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OUTSOURCING IS  HERE TO STAY

Door Erik Bouwer

Outsourcen van klantcontact – als het 

goed gebeurt, merken uw klanten er niets

van. Of ligt dat anders? Wat zet u op het spel 

wanneer u de zorg voor al uw klanten 

uitbesteedt aan een dienstverlener?

S
ourcing wordt steeds vaker een onderdeel van het strate-
gieformuleringsproces van ondernemingen. Sourcing gaat
over de vraag: ‘zelf doen of uitbesteden’, ‘make or buy’. Het
beantwoorden van die vraag wordt steeds ingewikkelder:

er zijn veel factoren om rekening mee te houden en ook het aan-
tal uitbestedingsvarianten wordt steeds groter. Ook insourcing –
het terughalen van uitbestede activiteiten – komt voor veel uit-
besteders nu voor het eerst op de agenda. Dat maakt duidelijk dat
het sourcingvraagstuk niet alleen de uitkomst uitbesteden kent.

MISSIE EN VISIE: VERTREKPUNT

In de visie en de missie van uw organisatie zijn hopelijk waarden
en normen vastgelegd waarmee de betekenis van de klant voor
uw organisatie duidelijk wordt. Missie en visie vormen tevens de
basis voor de strategie en de klantcontactstrategie. Wil men ie de-
re klant excellente service bieden en het contactcenter als value
center positioneren? Of is er sprake van een low cost benadering,
waarbij klanten kunnen profiteren van voordelige tarieven met
minimale service? Zijn er dringende redenen om kosten te be -
sparen of extra flexibiliteit te creëren? 
Bij dit strategieformuleringsproces hoort ook het bepalen van de
kernactiviteiten en de kerncompetenties. Bedrijven die outstan-
ding service willen leveren, maar niet de competenties daarvoor
bezitten, kunnen uitbesteden overwegen. Er zijn bedrijven die
willen profiteren van schaalvoordelen van een externe provider,
om zo kosten te kunnen besparen of om gemakkelijker aan capa-
citeit te kunnen komen. Een bedrijf dat wel in staat is tot het
leveren van excellente service, maar niet tot het realiseren van
telemarketingdoelstellingen, kan ook een deel van het klantcon-
tact uitbesteden. 

GARBAGE IN & OUT?

De kwaliteit van de uit te besteden processen komt vaak als ob -
stakel naar voren. De meningen hierover zijn verdeeld. Als een
onderneming – bijvoorbeeld door dynamiek of snelle groei – niet

in staat is de eigen customer service naar een hoger plan te til-
len, kan externe expertise en state-of-the-art technologie de ver-
beteringsslag versnellen. Facilitaire dienstverleners zijn specia-
list in het overnemen van processen en een suboptimaal verlo-
pend proces hoeft geen belemmering te zijn voor outsourcing.
Het leidt wel tot hogere kosten in de transitiefase en vergt ook
intern een intensievere regie. Het eerst intern oplossen van de
belangrijkste problemen vertraagt de transitie, leidt eveneens tot
kosten en daarbij stuit men vaak op de eigen cultuur en weer-
standen. Time to market kan een rol spelen: kan de externe dienst-
 verlener de gewenste resultaten sneller boeken dan de in terne
organisatie? In dat opzicht is outsourcing ook te beschouwen als
reorganisatie – al dan niet met overgang van personeel. 

SCOPE, AFWEGINGEN EN RISICO’S

De kosten van de transitiefase worden ook bepaald door de sco pe
van de uitbesteding. Welke processen of activiteiten gaan over naar
een externe dienstverlener, wat is de omvang van die processen
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 sitie en regievoering?
• Hoe toekomstbestendig is de gekozen invalshoek? 
• Is de huidige operatie in staat haar processen op transparante

wijze te documenteren en over te dragen?
• Wie is verantwoordelijk voor datamanagement en -kwaliteit?
• Is er behoefte aan benchmarking, zodat de eigen performance

kan worden vergeleken met een of meerdere externe providers?
• Wat wordt het afrekenmodel van de dienstverlener: per call of

per uur of op basis van resultaat? 
• Wat wordt de duur van het contract?
• Hoe flexibel is uw dienstverlener werkelijk met opschalen?
• Welke bonus/malusregelingen zijn inpasbaar?

