Global sourcing als nieuwe trend

Het laten uitvoeren van ITwerkzaamheden in lagelonenlanden
De laatste jaren stijgt de interesse sterk voor het laten uitvoeren van IT-projecten in
lagelonenlanden. Met name de beschikbaarheid van ervaren IT-ers tegen lage tarieven is een
aantrekkelijke optie.
De term global sourcing is in de IT-sector anno 2011 niet
meer weg te denken, en al vele honderden Nederlandse
ondernemingen hebben er positieve ervaringen mee
opgedaan. Hieronder bevinden zich bekende namen, zoals
Philips, Ahold, Shell, KLM, ABN Amro, ING, KPN, Rabobank,
Exact, Capgemini, Ordina en Atos Origin. Ook een groeiend
aantal kleinere bedrijven heeft de buitenland-route reeds
ontdekt. De omvang van de Nederlandse offshore markt
bedroeg het afgelopen jaar al meer dan 1000 miljoen Euro en
de verwachting is dat dit bedrag sterk zal toenemen. Vooral
kleine en middelgrote organisaties zijn van plan om er nu
mee te gaan beginnen.

offshore software ontwikkelaars

Belangrijk voordeel: kostenbesparing
Vanwege de economische malaise staan IT-budgetten onder grote druk. Nieuwbouw en het
onderhoud van applicaties is echter kostbaar, mede vanwege de hoge personeelskosten. Dit is
helemaal het geval indien hiervoor ZZP’ers of extern personeel van softwarehuizen ingehuurd moet
worden. De arbeidskosten in offshore landen liggen daarentegen vaak minstens 50% lager dan in
Nederland, zodat er besparingen van vele tientallen procenten behaald kunnen worden. Dit is ook
interessant voor kleinere organisaties, die vaak problemen ondervinden bij het werven en
behouden van goede IT-specialisten. De buitenlandse IT-ers zijn op zeer flexibele wijze in te
schakelen, en kunnen ook voor kleinere projecten of voor korte periodes ingezet worden.
De offshore IT-dienstverleners hebben de beschikking over de meest moderne hard- en software.
En doordat de telecommunicatieverbindingen niet alleen verbeterd zijn, maar ook veel goedkoper
zijn geworden, kan zonder meer gedacht worden aan het ter plaatste laten uitvoeren van ITwerkzaamheden. Door het verschil in salarissen kunnen forse kostenbesparingen mogelijk zijn,
zodat er meer budget beschikbaar komt voor productontwikkeling of marketing en waardoor de
concurrentiepositie kan verbeteren. Offshoring kan daarom ook een manier zijn om tot meer
innovatie te komen.
Groot aanbod IT-professionals
In Nederland is het lastig om snel aan bekwaam personeel te komen. ICT~Office, de
brancheorganisatie van IT, Telecom, Internet en Officebedrijven, verwacht dat er na de huidige
recessie weer een tekort zal ontstaan aan IT-professionals. Bij langzaam economisch herstel zal
het tekort oplopen tot ruim 8.600 professionals per jaar in
2015; bij een krachtig herstel en sterke groei van de
kenniseconomie zal het tekort oplopen tot 16.000. De
Nederlandse arbeidsmarkt is niet flexibel genoeg is om snel
een goede capaciteitsgroei te realiseren. Veel bedrijven
jagen op het schaarse hoogopgeleide personeel; in het
buitenland is dat juist andersom: daar is een groot aanbod.
Of het nu gaat om SAP, Oracle, Java, PHP of .Net, in landen
zoals India, Bangladesh, China, Servië of Roemenië zijn
hoogopgeleide specialisten beschikbaar. Deze kunnen op
korte termijn en tegen relatief lage kosten ingeschakeld
worden, en waarbij de contracten ook snel weer kunnen
worden beëindigd.
offshore iPad-ontwikkelaars
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Groeiend aanbod in lagelonenlanden
Er zijn tientallen interessante offshore bestemmingen in de wereld en dit aantal groeit nog steeds.
Veel Nederlandse offshore werkzaamheden vinden plaats in India. De beschikbaarheid van ervaren
Engelssprekende informatici is een van de sterke punten van dat land. Indiase programmeurs
hebben vaak een hogere of vergelijkbare productiviteit in vergelijking met hun westerse collega’s.
Een groot aantal Indiase IT-dienstverleners is ook bezig met ISO 9000 of CMMI
kwaliteitsprogramma’s.
Er wordt ook IT-werk uitbesteed naar een groot aantal
andere bestemmingen. Nederlandse organisaties hebben in
nearshore landen goede ervaringen opgedaan, waaronder in
Polen, Roemenië, Bulgarije, Servië, Rusland, Oekraïne en
Turkije. Verder weg gaat het onder meer om Bangladesh,
Nepal, Maleisië, Vietnam, China, Zuid-Afrika, Suriname en
Colombia. Deze spreiding van ingeschakelde landen maakt
Nederland redelijk uniek in de wereld. Het mag duidelijk zijn
dat elk land specifieke voordelen en nadelen heeft en dat de
keus voor een bepaalde bestemming sterk afhankelijk is van
de eisen van de Nederlandse organisatie.

