voor het bereiken ervan afhankelijk is van anderen. Die anderen zijn niet alleen de mogelijke uitvoerders
van het project, maar ook alle andere belanghebbenden en betrokkenen. De voorbereiding
van het project behelst het definiëren van de opdracht, het verkrijgen van instemming en
advies van belanghebbenden en betrokkenen, de selectie van een of meer leveranciers, het
maken van afspraken over de uitvoering en gunning van de opdracht aan de gecontracteerde leveranciers. Dit hoofdstuk beschrijft wat een opdrachtgever moet weten en doen om
opdrachtdefinitie en acquisitie tot een waardevolle voorbereiding van het project te maken.

3.2

Het succes van de opdracht begint bij jezelf

3.2.1

Het speelveld van de opdrachtgever

Naast de belanghebbenden, betrokkenen en leveranciers zijn er een ICT-context, een organisatorische en/of maatschappelijke context, een tender- of inkoopproces en kennisbronnen
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waar de opdrachtgever rekening mee heeft te houden. De opdrachtgever zal zich ervan moeten vergewissen dat hij al deze groepen in het vizier heeft, zoals toegelicht in onderstaande
figuur.
Deze groepen zijn tegelijkertijd bronnen voor risico’s die projectsucces in de weg staan.
Het identificeren en analyseren van risico’s moet dan wel worden gevolgd door het van te
voren bedenken en voorbereiden van risicobeperkende maatregelen. De risicogerichte aanpak bevordert dat de opdrachtgever zich concentreert op de belangrijkste factoren voor het
welslagen van een specifiek project. Die aanpak houdt rekening met de risicovoorkeuren
van de opdrachtgever en belanghebbenden en reduceert onzekerheid over de uitkomst van
het project.
Belanghebbenden

Betrokkenen

Organisatorische
en maatschappelijke context

COMMUNICATIE

ICT-context

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE
Interne
(gedelegeerde)
leverancier

(gedelegeerde)
opdrachtgever
COMMUNICATION

Kennisbronnen

COMMUNICATIE
Inkoop /
tenderbureau
Figuur 3.2
3.2.2

Leverancier

Het speelveld van de opdrachtgever

De opdrachtgever

De opdrachtgever wordt verbeeld door het veld in het midden van figuur 3.2. De positionering in het midden laat zien dat de opdrachtgever van een specifiek project de verbindende
schakel is tussen de verschillende velden. Opdrachtgeverschap vraagt grote communicatieve
expertise. Naast persoonlijke en informele communicatieve vaardigheden zal de opdrachtgever ook een beroep moeten kunnen doen op geïnstitutionaliseerde communicatiemiddelen, zoals projectplannen, de business case en projectrapportages. Vooral de business case is
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een belangrijk communicatiemiddel dat dient om de politieke krachten rondom een project
op constructieve wijze te mobiliseren. In termen van de agency-theorie, zoals behandeld in
paragraaf 2.4, is de business case een mechanisme om doelconflicten te voorkomen en de
onzekerheid over de uitkomst van het project in kaart te brengen en te beteugelen. Ook is
het een informatiesysteem om de leverancier (projectuitvoerder) op koers te houden, ook
wanneer omstandigheden en inzichten veranderen.
3.2.3

De belanghebbenden

Belanghebbenden zijn degenen die iets willen van het project en formeel of informeel het
project kunnen beïnvloeden. Belanghebbenden stellen eisen en wensen aan het project
en voorzien het van budget, in ruil voor de te verwachten baten. De belanghebbenden zijn
verantwoordelijk voor de verankering van het project in de bedrijfsvoering. De ideale opdrachtgever komt uit hun midden en is eigenaar van de business case, omdat hij het grootste belang heeft bij de verwezenlijking daarvan. Dit zorgt voor een drijvende kracht achter
het project, die bereid is om prioriteiten te stellen en knopen door te hakken om de ge
wenste (winstgevende) situatie zo snel mogelijk te bereiken. Een vertegenwoordiging van
de belanghebbenden neemt als stakeholder deel aan de stuurgroep van het project (Van der
Molen, 2009). In dit licht bekeken is het de business case die bepaalt wie belanghebbenden
zijn en wie dus vertegenwoordigd moeten zijn in de stuurgroep. Als de business case wijzigt
kan dat dus gevolgen hebben voor de samenstelling van de stuurgroep.
3.2.4

De betrokkenen

Betrokkenen zijn degenen die, op wat voor manier dan ook, geraakt worden door het project
doordat ze iets moeten doen of ondergaan voor het project. Betrokkenen kunnen meestal
geen formele eisen stellen aan het project, zoals belanghebbenden, maar kunnen op allerlei
manieren mee- of tegenwerken. Zij leveren resources en support aan het project, mogelijkerwijze in ruil voor compensatie. Betrokkenen zijn bijvoorbeeld de individuele gebruikers
en diverse adviseurs, zoals de jurist, de ICT-architect (Engels: IT Architect) en de inkoop
medewerker. Kenmerkend verschil tussen betrokkenen en belanghebbenden is dat de eersten geen rechtstreekse invloed op het project kunnen uitoefenen en de laatsten wel. Ter
illustratie geldt het volgende voorbeeld. De individuele gebruikers zijn betrokkenen, want
zij worden geraakt door het projectresultaat, maar hebben geen individuele invloed op het
project. De senior user is belanghebbende. Als het goed is vertegenwoordigt de senior user
de gebruikersbelangen; maar de door deze naar voren gebrachte gebruikersbelangen stroken niet altijd met de belangen van individuele gebruikers. Indien het project, als onderdeel
van de business case, bijvoorbeeld leidt tot een vermindering van het aantal FTE’s, dan is
de medewerker wel betrokken, maar zijn individuele belang (behoud van werk) is onder
geschikt aan het gebruikersbelang en bedrijfsbelang. Voldoende oog en aandacht hebben
voor betrokkenen reduceert risico’s op tegenwerking van het project en maakt het mogelijk
voldoende budget voor maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van compensatie, als onderdeel van de business case op te nemen.
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De ICT-context

De opdrachtgever dient er zich van bewust te zijn dat het project niet los kan worden gezien van de ICT-context. Die context wordt gevormd door de eigen ICT-afdeling, de huidige
leveranciers, het ICT-landschap en alle architecturen, richtlijnen en standaarden waarover
afspraken zijn gemaakt. De ICT-context stelt voorwaarden aan het project en kan een claim
leggen op resources. Het is namelijk de weerbarstige praktijk dat er niet alleen vanuit ‘business’ eisen en wensen zijn, maar zeker ook vanuit de ICT. Denk aan het installeren van aller
lei nieuwe versies van softwarecomponenten of aan het gebruiken van nieuwe versies van
software-ontwikkeltools die de ICT-afdeling in staat stellen om beter en sneller nieuwe
functionaliteit op te leveren.
3.2.6

