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Digitale transformatie heeft op 
alle sectoren en de overheid 
een enorme impact. Daarnaast 
dragen serviceproviders nauwe-
lijks bij tijdens de herkenning en 
erkenning van deze transformatie 
bij hun klanten. Die conclusie kon 
getrokken worden uit de korte 
enquête die Whitebridge Con-
sulting, samen met SourcingEx-
change en Nyenrode Business 
Universiteit, uitvoerde tijdens het 
Jaarcongres Strategic Sourcing. 

 ‘T
he Journey to Digital’ was dit jaar 

het thema van het drukbezochte 

Jaarcongres Strategic Sourcing. 

Tijdens dit event van afgelopen 

juni voerden WhiteBridge Consulting, 

SourcingExchange en Nyenrode een en-

quête uit naar digitale transformatie in 

relatie tot sourcing. Digitale transforma-

tie heeft een allesbepalende en allesver-

anderende impact op de markt, bedrijven 

en organisaties. Elk bedrijf heeft, zo werd 

duidelijk, een eigen reis en eindpunt in ge-

dachten op het vlak van digitale transfor-

matie. Zo betekent digitale transformatie 

voor het ene bedrijf een app voor klantbe-

leving en voor het andere bedrijf het er-

voor zorgen dat medewerkers vanuit huis 

op een beveiligd netwerk kunnen werken. 

De enquête omvatte drie thema’s. Het eer-

ste thema adresseerde sourcingsuitdagin-

gen ten aanzien van de digitale transfor-

matie binnen de organisaties. Het tweede 

thema ging over de rol die de servicepro-

viders en andere externe partijen spelen 

bij deze transformatie. Het laatste thema 

focuste op de veranderende rol van IT 

binnen organisaties. Meer dan twintig be-

drijven uit verschillende sectoren en over-

heidsorganisaties gaven hun visie op deze 

thema’s, waar duidelijk de verschillende 

ideeën rondom digitale transformatie, de 

rol van de serviceprovider en de situatie 

bij de organisaties naar voren kwamen.

DIGITALE TRANSFORMATIE EN 
IMPACT ORGANISATIES
De ondervraagden zagen allemaal dat 

IT steeds belangrijker wordt binnen de 

eigen organisatie. Daarbij is het op een 

juiste manier beschikbaar stellen van 

data een belangrijk aspect van IT, maar 

ook het faciliteren dat men (wereldwijd) 

eenvoudiger kan samenwerken via plat-

formen. Op zich zijn deze aspecten niet 

anders dan aan het einde van de vorige 

eeuw, toen een aantal bedrijven met de-

zelfde transformatie bezig was. Destijds 

werd het automatisering genoemd, nu 

digitale transformatie. Het grote verschil 

is dat tijdens de fase van automatisering 

een IT-organisatie ontstond, die losstond 

van de business. Bij deze fase van digi-

tale transformatie wordt IT strategisch en 

‘beweegt’ IT de business in en vice versa. 

Alle bedrijven en overheidsinstanties die 

deelnamen aan deze enquête gaven aan in 

mindere of meerdere mate geconfronteerd 

te worden met deze beweging. Ook werd 

duidelijk dat er al een aantal sectoren is 

waar organisaties bijna volledig digitaal 

zijn. Met name in de retail- en de bancaire 

sector is dat het geval. 

Er zijn dus grote verschillen in de fase 

van digitale transformatie bij bedrijven. 

Bij een bedrijf in de afvalsector gaat di-

gitale transformatie bijvoorbeeld over 

bank gaat het echter al veel meer over de 

digitale transformatie van de gehele bank, 

waarbij de klant bijna volledig online haar 

bankzaken regelt. Maar ook ziekenhuizen 

transformeren richting de digitale wereld, 

doordat nieuwe technieken onderdeel 

worden van de behandelingen. Platformen 

zorgen ervoor dat medewerkers waar ook 

ter wereld sneller kennis kunnen delen, 

onder meer met behulp van analyse van 

beschikbare data. Bovendien maken me-

dewerkers plaats voor apps op de smart-

phone, bijvoorbeeld in de vervoerssector. 

Steeds meer partijen zien 
het nut van cosourcing

Onderzoek door Nyenrode, SourcingExchange en WhiteBridge 

DIGITALE TRANSFORMATIE 
VERGT MEER VAN 
OUTSOURCINGSRELATIES
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Doordat reisoverzichten allemaal via apps 

beschikbaar zijn, worden medewerkers 

steeds vaker overbodig. Camera’s zijn ook 

steeds vaker digitaal en doordat ze met el-

kaar worden verbonden en informatie uit-

wisselen, ontstaat er een netwerk dat met 

data-analyse nieuwe informatie oplevert. 

