
Bouwstenen voor een goed 
outsourcingcontract
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Hoewel alle uitbesteders en serviceproviders het 
belang van een goede relatie onderstrepen, hebben 
ze er dikwijls verschillende verwachtingen van. Dit 
leidt tot misverstanden. En het belemmert, vertraagt, 
of verhindert de realisatie van de outsourcing-
doelstellingen. Uitbesteders en serviceproviders staan 
voldoende ervaring en informatie ter beschikking om 
het maken van fundamentele fouten te voorkomen. Een 
slecht opgesteld contract is zo’n fout. In dit artikel vier 
punten waarop een contract verbeterd kan worden.
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Onderzoek van IAOP – International Association 
for Outsourcing Professionals – geeft aan dat 
89 procent van de uitbesteders de oorzaak van 
problemen in een uitbestedingstraject hoofdzakelijk 
bij de serviceprovider legt; ruim 80 procent van de 
providers legt deze bij de uitbesteder. Wie heeft er 
gelijk? Of ligt de waarheid in het midden?
Om deze vraag te beantwoorden is het interessant 
om naar de contracten onder de outsourcingdeals 
te kijken. Veel mensen zijn van mening dat outsour-
cing in eerste instantie om de relatie gaat en dat het 
contract minder belangrijk is. Ze zien het contract 
als een juridisch document dat alleen in uiterste 
noodzaak op tafel moet komen.
De relatie is zeker een kritische succesfactor, maar 
dat is een contract ook. Elke commerciële relatie 
maakt het noodzakelijk dat afspraken tussen 
partijen duidelijk zijn vastgelegd. Onduidelijkheid 
leidt tot misverstanden en ondermijnt het 
vertrouwen en de samenwerking. 
Een goed contract is daarom een kritisch element in 
elke outsourcingrelatie. 
De kwaliteit van een servicecontract is te meten en te 
evalueren aan de hand van een gestandaardiseerde 
set van kwaliteitscriteria. Beoordeling tegen deze 
criteria geeft een objectief en meetbaar beeld van 
de kwaliteit van contracten. Het is de taak van een 
jurist om de kwaliteit van het contract vanuit juri-
disch perspectief te waarborgen, maar een juridisch 
framework kan alleen effectief zijn, als de service en 
commerciële aspecten ook goed zijn opgezet. 

Het belang van een contract
Hoe vaak is niet te horen dat iets niet kan of juist 
moet omdat het in het contract staat? Hoe vaak 
leiden perverse prikkels niet tot contraproductief 
gedrag om KPI’s te halen of boetes te ontlopen? 
Anders gezegd, een contract beïnvloedt mensen. 
Om deze beïnvloeding te kunnen sturen, is er in 
de outsourcingpraktijk behoefte aan verbetering 
en vereenvoudiging van contracten. Ict-managers 
moeten beter worden gefaciliteerd om meer waarde 
uit outsourcingrelaties te halen.
Het is echter een hele uitdaging om, zonder refe-
rentie of normering, een kwalitatief goed contract 
op te stellen.
Veel organisaties weten uit ervaring dat deze uitda-
ging kan uitmonden in dikke, ondoorgrondelijke 
contracten waarin, in een streven naar meer controle 
en grip, steeds meer wordt gespecificeerd en waaraan 
meer en meer KPI’s worden toegevoegd. Het resul-
taat is dan een mijnenveld waarin het lastig manoeu-
vreren is. Aan de andere kant van het spectrum zijn 
er de contracten waarin alleen hoofdlijnen zijn vast-
gelegd en waarbij er vanuit wordt gegaan dat partijen 
eventuele geschillen als partners in goede harmonie 
oplossen. Geen van deze situaties is gewenst of effec-
tief. Het contract moet functioneel en evenwichtig 
zijn. Er zijn vier criteria te identificeren waaraan een 
goed servicecontract moet voldoen. 