De organisatorische en maatschappelijke context

De organisatie, de markt, de overheid en de maatschappij stellen beperkingen aan het project, voor zover niet verwoord door belanghebbenden en betrokkenen, en vormen aldus de
context van het project. De opdrachtgever zal zich terdege op deze context moeten oriënteren. De opdrachtgever, bijvoorbeeld een lijnmanager, is doorgaans niet bij machte om de
organisatorische of maatschappelijke context significant te beïnvloeden. Immers, actoren
uit deze context die wel beïnvloedbaar zijn behoren al tot de categorie belanghebbenden of
betrokkenen. Oriënteren op de organisatorische en maatschappelijke context komt dus neer
op het identificeren van risico’s die voortkomen uit de bredere omgeving van het project en
het vervolgens identificeren van maatregelen om die risico’s te beperken.
3.2.7

Kennisbronnen

De opdrachtgever maakt dikwijls gebruik van kennisbronnen om onzekerheid rondom
het project te reduceren en zich als succesvol opdrachtgever te kunnen manifesteren op
het speelveld. Kennisbronnen zijn specialisten, regisseurs, trainingen, best practices en
managementmethodieken. Wanneer personen fungeren als kennisbronnen, zijn zij daardoor meteen ook betrokkenen met wie de opdrachtgever een relatie aangaat.
Grofweg gaat het om twee soorten kennis. Ten eerste kennis van het domein: de context, business, bedrijfsprocessen, organisatie en interne politiek. Ten tweede kennis van de
uitvoering: van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van opdrachtgeverschap,
van programma- en projectmanagement en van ICT of van iedere andere relevante technologie of methodologie dan ook. Beide soorten van kennis zijn bij de opdrachtgever nodig om
zeker te stellen dat het project en leveranciers daarbinnen in het belang van de opdrachtgever werken. Het zogenaamde ‘twee-benen’-principe van Hindriks (2009) houdt in dat de
opdrachtgever zelf op ten minste een van beide kennisgebieden moet kunnen steunen en
het ontbrekende been moet organiseren. Op deze manier staat de opdrachtgever met beide
benen stevig op de grond. Het organiseren van de ontbrekende kennis is ingewikkeld, in de
praktijk leidt dit vaak tot problemen. Verreweg de meeste problemen hebben betrekking
op gebrek aan kennis van de operationele uitvoering en van de verantwoordelijkheden als
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opdrachtgever. Op zich is optreden van deze problemen min of meer voorspelbaar. De opdrachtgever is doorgaans voltijd manager en staat op enige afstand van het operationele
werk. Daarnaast is hij vaak in deeltijd projectopdrachtgever.
De problematiek wordt verergerd wanneer in een organisatie beleid en uitvoering ver
uit elkaar liggen. Dit is bij overheidsorganisaties dikwijls het geval. Een beleidsafdeling
bereidt dan een project voor zonder voldoende kennis te nemen van de mogelijkheden en
beperkingen van de uitvoering; techniek is nooit een probleem, totdat het moet worden
ingezet. Eens te meer blijkt hier het belang van het tijdig consulteren van belanghebbenden, betrokkenen, de ICT-context en uitvoerenden. Vooral bij overheidsorganisaties is het
een probleem om de beslissers en zo nodig de politiek snel en accuraat en met het nodige
urgentiebesef kennis en inzicht te verschaffen in de mogelijkheden en beperkingen van
de uitvoering. Het begin van de oplossing ligt bij de opdrachtgever die tijdig voldoende betrouwbare kennisbronnen weet te mobiliseren om de beslissers en de politiek dit inzicht te
verschaffen.
Een andere zorg is juist een te grote focus op de technische component, terwijl het project staat of valt met veranderingsbereidheid van mensen die met de nieuwe processen
moeten gaan werken. Het is mogelijk dat de opdrachtgever veel verwacht van de techniek
maar te weinig kennis heeft van het absorptievermogen van zijn organisatie. Nieuwe technieken worden dan met hoge snelheid geïntroduceerd, terwijl medewerkers de vernieuwingen niet meer kunnen bijbenen. De observatie hierbij is dat dit komt door gebrek aan
kennis van verantwoordelijkheden als opdrachtgever en door onbekendheid met de uitvoering en de techniek. Het project kan daardoor een speeltje worden van de ICT-afdeling of
van w
 elke stafafdeling dan ook. Van belang is dat de opdrachtgever onderkent dat absorptie
van n
 ieuwe technieken en nieuwe werkwijzen door de uitvoering vooral een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf is.
3.2.8

Inkoop / Tenderbureau

Bij overheidsorganisaties dient het inkoopproces aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Voor projecten vanaf een bepaalde omvang gelden Europese aanbestedingsregels. De opdrachtgever dient vanaf de start en zeker tijdens de opdrachtdefinitie- en acquisitiefase
rekening te houden met deze verplichtingen om vertraging in het aanbestedingsproces te
voorkomen. Ook ondernemingen kennen dikwijls afspraken rondom inkoop. De opdrachtgever heeft vaak te maken met beperkingen in de keuze van uitvoerders die van te voren bekend zijn. De belangrijkste beperkingen komen voort uit afspraken gemaakt door de interne
ICT-afdeling of een zogenaamd ‘shared service center’, mantelovereenkomsten met externe
leveranciers of de huidige externe leverancier in geval van een uitbreidingsopdracht op eerdere projecten.
3.2.9

Leveranciers

Met leveranciers worden de interne en externe uitvoerders bedoeld die de producten en
diensten opleveren waarmee de business case wordt gerealiseerd. Voor de leverancier is
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de rol in het midden van figuur 3.2, de opdrachtgever, de representant van de belanghebbenden. In de fase van opdrachtdefinitie en acquisitie is er nog geen externe leverancier
gecontracteerd voor de uitvoering. Niettemin heeft de opdrachtgever vaak te maken met
beperkingen in de keuze van uitvoerders die van te voren bekend zijn.
Indien al geselecteerd, is de leverancier van (deel)producten en diensten belanghebbende bij het project en zal als senior supplier vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep (Van
der Molen, 2009). De leverancier is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de kostenkant van de business case. Vanuit het perspectief van de leverancier zijn dit echter geen
kosten, maar opbrengsten. Deze opbrengsten rechtvaardigen wat de leverancier betreft het
aangaan van het contract. Het spreekt voor zich dat deze belangentegenstelling altijd boven
een samenwerking hangt en moet worden beheerst, zodat de leverancier in het belang van
de opdrachtgever blijft werken. De in paragraaf 2.4 gegeven beschrijving van de agencytheorie gaat hier dieper op in.
3.2.10