Enkele risico’s
Lastige systemen. Providers kunnen verlangen dat zij toegang
hebben tot uw interne systemen. Vaak vereist dit aanpassingen
op het gebied van informatiestromen en beveiliging. Soms moe-
ten interfaces worden ontwikkeld, soms moet u overstappen op
de standaardsystemen van de dienstverlener. Sommige dienst-
verleners hanteren methodieken en modellen die consequenties
kunnen hebben voor uw eigen bedrijfsvoering. Softwarelicenties
zijn lang niet altijd overdraagbaar naar een provider (het kan
zelfs leiden tot claims van de softwareaanbieder) en steeds meer
providers werken met SaaS-modellen. 

Verborgen kosten. Deze kunnen ontstaan door meerwerk dat de
provider moet leveren als gevolg van ad hoc verzoeken van de
uitbesteder of onenigheid over de definities die aan de basis van
het contract liggen. Maar ook de uitbesteder zelf kan voor extra
kosten komen te staan, bijvoorbeeld wanneer niet vooraf reke-
ning wordt gehouden met de kosten van een regisseur, juridisch
en extern advies voor vendorselectie, projectmanagement of een
sociaal plan. Wat zijn de kosten als een contract (voortijdig) af -
loopt? In veel gevallen is de exit in financieel en organisatorisch
opzicht slecht geregeld. Een exitplan hoort bij het outsourcing-
plan: hoe vindt de overdracht van activiteiten plaats? 

Cultuur- en samenwerkingsproblemen. Problemen zijn gega-
randeerd in ieder outsourcingstraject. Een zorgvuldige kennis-
ma kingsperiode is nodig om er achter te komen of het klikt tus-
sen beide partners. Soms is het team dat de deal (het contract)
met de uitbesteder sluit, heel anders samengesteld als het team
dat de transitie en de outsourcing moet organiseren. Hoe zijn de
werk- en communicatiestijlen van beide teams? Wat verstaat men
onder klantgerichtheid? Is er sprake van vertrouwen en open com-
 municatie? Er zijn organisaties die voorafgaand aan de contract-
vorming kennismakingssessies of workshops organiseren. 

Indirecte gevolgen voor de organisatie. Bij het uitbesteden van
klantcontact komt meer kijken dan het verplaatsen van calls. Call-
 centers hebben functionele relaties met allerlei afdelingen: back-
office, finance, HR, IT, marketing, sales en warehouse. Het uitbe -
ste den van (een deel van) het klantcontact raakt ook de processen
van deze afdelingen. Er ontstaan overdrachtsmomenten waar pro-
 cesstappen van beide partners op elkaar moeten aansluiten. Het
gaat om koppelingen tussen mensen, maar ook om dataverkeer en
rapportage. De regieorganisatie van de uitbesteder moet goed in

en wat zijn de organisatorische en financiële gevolgen? Klant-
contact heeft relaties met meerdere afdelingen en processen, het
leggen van de ‘knip’ vergt alle aandacht. Niet alleen moet de dienst-
 verlening geruisloos overgaan, de informatievoorziening over en
weer moet onverstoord blijven en (ondersteunende) administra-
tieve processen moeten blijven functioneren. Uitbesteden vraagt
om heldere ideeën over wat de organisatie wil blijven leveren en
wat bereikt moet worden. 

Enkele vragen en afwegingen
• In welke talen moet klantcontact worden verzorgd?
• Wat is de operating time span?
• Kunnen commerciële doelstellingen extern worden belegd?
• Ligt het accent op kwaliteitsverbetering of op kostenbesparing?
• Wordt customer service gelijktijdig met de uitbesteding ook ge-

herstructureerd en geautomatiseerd?
• Bestaat binnen de organisatie ervaring met vendor-selectie, tran-
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kaart hebben hoe demand en supply georganiseerd moeten worden.
Voor accounts receivable moet worden bepaald wanneer – bij het
contact met klanten over betalingsverkeer en financiële transac-
ties – directe actie is vereist van de interne backoffice. Mogen ex -
terne agents rechtstreeks contact hebben met de backoffice of
verloopt dit via teamleiders/supervisors? 