Focus on result – Focus moet er zijn op de doelstel-
lingen van de overeenkomst.
Cost alignment – Een transparante en eenduidige 
relatie moet aanwezig zijn tussen kosten en resultaat.
Risk-control balance – Een afgewogen balans moet 
er bestaan tussen risico’s en controlemaatregelen.
Readability – Het contract dient leesbaar te zijn, 
transparant, simpel en begrijpelijk.

Een contract dat hieraan voldoet, is nuttig en praktisch 
werkbaar. Nuttig omdat het bijdraagt aan de doelstel-
ling van de uitbesteder, werkbaar omdat het praktisch 
bruikbaar is om tegen redelijke kosten sturing te geven 
in de operationele fase van de overeenkomst.

Focus on result
Sourcingcontracten streven in het algemeen meer-
dere businessdoelstellingen na, zoals verbeteren 
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van time to market, kostenverlaging, versnellen 
van innovatie of kwaliteitsverbetering. Vaak wordt 
echter verzuimd om deze intenties en doelstellingen 
vast te leggen in het contract. Hierdoor ontstaan 
misverstanden tussen de klant en de serviceprovider 
en is het moeilijk te beoordelen in welke mate de 
outsourcingrelatie bijdraagt aan de doelstellingen 
van de organisatie. Formele KPI’s kunnen in het 
groen staan, terwijl de klant steen en been klaagt 
over de kwaliteit. Zonder duidelijke business focus 
kunnen prestaties niet gemeten en beoordeeld 
worden en kan niet worden bijgestuurd.
De door de provider te leveren services en prestaties 
dienen als verplichting vastgelegd te worden in het 
contract. Deze verplichtingen dienen beschreven 
te zijn in termen van een te behalen resultaat dat 
eenduidig gerelateerd is aan de intenties en doelstel-
lingen van de uitbesteder. Het moet duidelijk zijn 
aan welke businessdoelstellingen een verplichting 
bijdraagt. Het streven moet zijn om minimaal  
80 procent van alle contractuele serviceverplich-
tingen eenduidig te koppelen aan de in de overeen-
komst vastgelegde intenties en doelstellingen.
De doelstellingen en intenties van de uitbesteder 
dienen ondubbelzinnig verwoord te zijn in het 
contract en de contractuele verplichtingen van 
de serviceprovider dienen daarmee een expliciete 
relatie te hebben. Als het realiseren van een nieuw 
bedrijfskritisch systeem het primaire doel is, dan 
moeten de verplichtingen hieraan ten dienste staan, 
zoals het opleveren het ontwerp, bouw- en test-
resultaten, en de invoering van het systeem. Als 
het merendeel van de verplichtingen op andere 
zaken gericht is, zoals bepalingen rond aantallen en 
tarieven van medewerkers of gebruik van specifieke 
tools, dan heeft het contract niet de juiste focus en 
is de kans aanwezig dat op verkeerde prioriteiten 
wordt gestuurd.

Cost alignment
Een outsourcingcontract bevat twee verschillende 
niveaus. Op het niveau van de services beschrijft 
het contract de services, prestaties of resultaten die 
geleverd dienen te worden, de scope van de dienst-
verlening, triggers, uitgangspunten en kwaliteits-
niveaus. Aan de kant van de kosten staan prijzen, 
costdrivers, voorwaarden en condities die in reke-