Op verschillende manieren zijn organisa-

ties in een aantal sectoren bezig digitaal 

te transformeren. Dat kan op de systemen 

aan de achterkant zijn, maar vaak start 

de transformatie in de business, wat dan 

weer impact heeft op de architectuur aan 

de achterkant. Uit de antwoorden blijkt 

dat (big)data-analytics en de wens voor 

meer en inzichtelijkere informatie leidt 

tot end-to-endverandering van de busi-

ness tot in de datacenters.

SOURCINGSUITDAGINGEN BIJ 
DIGITALE TRANSFORMATIE
Verdere digitale transformatie brengt ook 

nieuwe sourcingsuitdagingen met zich 

mee. Ieder bedrijf vult deze uitdaging an-

ders in. Zo is een organisatie bezig met 

de hernieuwde overweging om uit te gaan 

besteden, door de verdere standaardisatie 

van IT en de eenvoud van het afnemen van 

clouddiensten. Een andere partij, waar 

alle IT is uitbesteed, bekijkt nu welke rol 

de huidige serviceproviders zullen inne-

men bij de verdere digitale transformatie 

van de business. Daarnaast zijn er ook uit-

besteders die op het punt staan voor het 

eerst te gaan uitbesteden in kavels, door 

toedoen van digitale transformatie. Zo be-

kijkt een IT-manager hoe het netwerk op 

een zo goed mogelijke manier in de markt 

belegd kan worden. Een andere partij wil 

meer uit de markt halen door verschillen-

de kavels in één multisourcingsstrategie 

te hanteren. Daarbij wordt gekeken naar 

de impact van de sourcingsstrategie op de 

bedrijfsdoelstellingen. 

In deze tijden van digitale transformatie 

bewegen bedrijven tussen de twee uiter-

sten op het gebied van sourcingsstrategie: 

daar waar het ene bedrijf alles uitbesteedt, 

doet het andere nog voor meer dan 80 

procent alles zelf. Dit lijkt sectoronaf-

hankelijk. De keuze om het zelf te doen 

heeft voor enkele geïnterviewden ook 

WaWaWaWat t is d digigitititititalalalalale e e e 
trtrtranansforormamamamatitititie?e?e?e?
WaWat t is d digigititalalalale e is ale 

UiUiUit t hehet onderzrzrzrzoeoeoek kwkwkwkwamamam naar r vovo-
reren n dadat t didigigitatatatale traransfofoformrmrmatatatatieieie eenenen 
brbreed begrgrgrgripipip is. V Voooor r r r dededede e e enenenene parartititij j j 
gagaat hetetetetet ovevevevever r r r r hehehehet t t dididigigitatatalililiseseseren vavan n 
foformrmulululululululieieieiererereren,n,n,n,n, v v voooooooooooor r r dededede a a andndnderere e ovoverer 
dedededede v verererererereranananananandedederende e e e rorororol l vavan n icict bibinn-
nenenenenenen n dede g g g gehehehehehele orororgagagagagagagagagagaganininininisasatie. E Er r zizizijnjnjnjn 
ninietetet z z z zo o o o veveveveelelelel bruikbabababarerererere d d d defiefiefiefininititititieseseseses 
tetetetetete v vinindeden n ovovoverer d digitale e e e trtrtrtrtrtrananananananansfsfsfsfsfsfororororor--
mamatie.e. S S S S Stotototototoltermaman enen Fororors gegeveveveven 
dede volololololgegendnde definfinitieie:1 “Digigigigigigigititititalalalalale 
trananananansfsfsforormamatitie e veverwijstst n naar r r r r dedede  
veveveveveveranderingen die gemomoeid gagagagagagagagaananan 
bij de toepassing van didigigitale 
technologie in alle aspepectcten vananan 
de samenleving.” Deze definitie 
is nogal breed inzetbaar en voor 
het bedrijfsleven mogelijk te vaag. 
Solis en collega-onderzoekers van 
de Altimeter Group definiëren digi-
tale transformatie als de herpo-
sitionering van, of het investeren 
in technologie en businessmodel-
len om effectiever digitaal met 
klanten (B2B en/of B2C) in contact 
te komen, gebruikmaken van elk 
contactmoment tijdens de klant-
reis om de klantbeleving optimaal 
te faciliteren.2

