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Paul Tjia is een bekende verschijning in de vaderlandse ‘offshoring
scene’. Tjia adviseert over offshoring, publiceert artikelen en boeken
over het onderwerp en organiseert studiereizen naar soms exotische
bestemmingen als Noord-Korea. Recent was hij, mede in opdracht van
een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, betrokken bij onderzoek
naar de geschiktheid voor offshoring van de Afrikaanse markt. TITM
sprak met Paul Tjia, kort na zijn terugkeer uit Kenia, over de ins en
Tekst Arnoud van Gemeren Foto’s Mark van den Brink
outs van offshoring. 

O

ffshoring is een
fenomeen dat nu
een jaar of twintig bestaat. Wat
werd en wordt er eigenlijk
uitbesteed?
In Nederland is dat vooral
applicatieontwikkeling en
-onderhoud, inderdaad al een
jaar of twintig. Elders worden
op grote schaal callcenters
uitbesteed – business process
outsourcing – maar in ons land
is dat veel minder het geval.
Nederlandstalig aanbod is nu
eenmaal beperkt. In het algemeen zie je het uitbesteden van
infrastructuurmanagement opkomen, net als boekhoudwerk.
Maar beide staan nog in de
kinderschoenen.
En over welke bestemmingen
hebben we het?
In de beginfase ging het om
Ierland, Israel en India, waarvan alleen India is overgebleven. Nu hebben we het over
circa vijftig landen, als we het
over offshoring hebben! Voor
de multinationals blijft India
de nummer 1, maar zie ik wel
een spreiding van de vraag
richting China. De laatste tien
jaar zien we nearshoring naar
Oost-Europa, vooral voor het
MKB interessant. Roemenië en
Servië zijn belangrijke bestemmingen, Oekraïne is een stijger. Turkije is dat ook, vooral



door de aanwezigheid van
Nederlands sprekende Turken,
die hier gewoond hebben.
Suriname kan ook interessant
zijn voor het MKB, alhoewel
de Surinaamse bevolking klein
is en het aanbod dus beperkt.
Persoonlijk zie ik ook wel wat
in Noord-Korea, voor toepassingen als animatie en gaming,
maar ik moet erbij zeggen dat
dit een project is waarmee ik
me momenteel zelf bezighoud.
Wat vind je van deze stelling: offshoring kunnen
ondernemingen beter niet op
individuele basis doen, maar
bij voorkeur onder de paraplu
van een grote dienstverlener?
Dat laatste werkt inderdaad beter, ook als een model om kennis te maken met offshoring.
De praktijk wijst uit dat
offshoring ook vaak zo wordt
aangevlogen. De groei van
partijen als Capgemini en Logica in India is groot geweest.
Voor kleinere organisaties zijn
dergelijke grote dienstverleners geen optie, maar voor dit
segment zijn er in Nederland
vele tientallen IT-leveranciers
met eigen offshore-vestigingen
die ondersteuning kunnen
bieden. De drempel voor
offshoring naar Oost-Europa
is overigens lager dan bij een
bestemming als India het geval
is. Maar ook hier geldt dat zelf
doen inderdaad een kwestie is
van vallen en opstaan.

Weten we eigenlijk niet
minder van offshorelanden
en -aanbieders dan goed voor
ons is? Van Satyam werd gedacht dat het een transparant
bedrijf was.
De fraude bij Satyam is een
belediging voor alle betrokkenen. Satyam leek een veilige
keuze en het bedrijf genoot
veel vertrouwen, terwijl er
achter de schermen blijkbaar
van alles aan de hand was.
De huisaccountant, een ook
hier bekende partij, heeft bij
Satyam nooit iets bijzonders
in de boeken kunnen ontdekken. De vraag is of je dat zelf
had kunnen uitzoeken. Dat
lijkt me moeilijk: grote klanten
hebben bij Satyam een due
diligence gedaan en niets
kunnen vinden. Blijkbaar werd
er veel moeite gedaan om de
fraude op een slimme manier
te verbergen. Een dergelijk
risico loop je bij offshoring
altijd, dat moet je incalculeren.
Bij Satyam is het wel extra
schrijnend, omdat dit bedrijf
het imago had hoge kwaliteit
te bieden.