modern kantoor offshore dienstverlener

Er kan steeds meer gedaan worden
Vooral de meest arbeidsintensieve activiteiten, zoals het programmeren, worden uitgevoerd in
lagelonenlanden. Deze werkzaamheden vereisen relatief weinig contact met de eindgebruiker en
kunnen daarom goed op afstand gedaan worden. Ook het technische ontwerp kan uitbesteed
worden, evenals een deel van het testen. Het kan hierbij gaan om nieuwbouw van programmatuur,
maar onderhoud is soms geschikter om mee te beginnen. Een werkend systeem is voor de
buitenlandse staf beter te doorgronden en er is reeds documentatie beschikbaar. De eigen
automatiseerders kunnen zich dan concentreren op de meer aantrekkelijke nieuwbouw projecten.
De Jaar 2000- en Euro-aanpassingen zijn voorbeelden van onderhoud dat vaak offshore verricht is.
Omdat projecten op afstand worden uitgevoerd, worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de
documentatie. Specificaties moeten namelijk zo volledig mogelijk en eenduidig zijn. Een
(onbedoeld) positief gevolg van offshore sourcing is dan ook dat de kwaliteit van de documentatie
vaak beter is dan bij projecten die in Nederland zijn uitgevoerd.
Ging het in de beginfase vooral om administratieve software, tegenwoordig wordt ook het maken
van technische en embedded software in lagelonenlanden
gedaan. Ook een uitgebreid scala aan andere ITwerkzaamheden kunnen naar het buitenland worden
uitbesteed. We kunnen denken aan data-entry, het
digitaliseren van documenten, werkzaamheden rondom GIS
(Geographical Information Systems) en het maken van
computergames, animaties of tekenfilms. De laatste jaren
komt BPO (Business Process Outsourcing) op: het
uitbesteden van back-office werkzaamheden. Verschillende
organisaties, waaronder softwareproducenten, hebben reeds
hun
helpdesk
in
het
buitenland
opgezet.
Nederlandssprekende
diensten
worden
onder
meer
aangeboden vanuit Suriname en Turkije.
offshore data-entry