ning gebracht worden voor de services. Als services 
en kosten niet op één lijn zitten in termen van 
prikkels of focus, of als de onderlinge relatie niet 
transparant en eenduidig is, kunnen commerciële 
discussies en conflicten het gevolg zijn.
De kosten van de overeenkomst dienen eenduidig 
en realistisch gekoppeld te zijn aan de service-
verplichtingen.
Zonder een duidelijke relatie kunnen betalingen 
niet getoetst worden tegen de geleverde prestatie. 
Voor de alignment analyse zijn alleen kosten rele-
vant die direct door de serviceprovider beïnvloed-
baar zijn. Kosten voor fysieke producten (mobiele 
telefoon, laptop, e.d.) en pass through kosten uit 
hoofde van diensten van derden, blijven daarom 
buiten beschouwing. De kosten voor het beheer 
van deze producten zijn echter wel servicekosten. 
Het streven is om minimaal 85 procent van de 
kostenelementen te koppelen aan een resultaat-
verplichting.
Een eenduidige en consistente relatie tussen kosten 
en services maakt controle en sturing van kosten 
mogelijk in relatie tot de geleverde prestaties. Er is 
sprake van fee-for-service: wat geleverd is, wordt 
betaald, wat (nog) niet geleverd is,
wordt (nog) niet betaald. Boetes worden niet opge-
legd. Boetes werken niet of hebben een averechts 
effect. Ze worden door de serviceprovider verdis-
conteerd in de prijs en belemmeren het oplossen 
van problemen. Als de dienstverlening waaraan een 
boete gekoppeld is onder de maat is, zal de service-
provider de eventuele fout niet snel erkennen en 
wordt er al snel meer tijd gestoken in discussies over 
de schuldvraag dan in het verbeteren van de perfor-
mance. Boetes zijn al jaren een vast onderdeel van 

Contract-obesitas is niet bevorderlijk 
voor de gezondheid van de deal. 
Vuistdikke documenten met wollig 
taalgebruik en doorspekt met KPI’s, zijn 
geen garantie voor succes
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sourcingcontracten, maar hebben niet bijgedragen 
aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverle-
ning. Het is daarom tijd om het inzetten van andere 
instrumenten te overwegen die ontevredenheden 
kunnen wegnemen. 

Risk-control balance
Serviceverplichtingen zijn al aan de orde geweest, 
maar dat is niet het hele verhaal. De uitbesteder 
wil immers ook inzicht hebben in de kwaliteit van 
de dienstverlening en controle houden over de 
prestaties van de serviceprovider. Naast de service-
verplichting zijn er twee extra typen verplichtingen 
te noemen. 
1. Serviceverplichtingen leveren een resultaat 

dat direct bijdraagt aan de businessdoelstel-
lingen. Een serviceverplichting beschrijft wat 
het resultaat is van de geleverde prestatie en wat 
het minimale kwaliteitsniveau is. Conditionele 
afspraken beschreven met woorden als should en 
if zijn geen serviceverplichtingen en moeten dus 
vermeden worden. 

2. Procesverplichtingen beschrijven hoe de services 
geleverd dienen te worden. Ze beschrijven de 
voorwaarden en condities waaronder het resul-
taat geleverd moet worden, zoals milieu- of 
kwaliteitseisen. Andere voorbeelden zijn het 
werken conform CMMI level 2, ISO 9001, ITIL 
v3 of met behulp van bedrijfsspecifieke systemen, 
processen of tools.

3. Informatieverplichtingen beschrijven welke 
gegevens en documentatie de serviceprovider 
dient te leveren om aan te tonen dat voldaan 
wordt aan de service- en procesverplichtingen.

Elke serviceverplichting gaat gepaard met onzeker-
heden en risico’s. Er kan door welke oorzaak dan 
ook niet of te laat geleverd worden, de kwaliteit 
kan niet goed zijn of de prijs voldoet niet aan de 
verwachting. Het zijn allemaal zaken waar de 
uit besteder controle op wil hebben en waarvoor 
proces- en informatieverplichtingen worden over-
eengekomen. Vanwege deze achterliggende intentie, 
zijn proces- en informatieverplichtingen gezamen-
lijk aan te duiden als controleverplichtingen.
In een poging alle mogelijke risico’s uit te sluiten, 
schieten veel uitbesteders door wanneer het 
aankomt op KPI’s. Men gaat voorbij aan het doel of 
de functie van KPI’s en de gedachte lijkt te zijn: hoe 
meer hoe beter. Het gevolg is dat alles, rijp en groen, 
minutieus moet worden gemonitord, gerapporteerd 
en besproken. Dat is een tijdrovende en kostbare 
benadering voor een vals gevoel van zekerheid.
Daar waar serviceverplichtingen waarde creëren, 
leiden controleverplichtingen tot kosten, zonder 
direct waarde toe te voegen. Een ander nadeel van 
controleverplichtingen is dat het de ruimte voor 
innovatie beperkt.
Als de uitbesteder minutieus voorschrijft hoe er 
gewerkt moet worden, heeft de serviceprovider 
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geen ruimte om te veranderen. Het aantal controle-
verplichtingen dient dus beperkt te worden. Het is 
onbetaalbaar om alle risico’s uit te sluiten en het is 
onwenselijk om de serviceprovider te beperken daar 
waar het gaat om vernieuwing.
De kosten van de controlemaatregelen dienen op 
te wegen tegen de risico’s waar ze op gericht zijn, 
en dienen ruimte te laten voor innovatie. Een 
goed contract heeft een afgewogen balans tussen 
service- en controleverplichtingen, gebaseerd op 
het risicoprofiel van de overeenkomst en de risico-
bereidheid van de uitbesteder. Uitbesteders met veel 
vertrouwen in de serviceprovider bouwen minder 
controles in. Risicomijdende organisaties zullen 
meer controles inbouwen. Meer controle leidt tot 
meer beheerskosten en trekt daarmee een wissel 
op de businesscase. Minder controle vergroot het 
risico dat de businessdoelstellingen niet gerealiseerd 
wordt. Het gaat dus om de juiste balans tussen risico 
en controle. We beschouwen een risico-controle 
balans van tussen de 60 en 75 procent als optimaal.