Eisen aan opdrachtgever en leverancier

De opdrachtgever zal zijn keuze voor een eerstverantwoordelijke uitvoerende, de leverancier, zorgvuldig willen maken. Opdrachtgever en leverancier vormen een tandem met de
opdrachtgever aan het stuur (Hindriks, 2009). Beide zullen samen door één bocht moeten
kunnen. De opdrachtgever moet ervan op aan kunnen dat de leverancier goed meehangt in
de bocht en op het juiste moment doortrapt of afremt. Alleen door op deze wijze als tandem
te fungeren, komt de overwinningsbeker van projectsucces in beeld.
Als de opdrachtgever niet goed kan sturen, kan de leverancier dat echter niet compenseren door harder of zachter te trappen. Hier ligt een aantal belangrijke knelpunten. Als
effectief opdrachtgeverschap ontbreekt, weet de opdrachtgever niet wat hij wil bereiken,
waarop te sturen, wanneer te beslissen en evenmin wanneer een leverancier moet esca
leren. Tel daarbij op dat de opdrachtgever niet slagvaardig is en geen leveranciers durft
of mag sanctioneren, en de kans is aanwezig dat de leverancier eigenwijs wordt, wat iets
anders is dan zelfbewust opdrachtnemerschap. De eigenwijze leverancier pakt de aan
wezige ruimte, neemt de regie over, laat zich niet aansturen, stelt zelf prioriteiten op voor
zijn werk, mogelijk ten koste van de opdrachtgever, en communiceert niet over budget en
proces. De leverancier laat zijn eigen doelen prevaleren en frustreert het informatiesysteem
van de opdrachtgever. Opdrachtgeverschap kan zoveel productiever zijn als we lessen gebruiken om van te leren en te verbeteren.
De drie uitdagingen voor het projectsucces zijn:
1.
Realiteitszin: stel realistische en haalbare doelen
–
kanaliseer de politiek in de organisatie;
–
houd rekening met de geldingsdrang en dadendrang van managers die willen
scoren.
2. Breng belangen van alle belanghebbenden en overige betrokkenen in lijn
–
verkrijg steun en vermijd weerstand;
–
zoek het best haalbare;
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–
manage de interne organisatie;
–
maak keuzes die de oplossingsrichting duidelijk maken.
Selecteer en voer regie over leveranciers
–
laat leveranciers de juiste dingen doen;
–
laat leveranciers de dingen juist doen;
–
streef naar duurzame samenwerking.

Als tandem zijn opdrachtgever en leverancier in staat de uitdagingen voor het projectsucces
het hoofd te bieden. Hieronder en in tabel 3.1 is samengevat welke eisen worden gesteld aan
de opdrachtgever, wat het gezicht is van de succesvolle opdrachtgever. Effectief opdracht
geverschap houdt in (Van der Molen, 2009; VROM, 2008):
–
Begin met een heldere businesscase, draag deze uit en blijf (aan) deze business case
toetsen.
–
Maak stuurgroepleden medeverantwoordelijk voor de levering of gebruik van het
resultaat en realisatie van de baten en maak dit een gedeelde filosofie in de organisatie.
–
Eis een productgerichte planning en rapportage (uitkomstgerichte elementen in een
gedragsgericht contract).
–
Stuur op uitzonderingen.
–
Sta alleen scopewijzigingen buiten een bepaalde bandbreedte toe met autorisatie door
de stuurgroep en geef fase voor fase mandaat.
–
Wees kritisch bij de keuze van een projectleider en moedig hem aan kritisch te zijn.
De overwinningsbeker van projectsucces
Profiel van de succesvolle
leverancier

Profiel van de succesvolle
opdrachtgever

– Inhoudelijke deskundigheid
•
zowel op ICT-vlak
•
als veranderkundig
•
als ‘de business’
– Ervaring met vergelijkbare trajecten
– Projectmatige excellentie
– Loyaliteit
– ‘Zelfbewust ondernemerschap’

– Inhoudelijke deskundigheid
•
zowel op ICT-vlak
•
als veranderkundig
•
als ‘de business’
– Ervaring met vergelijkbare trajecten
– Projectmatige excellentie
– Loyaliteit
– ‘Effectief opdrachtgeverschap’

Tabel 3.1

Eisen aan opdrachtgever en leverancier

Zelfbewust opdrachtnemerschap houdt in:
–
Wees kritisch, pak niet op wat de opdrachtgever laat liggen, maar spreek hem erop aan.
–
Maak zaken beslisbaar. Geef de opdrachtgever altijd de mogelijkheid te kiezen door bij
wijzigingen en uitzonderingen alternatieve oplossingen aan te bieden.
–
Adviseer de opdrachtgever uitzonderingen en wijzigingen tijdig te toetsen aan de business case en te valideren bij belanghebbenden.

succes met it-opdrachtgeverschap.indd 41

22-8-2011 11:43:53

42

–
–

3.3

deel 2

regievoering tijdens ontwikkeling en overdracht naar beheer

Maak het project transparant voor de opdrachtgever (VROM, 2008), werk mee aan zijn
rapportagesysteem.
Wees open over risico’s en issue’s.

Het speelveld van de regievoerder

Daar waar de opdrachtgever ondersteuning nodig heeft in het beheersen van de communicatie met alle spelers, komt de regievoerder in beeld. De regievoerder, in figuur 3.3 verbeeld
in het middelste donkerblauwe vlak, is als het ware de rechterhand van de opdrachtgever, en
treedt in veel gevallen op namens de opdrachtgever. De opdrachtgever kan tactische en operationele verantwoordelijkheden aangaande de opdracht uitbesteden aan een regievoerder.
Afhankelijk van het verstrekte mandaat vanuit de opdrachtgever kan de regievoerder optreden als gedelegeerde leverancier. Voor leveranciers en inkoop kan de regievoerder optreden
als gedelegeerde opdrachtgever. De daadwerkelijke opdracht en vaststellen van de business
case is en blijft altijd een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Ook het onderhandelen met belanghebbenden over de opdracht en de business case blijft voorbehouden aan
de opdrachtgever; de regievoerder is geen partij. De regievoerder heeft te maken met klanten en niet met belanghebbenden. Een klant is een interne of externe persoon of groep van

Belanghebbenden

Opdrachtgever

Betrokkenen

Organisatorische
en maatschappelijke context

COMMUNICATIE

ICT-context

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE
Regisseur
(vraagbundeling)
(leveranciersmanagement)
COMMUNICATION

Kennisbronnen

COMMUNICATIE
Inkoop /
tenderbureau
Figuur 3.3

Leverancier

Het speelveld van de regievoerder
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personen die tegen betaling een dienst of een gereed product afneemt van een interne of
externe leverancier. Een opdrachtgever en een belanghebbende kunnen ook klant zijn van
de dienst of het gerede product dat in het project tot stand komt en in beheer wordt genomen. Een klant die een dienst of gereed product bestelt, is geen opdrachtgever zoals bedoeld
in dit boek.
De regievoerder is verantwoordelijk voor het integreren van bestaande diensten en
producten van meerdere interne en externe leveranciers in ondersteunende diensten ten
behoeve van meerdere klanten. Deze klanten kunnen belanghebbende zijn geweest in het
project waarin de ondersteunende dienst tot stand is gekomen. Bij oplevering van het project wordt de tactische besturing van de dienst overgedragen van de projectorganisatie aan
de regieorganisatie.
De rol van de regievoerder is vooral van belang in wat Van der Molen (2009) contract-opdrachtgeverschap noemt, het door de organisatie uitbesteden van opdrachten aan leve
ranciers. De regievoerder speelt doorgaans geen rol in project-opdrachtgeverschap. De
regievoerder is verantwoordelijk voor vraagbundeling en leveranciersmanagement ten behoeve van de levering van diensten die de bedrijfsprocessen ondersteunen. Regievoering is
te vergelijken met facilitair management (De Jong e.a., 2010). De rol van regievoerder is ‘projectoverstijgend’ en wordt in hoofdstuk 8 uitgebreider besproken.

