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Er zijn momenteel grote externe, 
soms disruptieve ontwikkelingen 
waar organisaties mee gecon-
fronteerd worden. Niet reageren 
kan betekenen dat de grondslag 
onder het bestaansrecht van 
organisaties wordt weggeslagen. 
Met welke externe ontwikkelingen 
worden organisaties geconfron-
teerd? Hoe kunnen organisaties 
hier strategisch op reageren? Wat 
is de impact op sourcingsstrate-
gieën? Hoe kunnen organisaties 
innovatie stimuleren?

 M
idden negentiende eeuw 

waren er een heleboel grote 

rederijen die met zeilsche-

geen enkele zeilbootrederij heeft dat over-

-

halsstarrig hun zeilboten verbeteren en de 

-

uiteindelijk ook niet gered als zelfstan-

-

dels verkeren vliegtuigmaatschappijen in 

EXTERNE ONTWIKKELINGEN HERDEFINIËREN 
ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
Drie pushes drijven momenteel vernieu-

-

rect in op imago, bereikbaarheid, time-to-

market, de waardeketen en winstgevend-

-

tisering, domotica, augmented reality en 

als duurzaamheid, social return en so-

-

nagement, informatiebeveiliging, inzet 

Gedreven door de huidige technologie-, 

informatie- en social push wordt de ene 

markt na de andere rigoureus onderuit-

-

de enorme impact van Airbnb met een 

dominante footprint in vakantieverhuur, 

Spotify met gratis streaming audio, de 

introductie van Uber als veelbesproken 

alternatieve taxidienst, online krantenki-

osk Blendle, die losse artikelen verkoopt 

uit kranten of tijdschriften, fabrikanten 

die een toenemende invloed krijgen op de 

eindklant omdat de aard van het tussenka-

naal verandert door de mogelijkheden die 

lijkt daarnaast onhoudbaar in de huidige 

transparante wereld waarin de aarde 

Duurzaam en social wor-

den onderdeel van het collectieve geweten 

en de wenselijke reputatie van organisa-

-

Veel organisaties hebben het moeilijk om 

zich staande te houden in deze drievou-

-

BlackBerry, Free Record Shop, Kodak 

beurshandelaren spreken van “volatiele 

HOE KUNNEN ORGANISATIES HIER 
STRATEGISCH OP REAGEREN?
Wat houdt de gezamenlijke, strategische 

ontdekkingsreis van de bedrijfstop dan 

Het eerste stadium betreft het formule-

ren van een eigentijds antwoord op de 

aloude businessvraag: Waar ben ik van? 

Het stellen van die vraag maakt al dui-

delijk dat een onderneming ervoor moet 

waken niet vast te houden aan bestaande 

product-marktcombinaties of aan haar 

huidige waardeketen, maar open dient te 

De negentiende-eeuwse zeilbootrederijen 

die deze vraag beantwoordden met: “Wij 

-

dat denkt vanuit de mobiliteitsbehoefte 
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SOURCINGSSTRATEGIEËN EN 
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Impact van de informatie-, technologie- en social push
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van deur tot deur van de reiziger heeft een 

innovatieve blikwisseling in vergelijking 

tot een spoorbedrijf dat alleen in het rij-

In het tweede stadium wordt de positie 

van het businessmodel van de onderne-

ming ten aanzien van standaardisatie, 

wendbaarheid en innovatief vermogen be-

-

continu toenemende prijsdruk vandaan te 

marges intact te kunnen houden – tegen-

woordig het verschil tussen laughing all 

the way to the bank en dead in the water

-

den die de informatie-, technologie- en social 

klantsegmentering, kennis van het huidige 

product- en dienstenportfolio, kennis van de 

waardeketen en kennis van vernieuwende 

technologie, IT-architectuur en organisatie-

het raadzaam dat deze denktank ook stil-

staat bij de technische en organisatorische 

samenhang tussen bedrijfsvoering, infor-

matie en technologie, procesautomatisering 

de nieuwe mogelijkheden en de data overal 

Besluit ten slotte continu over initiatie-

ven op strategisch niveau, in korte cycli 

-

-

-

verbanden de organisatie nodig heeft om 

terugdringen van risico, maar ook op het 

WAT IS DE IMPACT OP 
SOURCINGSSTRATEGIEËN? 
Het blikveld bij de formulering van ict-sour-