GeGeGeGeGeGememememememeenenenenentetetetes s s enenenenenen  
dididididigigigigigitatatatatatalelelelelelele t t trararansnsnsnsfofofofofofoformrmrmrmrmrmrmatieieieieieieie
Versrsrsrsrschchchchilililillelelelelendndndndnde gegegegememememeenenenentetetetetetetes s s s s s gegegegegegebrbruiuiuiui--
kekekeken n n ITITITIT o o o o om m m m m dededede g g gemememememeeeeeeeeeeeentntntnte e e e zezezezezelflflflflf t t t t te e e e 
vernrnrnrnieieieieieuwuwuwuwuwuwenenenenenenenen. . EeEeEen n n n vovovovoorororbebebebebeeleleleleld d d d isis eenenenen  
apapp p p vovovovovoorororor K K K K Konononininingsgsgsgsgsdadadadadadadadag.g. Feeeeeeststststviviviviererer-
dedededersrs k k k k k kununununnenenenen n n n n dededededezezezezezezezezezeze a a a a a a apppp d dowowowownlnlnlnlnloaoaoaoadedededededen n 
vovoorororor e e e eenenenenen o o o oveveveverzrzrzrzicicicicichtht v v v vanananan d de e ststadadadad. . 
Deze geeft r r r reaeaeaeaealtltimimimime e e aaaaaaaan n n wawawaar h hetetetet 
druk is en welke routes memensnsenenen 
het beste kunnenen nemememenenenen o om m m zo 
snel mogelijk bij j eeeeeen n locacacacatitie e e aan te 
komen. Een andnderer v voooooorbrbrbrbrbeeeeeeeeld is dat 
gemeentes hun n afafval l l dododododooror middel 
van IT m mononititororen; de containers 
wordenen digitaaaal bebeheheerd en geven 
een sein alsls ze vol zijnjn. Verdrder pro-
beren ze alle IT in één loket onder 
te brengenen. . Door een digitaal lokeket 
te creëren bieden ze hun b burgegersrs 
snelle, accurate en overzichtelijke 
informatie.

ZiZiekekekekenenenenhuhuhuhuhuhuhuizizizizenen e e e en n n 
digigigigigitatatalelelele t t trarararansfoformrmrmrmatatatatieieieie
Ziekekenenhuizen t trarararansformererererenenen 
steeeedsds meer nanaarar d de didigigigigitatatatalelelelele  
werereld. Op dit moment is d d d digigigigigiiiii---
taliseseringng bij veel ziekenhuizenenenen 
nog klkleieinsnschalig, dus per afdededelililililingngngngng 
georganiniseseerd. Wel is er een beee--
wegigigigigingngngng g g g gaaaaaaaaaandndnde van digitaliseringngngng 
van hehehehet t t t gegegegehehehelele ziekenhuis.s.s.s. Zo worr--
deden er b bijijvovovoororbebeeld appsps g gebruikt 
vovooror vererscschihihihillllllenende doeleinininininden. Er 
zizijnjn a apppppppppps s didie e dedede patiënt kunnen af-
leidenen tijijdedensns e een behandeling om 
zo d de e ststreress e ervrvan te verminderen.n.n. 
ErErEr z zijn ooook apps d dieie s s s spepepecicicicicifiefiefieke in-
fofoformatatieieie o ovever r bebebehahahahandndndndndelelelelelmemememeththththoden 
geven.n. V V V Vererder wordrdt t dididigigigigigitatatatalelelelele t t t trararararansnsnsnsns----
formrmatatie o ookok g gebruruikikikikt t t ininin n n n nieieieuwuwuwuwe e e e 
bebebebehahandndelelelelininingsgsgstetetetechchchchnininiekekenen. . DeDeDeDe g g grororotetetete 
uiuiuiuiuitdtdagaginininining g g g g isisis n n n nu u u u dadadat veveveveelelelel g g gegegegevevenenenens s s s 
dididigigigigigitatatataalalalal b b beseseschchchchikikikikbabababaarar zijijijijn n n n n wawawawaardododododoorororor 
sesecucucucucuriririritytytyty e e e en n n n prprprprprivivivivacacacacacy stststeeeeeeeedsdsdsds m m m m meeeeeeeeeer r r r 
aaaaaaaaaandndndndacacacacachththththt n n nododododigigigig h hebebebbebebeben.n.n.n.

Sourcing van innovatie 
staat bij kleine partijen 
nog niet op de agenda



n o v e m b e r  2 0 1 5  69

RESEARCH

een historische reden, zoals heel slechte 

ervaringen met outsourcing. Ook als er 

uitbesteed is, verandert momenteel het 

speelveld. Was er eerst een beweging 

naar minder IT-serviceproviders, nu lijkt 

het IT-landschap weer te exploderen met 

grote en kleine IT-contracten (servicepro-

viders). Wel zien steeds meer partijen het 

nut van cosourcing. Veel partijen geven 

aan dat uiteindelijk toch het beheersbaar 

maken van het IT-landschap de reden is 

om stappen te zetten binnen de digitale 

transformatie. Daarnaast is het houden 

van regie op dit steeds groter en com-

plexer wordende landschap een belang-

rijke reden. Volgens een geïnterviewde 

is het de uitdaging om alle verschillende 

(cloud)diensten weer samen te pakken tot 

één pakket, de risico’s daarbij in kaart te 

brengen en zo te voldoen aan de behoeftes 

zoals medewerkers thuis gewend zijn. 