3.4

Bepaal van te voren wat je wilt bereiken en langs welke weg

3.4.1

Het wat, waarom en hoe van een project

Bepaal wat je van te voren wilt bereiken en langs welke weg. Daar is een helder proces voor
nodig. Om te beginnen voorziet dit proces in het maken van een business case met meerdere
uitvoeringsvarianten parallel aan het definiëren van functionele en technische vereisten
(requirements). In de voorbereidende fase van een project worden het waarom, het wat en
het hoe beantwoord. De business case beantwoordt de waarom-vraag. Een project initiatiedocument (PID), een definitiestudie of een business impactanalyse (BIA) beantwoordt wat
het project inhoudt en wat er wordt opgeleverd. In deze documenten worden de functionele
requirements beschreven. De project startarchitectuur (PSA; zie ook paragraaf 3.4.4) beantwoordt hoe het project past in het grotere geheel van de organisatie, hoe het tegemoet komt
aan algemene architectuurprincipes en richtlijnen en of en hoe hergebruik wordt gemaakt
van ICT-componenten en services. In de PSA wordt beschreven hoe aan de requirements van
het project wordt tegemoetgekomen gegeven de algemene architectuurprincipes en modellen. Business case, PID en PSA vormen idealiter een drie-eenheid. Deze drie-eenheid beantwoordt respectievelijk het waarom, het wat en het hoe van een project. In deze drie-eenheid
komen de concerns van belanghebbenden, betrokkenen, uitvoering en organisatie samen.
De opdrachtgever dient kennis en begrip te hebben van de inhoud ervan.
In de praktijk eisen organisaties een veelheid van documenten die al dan niet consequent toegepast deze drie vragen min of meer beantwoorden. Er is veel overlap en niet i edere
vraag wordt even diepgaand beantwoord. Templates voor projectdocumentatie sluiten niet
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op elkaar aan en hebben geen heldere plaats in een gemanaged proces. De diverse processen waarin de documenten tot stand komen en worden gebruikt sluiten in onvoldoende
mate op elkaar aan. Tegen een dergelijke achtergrond is miscommunicatie met belanghebbenden, betrokkenen en uitvoerenden niet uit te sluiten. Een verkeerde vraagstelling en
mede daardoor een onjuiste aansturing van het project is het gevolg. De opdrachtgever weet
niet wat hij wil bereiken, waarop te sturen, wanneer te beslissen en wanneer een projectmanager moet escaleren. Daardoor levert het project niet waar de organisatie behoefte aan
heeft. In hoofdstuk 8 wordt het projectoverstijgende investeringsselectieproces behandeld
waarmee deze problematiek organisatiebreed wordt aangepakt. Het verdient dus aanbeveling om business case, PID en PSA in onderlinge samenhang op te stellen in een gedefinieerd en gemanaged proces. In dit proces zal het gehele speelveld van de opdrachtgever
moeten worden betrokken om de belangrijkste concerns en requirements van de spelers te
prioriteren en toe te wijzen aan het project.
3.4.2