scope is in het merendeel van de gevallen 

gericht op het voorkomen van nadeel

als doelen kostenreductie, betrouwbaarheid 

kiezen standaard applicaties, standaard-

werkplekken uit de cloud of oplossingen als 

infrastructure as a service of platform as a 

-

wikkeling en -beheer naar partijen die dat 

tegen fors lagere personeelskosten kunnen 

ondersteunende bedrijfsprocessen uitbe-

Naast het voorkómen van nadeel, zou de 

zijn sourcingsstrategie tegenwoordig ook 

rekening moeten houden met het ontdek-

ken van nieuwe businessmogelijkheden 

om duurzaam onderscheidend vermogen 

-

saties vaak snel parkeren bij de bespre-

king van sourcingsvraagstukken vanuit 

het credo ‘alles wat onderscheidend en 

-

tieel van de informatie-, technologie- en 

social push is echter zodanig dat – naast 

een continu kostenbewustzijn – onder-

nemerschap, risiconeming en experi-

belangrijkste doel om met baanbrekende, 

spectaculaire innovaties als de uitvinding 

mee te gaan met de evolutie om marges 

wordt immers rigoureus onderuit gehaald 

-

direct ingrijpen op imago, bereikbaar-

heid, time-to-market, de waardeketen en 

businessmogelijkheden en disruptieve in-

novaties heeft de traditionele sourcings-

in termen van verkaveling, governance en 

samenwerkingsverbanden

 

SOURCINGSSCENARIO’S
Het is onvermijdelijk dat het sourcings-

landschap meer sourcingsvarianten te 

-

veld wordt meestal de standaardverkave-

ling gebruikt: servicedesk, werkplekken, 

Het domein waar de primaire procesap-

plicaties zich bevinden is buiten scope; de 

de introductie van nieuwe technologieën 

en type leveranciers verrijkt en verruimd 

en krijgen termen als vernieuwing en in-

novatie ineens een meer omvattende bete-

kenis waarbij niet alleen slechts binnen het 

perspectief van de bekende IT-stovepipes 

Wat zijn social 
enterprises en social 
return precies? 

Social enterprises lijken erg op tradi-
tionele ondernemingen maar zijn or-
ganisaties die primair een specifieke 
sociale, maatschappelijke of milieu-
impact nastreven. Belangrijk verschil 
met organisaties zonder winstoog-
merk is dat een social enterprise een 
verdienmodel heeft waarmee zij als 
zelfstandige onderneming, zonder af-
hankelijkheid van gelden van derden, 
opereert. De gegenereerde extra 
middelen worden deels binnen de 
enterprise gehouden, om te worden 
geïnvesteerd in waar het allemaal 
om draait: de nagestreefde impact. 
Er zijn inmiddels social enterprises 
in vrijwel alle bedrijfstakken en 
sectoren, bijvoorbeeld Taxi Electric, 
Autitalent en TexelEnergie.

Social return is de aanpak waarbij de 
overheid aan zijn leveranciers oplegt 
om voor een bepaalde opdracht 
specifiek mensen uit kwetsbare 
groepen in te zetten. Hiermee wil de 
overheid sinds juli 2011 bewerkstel-
ligen dat ook mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt kans krijgen 
om te participeren. Voorbeelden 
hiervan zijn uitkeringsgerechtigden, 
SW-geïndiceerden, vroegtijdige 
schoolverlaters, jongeren met on-
voldoende kwalificaties en niet-uit-
keringsgerechtigde werkzoekenden. 
De overheid hanteert social return bij 
aanbestedingen boven de € 250.000 
in het gehele land voor zowel werken 
als diensten. Er zijn verschillende 
toepassingsvormen; de meest voor-
komende is de ‘5 procentsregeling’ 
die als eis in het contract is vastge-
legd, maar ook kan social return een 
gunningscriterium zijn, of kan een 
specifiek onderdeel van de opdracht 
daarvoor worden aangewezen. In 
sommige gevallen houdt de overheid 
een klein deel van het werk buiten de 
aanbesteding, om het zo beschikbaar 
te houden voor sociale bedrijven.
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zitten nu in een tijd waarbij de business 