WAT BESTEED JE EIGENLIJK UIT? 

Als je klantcontact uitbesteedt, besteed je in feite de zorg voor je
klanten uit. Daarmee kan ruimte ontstaan voor activiteiten met een
hogere prioriteit of kan de eigen kwetsbaarheid op het gebied
van bereikbaarheid verminderen. Maar hoe houdt u feeling met
de markt en de klant? De aanwezigheid van klantcontact binnen
uw organisatie houdt iedereen scherp. Al is het maar dat de in ter -
ne callcentermanager meedenkt met het managementteam over
het formuleren van nieuwe marketingcampagnes en dat uw front-
 office supervisors lunchen met collega’s van sales. Wat verwacht
u van de provider als het gaat om frequentie en inhoud van peri-
odieke afstemming? 

KENNIS OVER DE KLANT EN OVER HET PROCES

Meedenken met de externe dienstverlener lukt beter als intern al -
le benodigde knowhow aanwezig is en blijft. Al wordt het proces

van klantcontact geheel of gedeeltelijk uitbesteed, de zorg en ver-
 antwoordelijkheid voor het proces blijft intern liggen. Het blijft
dus noodzakelijk om zelf over kennis te blijven beschikken op het
gebied van klantcontact. Alleen dan kan de performance van de
dienstverlener worden beoordeeld en aangestuurd. Bij outsour-
cing zijn vaak beide partijen gebaat bij de overstap van een of
meerdere experts. Maar hoe lang werken uw voormalige experts
na de overstap exclusief voor u en wat is het prijskaartje daarvan?
Wat is er na een jaar nog over van de historische kennis over uw
operatie? Denk daarbij ook aan niet-gedocumenteerde kennis, die
in de hoofden van mensen zit. 

KLANTCONTACT IS CORE BUSINESS VOOR UW PROVIDER

De partij die uw klantcontact gaat overnemen, heeft het klantcon-
tactproces als core business. Dat betekent dat het een specialis-
me zou moeten zijn en dat er geld mee moet kunnen worden ver-
diend. Het eerste komt niet altijd uit de verf, het tweede wel.

Win-win situaties moeten daarom altijd realistisch worden voor-
gesteld: gaat uw dienstverlener werkelijk zijn best doen om web-
selfservice te bevorderen en de gespreksduur te verkorten? Wer-
ken agents dedicated voor u en zijn ze betrokken bij uw klant of
product? Zijn in de offertes kosten voor procesinnovatie meege-
nomen? Het is een reëel risico dat u zich te rijk rekent met de toe-
 komstige financiële besparingen die de uitbesteding moet ople-
veren, en u te weinig rekening houdt met de extra kosten die meer-
 werk en tegenvallers opleveren.
Daarbij kan een te lage offerte – op het eerste gezicht voordelig
en aantrekkelijk voor u als uitbesteder – er toe leiden dat de pro-
vider tijdens de exploitatiefase op andere vlakken de deal ren-
dabel moet maken. Goedkoop wordt dan al snel duurkoop. 

ADVIES

Er zijn in de sourcingbusiness meerdere adviesbureaus actief die
potentiële uitbesteders kunnen ondersteunen bij de besluitvor-
ming, de vendorselectie (het RFI/RFP-trajact), de contractvorming
en het opzetten van de regieorganisatie. In de IT (zowel infra-
struc tuurbeheer als softwareontwikkeling) is veel ervaring opge-
daan met outsourcing en ook administratieve processen worden
steeds vaker onderwerp van discussie als het gaat om uitbeste-
den. Uit de IT-sector is bekend dat tweede en derde generatie con-
 tracten heel anders in elkaar zitten dan de eerste generatie out-
sourcingsdeals. Er is veel meer aandacht voor risicomanagement,
meerkosten en bonus/malus-regelingen, samenwerking en regie,
als ook voor de exit. IT-outsourcingproviders worden net als hun
klanten langzaam maar zeker iets meer volwassen, maar preste-
ren nog altijd bijzonder matig als het gaat om toegevoegde waar-
de op het vlak van innovatie. Uitgesproken intenties en gedane
beloften worden lang niet altijd waar gemaakt. In dat opzicht
biedt de IT-sector een goede leerschool.
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