Het wat: functionele en technische requirements

Bij het bepalen wat je wilt bereiken speelt het feit dat de opdrachtgever problemen heeft
met het eenduidig en begrijpelijk formuleren van de vraag naar de leverancier. Tevens
speelt het continu wijzigen van inzichten of omstandigheden bij de opdrachtgever waardoor men de vraag blijft herformuleren (onvolledigheid en instabiliteit van requirements).
Vervolgens heeft de opdrachtgever moeite met het prioriteren van de diverse onderdelen
van de vraag. Veel problemen later in het ICT-project blijken herleidbaar naar het niet eenduidig formuleren van de vraag (Arendsen e.a., 2009). Dit betekent dat er meer aandacht
aan vraagarticulatie, formulering en prioritering moet worden besteed.
Er bestaan tegenwoordig voldoende beproefde werkwijzen om de vraag eenduidig te
kunnen formuleren. Deze werkwijzen staan bekend onder de term requirements. Succesvol
hanteren van de beproefde werkwijzen vergt echter zowel bij opdrachtgever als bij leverancier het omarmen van werken met behulp van requirements. In essentie komt werken met
requirements erop neer dat de communicatie tussen opdrachtgever en leverancier wordt
geformaliseerd. Daardoor verloopt de communicatie transparant, controleerbaar en herbruikbaar, ook in de toekomst.
Onvolledigheid van requirements kan worden bestreden op een aantal manieren.
Allereerst kan die onvolledigheid worden tegengegaan door verschillende soorten requirements te onderscheiden.
De business requirements vertegenwoordigen de doelstellingen van de business. Deze
requirements geven antwoord op de waarom-vraag van het systeem: waarom moet dit systeem er komen. Dergelijke requirements zijn zeer nauw verwant aan de business case van
een project. In de business case zijn soms direct requirements verwoord (‘met het systeem
kan de omzet 5% per jaar groeien, anders dan nu) of ze zijn eruit te herleiden. De gebrui
kersrequirements geven antwoord op de ‘wat’ vraag van het systeem; wat moet het systeem
doen. Ten slotte zijn er de systeemrequirements. Dit is een concreet geformuleerde eis of beperking waaraan het systeem dient te voldoen om de business- en gebruikersrequirements
te realiseren.
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Iedere soort requirements is gericht op een bepaalde doelgroep. Voor elke groep van belanghebbenden bestaat een niveau waarop die belanghebbende in de praktijk ook communiceert. Het management van een organisatie heeft het bijvoorbeeld over doelen die ze met
de organisatie wil bereiken. Business requirements adresseren dat niveau. Gebruikers willen dat het systeem hen ondersteunt in hun operationele werk; hierin voorzien de gebruikersrequirements. Tot slot willen ICT-ontwerpers, ontwikkelaars en testers weten waaraan
datgene wat ze nu moeten gaan maken moet voldoen. Dit niveau wordt geadresseerd door
systeemrequirements.
Naast het invullen van deze niveaus van requirements wordt ook de relatie tussen deze
niveaus transparant gemaakt. Deze zogenoemde traceerbaarheid van requirements maakt
eventuele omissies van requirements zichtbaar maar ook overbodige requirements. Indien
aan een specifiek business requirement geen gebruikersrequirement en systeemrequirement is gekoppeld, dan is vanaf deze eerste stap al duidelijk dat aan dat business requirement geen invulling wordt gegeven door de ICT. Maar ook komen er in de praktijk
ongewenste situaties voor waarin een gebruikersrequirement, geuit door een gebruikersvertegenwoordiger, niet rechtstreeks valt te koppelen aan een business requirement. Dit
betekent dan dat er gebruikerseisen worden gesteld die niets met het doel van het systeem
te maken hebben. Dit kan duiden op zogenaamde ‘scope creep’: men tracht meer binnen de
scope van het project te doen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Maar het kan ook duiden
op het ontbreken van een tot nog toe niet onderkend business requirement.
Er bestaan ook nog andere soorten requirements. Voor meer informatie over requirements verwijzen we naar hoofdstuk 4, waarin een afzonderlijke paragraaf (4.4) is gewijd
aan het gestructureerd omgaan met requirements. Het is vooral van belang dat requirements een praktisch en bewezen hulpmiddel vormen om de communicatiekloof tussen opdrachtgever en leverancier te overbruggen.
Behalve verschillende soorten requirements bestaan er ook verschillende require
mentsprocessen (Arendsen e.a., 2009). Een van deze processen vormt requirementsmanagement. Binnen dergelijk management wordt specifiek aandacht besteed aan de
traceerbaarheid en het wijzigingsbeheer van requirements. Concreet betekent dit dat de
impact van deze wijziging op andere al bestaande requirements wordt beoordeeld bij alle
voorstellen tot wijziging van een bestaand requirement. Een positief effect hiervan is dat
impactanalyses van wijzigingen op een zeer gestructureerde manier plaatsvindt. In hoofdstuk 4 zijn alle requirementsprocessen in hun samenhang uitgebreider beschreven.
Van belang is wel dat er een gestructureerde werkwijze met requirements vanaf de
start van een project wordt ingezet. Zonder gestructureerde vastlegging vanaf het begin
wordt het lastig om bij wijziging van requirements impactanalyses op basis van requirements uit te voeren. Daarnaast zijn systemen die vanuit projecten met een gestructureerd
requirementsproces worden opgeleverd, ook in de beheer- en exploitatiefase veel eenvoudiger gestructureerd aan te passen. Met vastlegging van requirements is veel essentiële kennis vastgelegd over het doel van het systeem, de taken die het moet ondersteunen en de
exacte vertaling wat er verwacht mag worden van het systeem.
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Een ander zorgpunt dat door middel van requirements en requirementsprocessen is te
ondervangen is dat systeemkoppelingen worden geïmproviseerd en niet voldoen aan standaarden, waardoor de organisatie vastgebakken zit aan de ‘verkeerde’ oplossing.
Dit concern wordt voorkomen als naast functionele requirements ook aandacht wordt
besteed aan de zogenaamde niet-functionele requirements. Deze dekken bijvoorbeeld
zaken als performance, beveiliging en gebruikersvriendelijkheid van het systeem af. Ook de
gebruikersdocumentatie en trainingen vormen onderdeel van de niet-functionele require
ments.
De opdrachtgever en gebruikersorganisatie weten dikwijls de functionele requirements wel te benoemen. Ook performance en gebruikersvriendelijkheid wordt bij vrijwel
ieder project genoemd. Maar de echt voor dat systeem relevante niet-functionele requirements worden dikwijls vergeten. Het vergeten en niet concreet benoemen van niet-functionele requirements leidt er dikwijls toe dat een systeem in afzondering prima werkt, maar
in de verdere verschijningsvorm van het systeem de organisatie enorm belemmert. Een PSA
waarin beschreven staat aan welke niet-functionele requirements moet worden voldaan, is
een voorwaarde om dit te kunnen voorkomen. Het al dan niet voldoen aan niet-functionele
requirements wordt namelijk al in de architectuur van het te ontwikkelen systeem bepaald.
Aan een vergeten en extra functioneel requirement kan vaak door toevoeging van een extra
scherm, veld of functie nog wel worden voldaan. Maar systeemperformance of eenvoudige
koppeling aan een ander systeem kun je niet via een extra scherm of button inbouwen. Het
systeem is daarop ontworpen of niet. Architectuur gaat over dat wat in een systeem moeilijk te wijzigen is als het eenmaal gebouwd is. De keuze is van te voren beter nadenken over
niet-functionele requirements of achteraf dure aanpassingen voor lief moeten nemen.
Een van de vragen met betrekking tot requirements is: wie stelt ze op? Dit raakt ook aan
het concern; vanaf het moment dat een leverancier de specificaties gaat uitwerken, lijkt er
geen weg meer terug te zijn, terwijl nog niet besloten is om te gaan ontwikkelen. Zodra een
ICT-leverancier opdracht heeft gekregen om specificaties op te stellen en uit te werken is
het logisch dat er een ICT-oplossing als meest pasklare oplossing uit de bus komt. De analogie die daarbij vaak wordt aangehaald is de volgende: vraag aan een timmerman hoe iets
gerepareerd moet worden en zijn antwoord zal zijn ‘met spijkers’. Dezelfde gedachtegang
geldt voor ICT-leveranciers, problemen los je nu eenmaal op met ICT. Vandaar dat het juist
veel logischer is om een verantwoordelijke los van de ICT-leverancier de requirements te
laten opstellen. Daarbij is het ook sterk als deze rol tevens een verantwoordelijkheid heeft
in de acceptatie. Immers: als er onduidelijkheden in de specificaties optreden tijdens de
acceptatie, is ook duidelijk dat de verantwoordelijke voor de requirementsspecificatie zijn
werkwijze daarop dient te verbeteren. Requirementsanalisten die weten dat ze bij de accep
tatie opnieuw worden betrokken zullen doorgaans duidelijker specificeren of in ieder geval de risico’s op onduidelijkheden beter benoemen. Dat geeft opdrachtgever en leverancier
de kans om voor daadwerkelijke uitvoering van het project over deze risico’s te beslissen
en eventueel aanvullende risicomijdende of risicobeperkende maatregelen te treffen. Het
toevoegen van requirementsanalisten onafhankelijk van de leverancier aan het projectteam maakt de betrokkenheid van requirementsanalisten bij acceptatie mogelijk. Tevens
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zorgt het ervoor dat de analist kritisch kan kijken naar voorgestelde oplossingsrichtingen.
Daarmee worden ongewenste en geldverspillende ontwikkeltrajecten voorkomen.
3.4.3