het zeker niet redt zonder informatie en 

-

ling plaats te vinden voor omarming van 

de informatie-, technologie- en social 

vindt veel meer plaats vanuit het perspec-

tief van de eindklant, wenselijke strate-

gische positionering en waardeketen van 

door de informatie- en technologiepush 

ontwikkelen architectuur, informatiebe-

veiliging, integratie- en datamanagement 

voor werkbaarheid en houdbaarheid van 

de verkaveling en het op peil houden van 

IMPACT OP GOVERNANCE
Daarnaast is er impact op de gover-

nance

verantwoordelijkheden en bevoegdhe-

den waarbinnen besturing en uitvoering 

met het bepalen wie welke beslissing kan 

nemen met betrekking tot de sourcings-

dienst en het besturen van interne of ex-

-

schrijdende digitalisering is het zaak 

businessverandering, informatisering en 

traditionele IT-sourcingsgovernance ligt 

bij veel organisaties grotendeels binnen 

de IT-organisatie, terwijl bij gedragen, 

succesvol experimenLeren en toekomst-

vaste sourcingsbeslissingen het business-

Dit betekent dat naast de traditionele ‘C-

-

-

formatie-, technologie-, en social push is het 

raadzaam dat organisaties minder denken in 

traditionele zwart-wit klant-leverancierre-

De digitale transformatie zet klantvraag, 

waardeketens en organisatiestructuren op 

samenwerkingsverban-

den, veelal op basis van gelijkwaardigheid, 

worden een spin in het web om vernieu-

wende eindproducten en bedrijfsvoering te 

een zwart-witgedachte plaatsvindt, maar met 

diverse grijstinten in het achterhoofd, waarin 

uiteindelijk kan leiden tot een verrassende 

grootzakelijke markt goed te realiseren dat 

hedendaagse innovaties vaak gerealiseerd 

worden met start-ups of kleine bedrijven 

die niet altijd een natuurlijke gesprekspart-

ner zijn gegeven hun gebrek aan referenties 

start-up Undagrid met haar connectiviteits-

oplossing voor de sectoren luchtvaart, agri-

Uiteindelijk dient vanzelfsprekend actief 

regie gevoerd te worden om een onbe-

heersbare lappendeken aan samenwer-

kingsverbanden en verknipte verkaveling 

de digitale transformatie mogelijk onvol-

doende geoogst worden door een onhoud-

bare, functionele en technische architec-

HOE STIMULEREN ORGANISATIES INNOVATIE?
-

arming van vernieuwende producten, 

faciliterend kennisplatform en voldoende 

tijd om in alle rust nieuwe dingen te be-

mensen de gelegenheid krijgen om onder 

elkaar ideeën uit te wisselen dan zullen ze 

-

-

-

kunde en vaardigheden dan de realisatie 

-

vraagt om betrokkenheid van en aanstu-

Kernwoorden: corporate suits versus 

in-the-box versus out-of-the-box; nine-

versus passie; doelgericht versus kennis-

gericht; geld versus zingeving; meetbaar 

impliceert ook dat succesvol experimen-

Leren vaak niet binnen bestaande uitbe-

-

primair gericht op het ontwerp, inrichting 

bewust kiezen voor een ander type bedrijf 

kan zorgen voor de wenselijke cultuurver-

andering en een forcering van focus naar 

het ontdekken van nieuwe businessmoge-

lijkheden om duurzaam onderscheidend 

SLOTOVERWEGING
De informatie-, technologie- en social 

push drijven momenteel vernieuwing van 

-

betekent dit een blikwisseling vanuit het 

perspectief dat hun sourcingswereld gro-

ter moet zijn dan herkenbaar bij het me-

-

kingsreis begint met het erkennen van 

het innovatiedomein dat andere spelers, 

andere principes, andere doelstellingen 

in de business doen, onderkennen dat IT-

governance, IT-sourcingsgovernance en 

de IT-sourcingsstrategie niet meer alleen 

-

perimenLeren verandert ook de aard van 

-

sourcing is een werkwoord!
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Drie pushes drijven 
-

niëren onderscheidend 
vermogen