Inrichting van de internationale samenwerking
De meest gebruikelijke manier van samenwerking is dat Nederlandse organisaties op projectbasis
IT-activiteiten uitbesteden aan een buitenlandse dienstverlener: global outsourcing. Dit is het geval
bij onder meer de KLM, ABN Amro, ING en Ordina. Ook een groeiend aantal kleinere en
middelgrote organisaties heeft op deze wijze de weg naar het buitenland reeds gevonden, want
ook kleine projecten kunnen uitbesteed worden. Een ander voordeel is dat de offshore partner al
eerder ervaring heeft opgedaan met internationale projecten.
Een andere populaire mogelijkheid is om een eigen dochteronderneming in het buitenland op te
richten. Dit is de moeite waard zijn indien er grote hoeveelheden programmatuur ontwikkeld of
onderhouden moeten worden. Dit gebeurt onder meer door Philips, Cordys en Exact. Het voordeel
is dat de medewerkers tegen de lage lokale salarissen ingehuurd kunnen worden en volledig ter
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beschikking staan. Ook kan er door een eigen team meer kennis worden opgebouwd over de
producten en de klanten, wat de productiviteit en de onderlinge communicatie ten goede komt.
Het internationaal laten uitvoeren van IT-projecten biedt veel voordelen maar is ook complex. De
geografische afstand stelt tenslotte hoge eisen aan de samenwerking en de communicatie. Ook
moeten we leren omgaan met de verschillen in tijd, taal en cultuur. Er moet daarom gewerkt
worden volgens vaste standaardprocedures, waarbij alle betrokkenen weten wat er van elkaar
wordt verwacht.
Bij het vormgeven van het besturingsmodel is het verstandig om een centrale contactpersoon te
benoemen in zowel het uitbestedende bedrijf als in de offshore IT-leverancier. Dit verkort de
communicatielijnen en faciliteert een snelle response. Daarnaast moet gestimuleerd worden dat
ook alle andere teamleden in de verschillende lokaties met elkaar communiceren. In de opstartfase
zijn persoonlijke ontmoetingen tussen de aanspreekpunten noodzakelijk; de betrokkenen moeten
elkaar goed leren kennen. Ook tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijven periodieke
gezamenlijke vergaderingen noodzakelijk. Samenwerking wordt tevens geoptimaliseerd door
gebruik te maken van de sterk verbeterde telecommunicatie infrastructuur, waaronder Internet,
Intranet, groupware, e-mail, Skype en videoconferencing. Agile ontwikkeling met frequente
communicatie behoort ook tot de mogelijkheden.
Van oriëntatie tot implementatie
Het is belangrijk om een offshore traject goed voor te bereiden en om hiervoor voldoende tijd uit te
trekken. Voor de meeste bedrijven is offshore sourcing tenslotte een nieuwe manier van werken.
Dat betekent dat er in de beginfase voldoende tijd uitgetrokken moet worden voor een
vooronderzoek, waarin gekeken wordt welke IT-werkzaamheden geschikt zijn om op afstand
uitgevoerd te worden. Tevens moet onderzocht worden of de eigen organisatie in staat is om
offshore projecten te managen. Een ander punt van aandacht is de eventuele interne weerstand
indien er werk naar een lagelonenland wordt overgebracht. Ook moet een realistische inschatting
van de kostenbesparing worden gemaakt.
Zorgvuldigheid bij het selecteren van een offshore IT-leverancier is zeer belangrijk. Geadviseerd
wordt om in de beginfase van een offshore project alle geografische opties open te houden en om
met een zo breed mogelijke landenkeuze te beginnen. Zeker voor het MKB of voor relatief
eenvoudig werk kan het verstandig zijn om samenwerking te overwegen met kleinere
dienstverleners, al dan niet uit ‘onbekende’ landen. Voor het vinden van een geschikte offshore ITleverancier is een goede kennis van het aanbod noodzakelijk. Als deze kennis intern niet aanwezig
is, is het aan te raden om gebruik te maken van de diensten van gespecialiseerde Nederlandse
adviesbureaus.
De buitenlandse partner moet goed aansluiten bij de
behoeftes van de Nederlandse opdrachtgever. Het
opzetten van een of meerdere kleine proefprojecten is een
goede manier om praktische ervaring met offshoring op te
doen. Bij voorkeur moeten projecten uitgekozen worden
waarbij de tijdsdruk niet te hoog is en waarbij de
gevolgen van mislukken aanvaardbaar zijn. Bij grotere
projecten kan het verstandig zijn om een bezoek te
brengen aan de buitenlandse dienstverlener, alvorens met
de werkzaamheden te beginnen.
Nederlanders bezoeken een offshore lokatie

Voor begeleiding: GPI Consultancy
Als onafhankelijk en gespecialiseerd adviesbureau beschikken we over veel kennis van de
onderwerpen die bij offshore sourcing van belang zijn. Tevens kunnen we voor begeleiding zorgen,
zoals op het gebied van de offshore strategie en de landen- en partnerselectie. Wij assisteren bij
het opzetten van proefprojecten, waarvoor wij een "Offshore QuickScan" hebben ontwikkeld.
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Interesse? Een eerste stap kan een kennismakingsgesprek zijn, waarbij een van onze consultants
vrijblijvend bij u op bezoek komt. Aan de hand van een introductie in het onderwerp en het stellen
van een aantal vragen kunnen we een globale indruk krijgen van de concrete mogelijkheden op het
gebied van offshore sourcing voor uw organisatie.
Onze hoofdactiviteiten zijn:
•
het bevorderen van offshore sourcing (via publicaties, seminars, videofilms,
studiereizen)
•
consultancy (o.a. feasibility study, landen- en partnerkeuze, offshore transitie,
research)
•
cultuurtrainingen voor IT-ers (o.a. “effectief omgaan met de Indiase zakencultuur”)

Drs. Paul Tjia, oprichter van GPI Consultany, heeft samen met Professor Erran
Carmel (American University) het handboek “Offshoring Information
Technology - Sourcing and Outsourcing to a Global Workforce” geschreven
(Cambridge University Press). De inhoudsopgave is te vinden
op: www.gpic.nl/bookTOC.pdf

Informatie
GPI Consultancy, Postbus 26151, 3002 ED Rotterdam
Tel.: 010-4254172, fax: 010-4254317
E-mail: info@gpic.nl, Web: www.gpic.nl
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