Het waarom: de business case

De business case beantwoordt systematisch en gestructureerd de waarom-vraag van een
project vanuit het perspectief van de eigenaar en andere belanghebbenden en met input
van de inzichten van betrokkenen en uitvoerenden. De kortste definitie van een business
case is: Een business case is de zakelijke rechtvaardiging van een beslissing.
Net als in een rechtszaak gaat het om de bewijslast en bewijsvoering. In een rechtszaak gaat
het om rechtvaardiging van de uitspraak schuldig of onschuldig en in een business case om
waardecreatie of waardevernietiging. In een business case betekent dit een op expliciete
argumentatie gebaseerde afweging van baten en kosten. Als de baten minus kosten groter
zijn dat de gestelde rendementseis, resulteert uitvoering van de beslissing in waardecreatie.
In het tegenovergestelde geval is er sprake van waardevernietiging. De opdrachtgever handelt vanuit het perspectief van de eigenaar, de investeerder in het project. De business case
is het belangrijkste stuurmiddel van de opdrachtgever. Stuurbeslissingen hebben betrekking op het voortzetten, stoppen, vertragen, pauzeren, versnellen, uitbreiden of inkrimpen van een project. De business case helpt de opdrachtgever die beslissing te nemen die
de meeste waarde creëert voor de eigenaar van het project. Dit lukt des te beter naarmate
baten en kosten in hogere mate zijn gekwantificeerd. In hoofdstuk 8 wordt beschreven dat
organisaties vaak met deelportfolio’s werken, omdat in de praktijk de baten van bepaalde
typen projecten niet worden gekwantificeerd. Denk aan projecten op het gebied van bedrijfscontinuïteit, infrastructuur en invoering van wet- en regelgeving. Als kwantificering
niet haalbaar wordt geacht, dan worden in deze projecten hopelijk ten minste de gekwantificeerde kosten afgewogen tegen de geïdentificeerde en geaccepteerde niet-gekwantifi
ceerde baten. Zo ontstaat alsnog een zo consistent en objectiveerbaar mogelijk beeld van
welke projecten het meest bijdragen aan waardecreatie.
De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk zicht willen hebben op de business case om
zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk inspanning de juiste beslissingen te kunnen
nemen over het project. Als de requirements en de project-startarchitectuur nog onvol
doende duidelijk zijn, zal de business case niet meer dan een schetsmatig inzicht kunnen
geven in de baten en kosten. Naarmate het inzicht in het wat en hoe toeneemt, zullen de
consequenties daarvan voor de te verwachten toekomstige baten en kostenstromen met
minder onzekerheid kunnen worden geschat. Om tijdens de uitvoering van het project goed
te kunnen sturen op een business case is kwantificering van baten- en kostenstromen een
vereiste. Het is belangrijk te onderkennen dat de business case een aantal versies kent. Bij
iedere versie wordt informatie toegevoegd en wordt het beeld van de te verwachten baten
en kosten minder onzeker. In de 0.1 versie worden de doelen, uitdagingen en kansen geschetst, de 0.5 versie voorziet in de batenlogica, een logisch model van het voortbrengen
van de baten, in de 0.9 versie is er een zodanig beeld van de gekwantificeerde baten en kosten dat voor het meest belovende uitvoeringsalternatief besloten kan worden om offertes
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van leveranciers op te vragen. De offertes van de leveranciers worden verwerkt in de 1.0
versie van de business case en op grond daarvan wordt de beslissing genomen al dan niet
opdracht te geven voor uitvoering van het project. Als geen van de offertes leidt tot een positieve business case, dan kan eventueel een van de andere uitvoeringsalternatieven worden
overwogen voordat besloten wordt af te zien van het project.
De belangrijkste en moeilijkste taak van het maken van een business case is het vaststellen van de incrementele baten en kosten die het gevolg zijn van de te nemen beslissing.
Het beschouwingsniveau en de uitvoeringsalternatieven zijn de belangrijkste baten en kosten bepalende factoren. Voor opdrachtgevers is het belangrijk het beschouwingsniveau en
de uitvoeringsalternatieven zo snel mogelijk vast te stellen.
Het beschouwingsniveau van de business case is het niveau waarop de uiteindelijke
eigenaar van de business case wordt gevonden. Het beschouwingsniveau bepaalt de batenen kostenposten die moeten worden meegenomen. Voor projecten binnen bedrijven is dit
doorgaans geen probleem; hier is het perspectief van de eigenaar (shareholder) het beschouwingsniveau. Bij overheidsprojecten en projecten binnen ketens en branches van
organisaties is het beschouwingsniveau vaak minder duidelijk. Het niveau van de organisatie is te laag gekozen. Bij projecten binnen een branche van organisaties zijn het vaak de
individuele deelnemende organisaties die de baten realiseren en de brancheorganisatie die
de kosten van investering en exploitatie van de voorziening voor haar rekening neemt. Dit
werkt als de business case op het beschouwingsniveau van de branche als geheel positief is
en er een mechanisme is voor herverdeling van de kosten en de risico’s.
Samenwerking betekent hier om te beginnen informatie over baten, kosten en risico’s
delen binnen de gehele branche. Als de overheid bij datzelfde project ook nog baten ondervindt en de branche van de overheid een bijdrage in de kosten verwacht, dan zal de business case op het beschouwingsniveau van de ondernemers plus de brancheorganisatie plus
de betreffende overheidsorganisatie moeten worden gemaakt. De business case verandert
daardoor steeds meer in een maatschappelijke kosten-batenanalyse.
De grote vraag bij business cases is wat vergelijken we met wat? Vaak de situatie zonder
project ‘niets doen’ versus de situatie met project ‘iets doen’, waarbij ‘iets doen’ kan voorkomen in meerdere uitvoeringsvarianten. De uitvoeringsvarianten bepalen de reikwijdte
(scope) van de beslissing. Neem bijvoorbeeld de uitvoeringsvariant om de eigen ontwikkelafdeling software te laten ontwikkelen. In veel organisaties met een eigen ontwikkelafdeling wordt daarbij een ‘intern tarief’ gehanteerd. Als dit uitvoeringsalternatief wordt
vergeleken met externe softwareontwikkeling, dan zal het interne tarief voor softwareontwikkeling opgeplust moeten worden met realistische overheadkosten. Alleen al ten
behoeve van een reële, marktconforme schatting van de kosten van het project zal de opdrachtgever meerdere uitvoeringsalternatieven van hetzelfde project willen overwegen.
Uitvoeringsalternatieven kunnen daarnaast ook impact hebben op opbrengsten en kostenbesparingen in de bedrijfsprocessen. Voor veel uitvoeringsvarianten van ICT-projecten
geldt dat, indien de implementatie vanuit dezelfde set van requirements wordt gedaan, de
baten hetzelfde zijn.
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Voor opdrachtgevers is het belangrijk in te zien dat de uitvoeringsvarianten in de praktijk
vaak sourcing-varianten zijn. In figuur 3.4 is een eenvoudig huishoudelijk voorbeeld gegeven. In dit voorbeeld stelt een huishouden zich als doel tijdig voorzien te zijn van schone
kleding en linnengoed. De parallel met softwareontwikkeling wordt direct meegegeven.
Gaandeweg wordt tevens het begrip sourcing ontrafeld. We gaan er voor het gemak van uit
dat de nuloptie het op de hand wassen van alle wasgoed inhoudt. Dit heeft een parallel met
het volgen van handmatige procedures voor informatieverwerking, zoals dat vroeger met
kaartenbakken ging. In figuur 3.4 zijn enkele uitvoeringsvarianten geschetst.
Denk om te beginnen aan het kopen van een wasmachine (product) van een wasmachinefabriek (productiemiddel). Na de aanschaf installeert en bedient (dienst) het huishouden de wasmachine zo vaak als nodig om schone was te verkrijgen (resultaat). Dit komt
overeen met het kopen van een standaard softwarepakket (product) om het in eigen beheer
aan te bieden (dienst) aan de gebruikersorganisatie die er informatie mee verwerkt in het
bedrijfsproces (dienst) tot tevredenheid van de klant (resultaat). Een variant daarop is het
inschakelen van huishoudelijke hulp (dienst) om de was te doen met de eigen wasmachine
ofwel uitbesteden van informatieverwerking aan bijvoorbeeld uitzendkrachten. Het technisch beheer van de wasmachine of bijvoorbeeld het server park kan worden uitbesteed
(out-tasking) aan een professionele dienstverlener.
Het is ook mogelijk zelf een wasmachinefabriek op te zetten om maatwerkwasmachines te kunnen maken. Dit komt overeen met het inrichten van een eigen software-