Readability
Contract-obesitas is niet bevorderlijk voor de 
gezondheid van de deal. Vuistdikke documenten 
met wollig taalgebruik en doorspekt met KPI’s, zijn 
geen garantie voor succes. Het leidt tot complexe, 
slecht leesbare en moeilijk onderhoudbare docu-
menten waarbij misinterpretaties en misverstanden 
meer regel dan uitzondering zijn. Aan de andere 
kant is contract-anorexia ook ongewenst. Als er 
onvoldoende is afgesproken en vastgelegd, is er te 
veel ruimte voor onduidelijkheden, interpretaties 
en misverstanden. 
Een contract moet duidelijk, consistent, transparant 
en begrijpelijk zijn. Een inconsistent of complex 
contract is onbegrijpelijk voor de mensen die er 
mee moeten werken en wat je niet begrijpt kun je 
niet onthouden. Wat niet onthouden wordt, wordt 
ook niet gedaan. Daarnaast hebben complexe en 
onduidelijke contracten ook als groot nadeel dat 
het nemen van beslissingen lang kan duren en vaak 
onvoorziene consequenties heeft.
Om de leesbaarheid van het contract te beoordelen, 
is gebruik te maken van de ‘Flesch Readability Test’, 
ontwikkeld door Rudolf Flesch, schrijver en jurist 
en aanhanger van de Plain English Movement.

De test wordt sinds 1978 door het Amerikaanse 
leger gebruikt om de leesbaarheid van documenten 
te toetsen.
In navolging hierop hebben diverse staten in Amerika 
op basis van deze test normen gesteld aan de leesbaar-
heid van juridische documenten. De test resulteert in 
een score op een schaal van 0 tot 100. Documenten 
met een score lager dan 30 worden gezien als complex 
en moeilijk te lezen. De Harvard Legal Review 
bijvoorbeeld heeft een leesbaarheidsscore van laag 
in de 30: moeilijk te lezen dus. We beschouwen een 
contract met een score tussen de 40 en 50 als goed 
leesbaar voor mensen zonder juridische achtergrond 
voor wie Engels niet de moedertaal is.

Tot slot
Een goed contract kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het succes van de uitbesteding. 
Investeren in het opstellen en onderhouden van een 
goed contract kan helpen (kostbare) problemen in 
de uitvoeringsfase te voorkomen. Een contract is 
nuttig als de te behalen resultaten, zoals genoemd 
in het contract, expliciet bijdragen de doelstellingen 
van de overeenkomst te realiseren. Een contract is 
ook nuttig als de kosten van de geleverde prestaties 
duidelijk zijn. Het contract is praktisch bruikbaar 
als er een goede, op het risicoprofiel gebaseerde, 
balans is tussen risico en controle en als het simpel, 
leesbaar en duidelijk is. �
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