Zelf doen
is bij offshoring een
kwestie van
vallen en
opstaan

Hoe kun je bij jezelf als ITmanager omgaan met de bijna
natuurlijke drempelvrees
voor offshoring?
Die drempelvrees is bij ITorganisaties sterk aanwezig
en dat is ook begrijpelijk. Een
CEO of een directie ziet veel
sneller de zakelijke voordelen
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niet uitdagend is, bijvoorbeeld
onderhoud. Uitbesteding van
dergelijk werk wordt in de
regel niet als een groot verlies
ervaren. Zo’n aanpak leent
zich ook goed om een quick
win te realiseren.
Een alternatief is om te kijken
naar werk waar dure externen
voor nodig zijn. Daarbij geldt
wel dat er meer kennisoverdracht nodig is naarmate het
niveau van het werk hoger is.
Dat betekent dan meteen dat
het uitbesteden ervan moeilijk
is. Dat is dan misschien iets
voor de lange termijn.
Meer in het algemeen check je
uiteraard of je zelf Engelstalige
documentatie beschikbaar
hebt en of de leverancier beschikt over functionele kennis
van de applicatie in kwestie.

De fraude
bij Satyam
is een
belediging
voor alle
betrokkenen

van offshoring. En laat het
duidelijk zijn dat softwareontwikkeling in India ook
niet eenvoudig is. Bovendien
spelen binnen IT-organisaties
de nodige emoties, die gepaard
gaan met veranderingen en
personele inkrimping.
Ikzelf word in dergelijke
situaties als adviseur ingehuurd, juist omdat het moeilijk
is. Studiereizen zijn nuttig en
helpen wel, maar zijn ook niet
zaligmakend.
Drempelvrees is trouwens
niet per se slecht. Met de
huidige kredietcrisis kun je
zelfs vrezen voor besluiten tot
offshoring die overhaast worden genomen omdat men op
korte termijn wil bezuinigen.
Dat brengt risico’s met zich
mee, want offshoring vergt nu
eenmaal de nodige voorbereidingstijd.
Hoe kun je een start maken
met offshoring?
Begin klein en zoek binnen
de organisatie naar werk dat
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Betekent offshoring veel
heen-en-weergereis? Moet
je weer je leverancier vaak
opzoeken, wil je een goede
opdrachtgever zijn?
Dat hangt er vanaf: een kleinschalige opdracht zoals de
ontwikkeling van een website
kan het zonder persoonlijk
contact stellen. Afgezien daarvan is het inderdaad beter om
de leverancier regelmatig op
te zoeken of om zijn personeel
te laten overkomen. Daarmee
bevorder je de kennisoverdracht en bouw je een relatie
op. Zonder een goede relatie
is het moeilijker om conflicten
op te lossen en een efficiënte
werkwijze te hanteren.
Soms is het zelfs nodig permanent iemand in het buitenland
te stationeren. In dat geval is
het verstandig te kijken of het
wel prettig wonen is in zo’n
land. Bangladesh bijvoorbeeld
is bepaald geen prettig land en
de hoofdstad Dhaka is zonder
meer saai. Een nieuwe offshoringbestemming als Kenia
kent weer veel criminaliteit,
alhoewel dat buiten de stad
veel minder is. Daar kun je
weer volop genieten van de
Afrikaanse fauna. Ik ben ervan
overtuigd dat wordt onder-

schat hoe belangrijk het is of
je een bestemming simpelweg
leuk vindt, of je het er kunt
uithouden.
Wat kun je doen als een uitbesteed project uit de wereld
loopt of al helemaal fout is
gegaan? Hoe zit het bijvoorbeeld met de rechtszekerheid,
kun je in offshorelanden je
recht halen?
Je kunt vragen stellen ten aanzien van de rechtszekerheid in
veel offshorelanden. Dit geldt
in mindere mate voor de nearshorebestemmingen binnen
de EU, alhoewel een land als
Bulgarije zeer corrupt is. Vaak
wordt gedacht dat het in India
wel meevalt, omdat dit land
een Engels rechtsstelsel heeft.
Dat is wel zo, maar dat rechtsstelsel werkt zeer traag en is
niet erg inzichtelijk. Meestal
sta je als buitenlandse partij
ook in India machteloos.
Mijn advies is daarom om
een worst case scenario achter
de hand te hebben. Het kan
bijvoorbeeld slim zijn om een
tweede leverancier ‘achter de
hand’ te hebben, bij wijze van
back-up. Dat geldt ook voor
de eigendom van de broncode
van applicaties – je hebt een
probleem als die eigendom bij
je leverancier berust. Denk ook
aan documentatie en in het algemeen kennis die je het beste
ook zelf in huis kunt hebben.
Nog beter dan het inzetten
van een worst case scenario is veel energie steken in
risico- en conflictbeheersing,
bijvoorbeeld door middel van
een zo goed mogelijke relatie
met de leverancier. Conflicten
aangaan en juristen inzetten is
zinloos.