Productiemiddel
Figuur 3.4

→

product

→

dienst

→

product ⇒ productiemiddel van de dienst

resultaat

Eigenaarschap van productiemiddel, product, dienst of resultaat
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ontwikkelstraat, insourcing van een productiemiddel, om maatwerk-softwareproducten te
ontwikkelen voor het leveren van de dienst van geautomatiseerde informatievoorziening.
Een andere optie, als de investering in een wasmachine niet kan worden opgebracht, is het
zelf doen van de was in een wasserette met wasmachines en wasdrogers die geen eigendom
zijn van het bewuste huishouden. Dit komt overeen met het gebruikmaken van software
as a service (SAAS). Ten slotte is er nog het laten doen van de was door een wasserij die de
aangeboden was ophaalt en schoon weer aflevert. De opdrachtgever is hier ‘slechts’ eigenaar van het resultaat. Dat wil zeggen, hij is geen eigenaar van de productiemiddelen, noch
van het product, noch van de dienst. Dit komt overeen met businessproces outsourcing inclusief bijbehorende geautomatiseerde informatievoorziening. Klassieke outsourcing van
ICT-systemen is te vergelijken met het verkopen van je eigen wasmachine aan een partij die
speciaal voor jou rondom je uitbestede wasmachine een privéwasserette inricht en onderhoudt. Klassieke outsourcing van softwareontwikkeling is te vergelijken met het verkopen
van je eigen wasmachinefabriek aan een partij die vervolgens maatwerkwasmachines voor
je maakt en onderhoudt.
Waar het bij ieder project om gaat is of de opdrachtgever eigenaar wil zijn, inclusief
alle bijbehorende zorgen, van het productiemiddel, het product, de dienst of het resultaat. Of
van logische combinaties daarvan. Daarbij zal de opdrachtgever vanaf het resultaat terugredeneren via de diensten en producten tot aan de productiemiddelen als hij het resultaat
in zijn eigen organisatie wil realiseren. Het nadenken over het eigenaarschap van resultaat, dienst, product, productiemiddel heet sourcing. Uit de business case zal moeten blijken
welke sourcingvariant van hetzelfde project de voorkeur verdient.

3.4.4

Het hoe: de project-startarchitectuur

De ‘hoe’-vraag van het project wordt in belangrijke mate bepaald, lees ingekaderd, door de
project-startarchitectuur (PSA). De PSA vertaalt de algemene architectuurprincipes en modellen uit de referentiearchitectuur in specifieke richtlijnen voor het project. Dit betekent
dat rekenschap gegeven wordt van het feit dat het project niet op zichzelf staat, maar productiemiddelen, producten of diensten hergebruikt uit of toevoegt aan het bestaande landschap. Wanneer deze kunnen worden hergebruikt als componenten in een volgend project,
brengt dit baten uit kostenbesparing en tijdswinst teweeg. Aan de andere kant kan hergebruik ook kosten met zich meebrengen voor een project, omdat de baten ervan zich pas
in eventuele daaropvolgende projecten manifesteren. Dit is een belangrijk dilemma van
architectuur dat niet op te lossen is door de afzonderlijke opdrachtgevers van projecten.
Vanuit het algemene belang van de organisatie zal hier een oplossing voor moeten worden
gevonden. Vandaar dat het onderwerp architectuur verder wordt uitgediept in hoofdstuk 8
(Organisatie en projectomgeving).
Ook als de organisatie geen referentiearchitectuur heeft, is het aan te bevelen om een
PSA te schrijven. Ten eerste kent ieder project een ontwerpfase, waarin expliciet moet worden nagedacht over hoe de requirements zullen worden vormgegeven. Ten tweede zal het
technische ontwerp hand in hand moeten gaan met het financiële ontwerp van het project
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in de business case. Ten derde dragen project-startarchitecturen bij aan het ontstaan van
een referentiearchitectuur. De succesvolle ontwerpkeuzes uit de verschillende project-start
architecturen kunnen voor hergebruik worden opgenomen in de referentiearchitectuur. Op
deze wijze kan er ook bottom-up aan samenhang tussen projecten en hun resultaten worden gewerkt.
3.4.5

Het hoe: pas fasering toe

Een ontwikkelproject is een verandering. Bij de start van de verandering dient nagedacht
te worden over de fasering van de verandering. Toepassen van fasering heeft al betrekking
op het opzetten van de veranderingsorganisatie, dus nog voor de daadwerkelijke verande
ring kan worden vormgegeven. De opzet van de veranderingsorganisatie is afhankelijk van
de mate waarin de gewenste verandering binnen één domein kan plaatsvinden of dat er
samenwerking van verschillende domeinen nodig is. Indien de verandering binnen één
domein kan gebeuren, dan is een duidelijke opdrachtgever te benoemen. Deze opdrachtgever mag met mandaat namens de opdrachtgeverorganisatie besluiten. Indien de verandering alleen door samenwerking van domeinen tot stand kan komen, dan dient er één
domeineigenaar als opdrachtgever op te treden namens alle andere domeineigenaren
(Klinkenberg & Rietveld, 2002). In dit geval kan het tot stand brengen van de veranderorganisatie al gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij vier fasen zijn te onderkennen.
Fase 1: Idee en doel definiëren
In deze fase wordt een idee omgezet in een plan op welke manier en met welke partijen of
domeinen het idee haalbaar kan worden. In deze fase komt de regievoerder al in beeld die
de volgende fasen gaat regisseren.
Fase 2: Organiseren, contractvorming en afspraken
In deze fase worden partijen en domeinen bij elkaar gebracht en worden heldere afspraken en spelregels vastgesteld. Duidelijk mag zijn dat in deze fase ook vanuit v
 erschillende
domeinen de regievoerder als leider met mandaat namens de verschillende domeinen
wordt erkend.
Fase 3: Productie en levering
In deze fase wordt het doel gerealiseerd, onder leiding van de regievoerder. Deze fase kan
weer uit verschillende deelfasen en deelopdrachten bestaan die door verschillende projectleiders en leveranciers worden uitgevoerd.
Fase 4: Afronding
In deze fase wordt getoetst of de business case is gerealiseerd en ook de verwachte meerwaarde oplevert voor de verschillende deelnemende domeinen. Daarnaast is dit de fase
waarin ervaringen vanuit het traject op een rijtje worden gezet ter lering en verbetering van
de nieuwe initiatieven. Ten slotte wordt het initiatief afgesloten. Dit kan door (tussentijdse)
stopzetting, omdat de verwachte meerwaarde niet wordt gerealiseerd of door overdracht
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aan een staande organisatie. De regievoerder krijgt in deze fase decharge van de opdrachtgever.

3.5

Acquisitie

Als het wat, hoe en waarom van het project voldoende duidelijk zijn en zijn afgestemd met
en gevalideerd door de belangrijkste spelers in het speelveld van de opdrachtgevers, dan
kan een belangrijke vervolgstap in de voorbereiding van het project worden gezet. Dit is de
acquisitie van een leverancier die als hoofdaannemer van de opdracht zal optreden.
CMMI voor acquisitie vat de belangrijkste best practices voor leveranciersselectie en
overeenkomstontwikkeling beknopt samen (Cannegieter e.a., 2009). De belangrijkste punten zijn:
–
Bereid leveranciersselectie en overeenkomstontwikkeling voor:
•
identificeer en kwalificeer potentiële leveranciers;
•
stel een pakket van selectie-eisen, inclusief requirements, vast;
•
review het pakket van selectie-eisen met belanghebbenden;
•
distribueer en onderhoud het pakket van selectie-eisen naar potentiële leveranciers en beheer het pakket van eisen.
–
Selecteer leveranciers:
•
evalueer voorgestelde oplossingen aan de hand van de evaluatiecriteria;
•
analyseer wat de sterke en zwakke punten zijn van de leverancier en handel daarnaar;
•
selecteer leveranciers op grond van hun vermogen aan de eisen te voldoen.
–
Stel leveranciersovereenkomsten vast:
•
stel vast dat de overeenkomst wordt begrepen, en gebruik en onderhoud dit
wederzijds begrip;
•
stel de leveranciersovereenkomst vast en gebruik en onderhoud deze.
Het identificeren en kwalificeren van potentiële leveranciers veronderstelt dat er voldoende
begrip is van het type product of dienst dat wordt gezocht. Na het doorlopen van de hier
boven voorgestelde activiteiten zou dat in ruime mate het geval moeten zijn. Verder kunnen
er nog projectoverstijgende argumenten zijn om voor bepaalde leveranciers te kiezen. Vaak
staan die in een leveranciersbeleid, dat voorziet in een beperkt aantal voorkeursleveranciers
(preferred suppliers). In dat geval is de shortlist snel gemaakt en worden de potentiële leveranciers geïnformeerd over de ophanden zijnde selectieprocedure.
Het vaststellen van een pakket van selectie-eisen is het meest uitdagende onderdeel
in de voorbereiding. Dit pakket omvat zowel de requirements als de evaluatiecriteria. De
globale functionele en technische software requirements volstaan bij standaardsoftware.
Maatwerk vereist gedetailleerde software requirements. De evaluatiecriteria met betrekking tot de requirements betreffen de mate waarin de leverancier naar verwachting aan de
requirements zal voldoen. De leverancier kan niet volstaan met afvinken van de lijst, maar
moet per requirement motiveren waarom en hoe hij dit denkt te kunnen waarmaken.
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De selectie-eisen worden doorgaans ontwikkeld volgens de gewogen scorecardmethode.
Dit wil zeggen dat de selectie-eisen moeten worden voorzien van wegingsfactoren.
Wegingsfactoren komen voort uit voorkeuren van belanghebbenden en zijn dus subjectief.
Om hier zoveel mogelijk naar te objectiveren, zullen de primaire belanghebbenden alle criteria en wegingsfactoren in de scorecard in onderlinge discussie moeten vaststellen of vali
deren. Van te voren moet ook nagedacht worden over hoe de gegevens uit de ontvangen
offertes worden verwerkt in de business case. Op basis van de gewogen selectie-eisen wordt
een offerteverzoek opgesteld.
Het offerteverzoek bevat naast het pakket van eisen ook een beschrijving van de selec
tieprocedure. Deze dient uit te blinken in eenvoud en transparantie en tegelijkertijd ook te
voorzien in voldoende gelegenheden voor hoor en wederhoor en gelijke informatievoorziening van alle leveranciers. Het offerteverzoek wordt gevalideerd door de opdrachtgever
en primaire belanghebbenden en wordt daarna verzonden aan de potentiële leveranciers.
De volgende stap is het ontvangen en evalueren van de offertes. Een belangrijk onder
deel hiervan is een check op volledigheid bij de leverancier en het valideren van de belangrijkste resultaten uit de beoordeling van de offerte. In de praktijk blijkt het, ondanks de
strakke systematiek van het offerteverzoek, bijvoorbeeld lastig om de financiële paragraaf
van de verschillende offertes voldoende vergelijkbaar te krijgen. Dit werkt het best door van
iedere offerte de consequenties voor de business in kaart te brengen. De huidige waarde van
de te verwachte kostenstromen kan hier als transparant selectiecriterium worden toegepast, zonder dat de gehele business case wordt prijsgegeven.
Na beoordeling van de offertes zal met de leveranciers met de beste offertes worden
onderhandeld. De business case kan hier worden gebruikt om de voorgestelde afspraken
door te rekenen op hun consequenties. Hieruit blijkt waar voor de opdrachtgever ruimte tot
onderhandelen zit en waar niet en met welke leverancier de gunstigste afspraken gemaakt
kunnen worden.
Ten slotte is het belangrijk dat de opdrachtgever de regie neemt in het opstellen van de
afspraken met de geselecteerde leverancier. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor
dat er begrijpelijke afspraken worden opgesteld, dat alle primaire belanghebbende inclusief de leverancier de afspraken begrijpen en dat er in de organisatie van opdrachtgever voldoende draagvlak is om de afspraken na te komen.

3.6

Samenvatting: ‘een goede voorbereiding is het halve werk!’

Opdrachtgevers van projecten dienen zich te realiseren dat de duurste fouten aan het begin
worden gemaakt. De opdrachtgever dient de belangrijkste spelers in zijn speelveld actief te
betrekken bij een gedegen voorbereiding van het project door het gestructureerd, stelselmatig en expliciet beantwoorden van de wat-, waarom- en hoe-vraag. De business case is
het belangrijkste stuurmiddel van de opdrachtgever, zowel in de voorbereiding als straks
tijdens de uitvoering van het project.
Om een goede business case op te stellen is het noodzakelijk de requirements en de
project-startarchitectuur (PSA) voldoende scherp te hebben uitgewerkt. Aan de hand van
de business case zal de opdrachtgever de primaire belanghebbende ervan overtuigen het
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project te accepteren of juist te verwerpen. Bij de selectie van leveranciers en de daaropvolgende onderhandelingen speelt de business case een belangrijke rol als maatstaf voor het
vaststellen van het beste contract.
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