ROL SERVICEPROVIDERS BIJ 
DIGITALE TRANSFORMATIE
Steeds meer uitbestedende organisaties 

zien dat ze qua IT-landschap niet uniek 

zijn. Met de eenvoud van het afnemen 

van clouddiensten transformeren steeds 

meer bedrijfsonderdelen. Uiteindelijk is 

er voor samenbrengen van al deze dien-

sten wel een service-integrator ofwel een 

serviceprovider nodig. Ze kunnen het 

daarom voor een aantal gedeeltes uitbe-

steden. Wel zijn er hier veel verschillen 

te vinden op het gebied van speelruimte 

die serviceproviders krijgen. Sommige 

ondersteunen alleen bij kleine projecten 

rondom de transformatie. Andere heb-

ben bijna alle IT uitbesteed, zodat deze 

partijen ook een sleutelrol spelen bij deze 

veranderingen. Ook gaven enkele aan dat 

tools en systemen ingekocht worden om 

digitaal te transformeren. 

ReReReReRetatailil en digitale 
trtrtrtransformatie
ReRetail en digitatail en digi

Retailers gebruiuikeken n digigigigitatalele t trarans-
formatie om businessss t te ininnonoveve-
reren. O Ontwiwikkelingen alals s apappsps d die 
erervovoororororor z z z z zororororgegen n dadat t mensen bood-
schappenenenlilijsjstjtjes kunnen maken, 
boboododscschappppen kunnen bestellen 
enen recepteten n kukunnnnenen opzpzoeken zijn 
daarvoor illustratatieief.f. O Ookok kan een 
apapapp de beste looproutete a aanangegeveven 
inin een door de klant geselecec--
teteteerde winkel aan de hanand van het 
opgestelde boodschappenlijstje. 
EeEen volgende ontwikkeling is 
dat de klant straks ook met de 
mobiele telefoon kan betetalalenen e en n dede 
producten zelf kanan s scannenen m metet d de e 
telefoon.

Tour de Franananancecece  
en digitalalalalale e e e e e e e 
transforormamamamamamamamamamatitititieee
en digitalale e e en dig

Elke sererviceprovovididididerererer k kanan w w watat 
voororbebeelden geven n n ovovovovovovovererererererer d d d de e 
interessante projectctctctenenen dieieie 
ze doen voor klantenenenen tijdensnsns 
hun digitale transformrmrmrma-
tie. Een voorbeeld vananan een 
aansprekend project gagagagaat ovevevever 
sensoren die gebruikt wowowordenenenen 
voor de renners in de ToToToururur de e e 
France. Deze sensoren gegegegeven n n n 
allerlei data over de fysiekekekeke 
staat van de renners door;r;r;r; hoeoeoeoeoe 
snel ze gaan, hoeveel drukukukuk z ze e e 
plaatsen op de trappers enenenenen 
hoeveel vocht ze verliezen. Het 
grootste probleem hiermee is 
dat de data goed beschermd 
moeten worden. Als andere 
plplplploegen deze gegevens van 
eeeen renner zouden krijgen, 
zozou dit het hele spel verande-
ren. Het zou dan mogelijk zijn 
om met het analyseren van 
dadata te voorspellen wanneer 
bijvoorbeeld de prestaties 
van bepaalde rennenersrs minder 
worden, ook al z zijn er nog geen 
zichtbare signalen. 

Al deze transformaties van bedrijven 

zorgen voor een nieuwe rol van service-

providers. Steeds meer bedrijven komen 

erachter dat ze niet uniek zijn in hun soort 

en dat daarom ook de IT-omgeving, die 

uniek gemaakt is en passend op de orga-

nisatie, gestandaardiseerd kan worden. 

Gestandaardiseerde omgevingen die door 

steeds meer nieuwe IT-dienstverleners 

aangeboden worden, zoals SaaS en cloud, 

vergemakkelijken dit. De traditionele IT-

dienstverleners zien dat ook en worstelen 

vaak met deze ontwikkeling.

Verder blijkt dat partners nog steeds niet 

innovatief genoeg zijn. Vraag is natuur-

lijk hoe volwassen de relaties zijn en of 

het aan de relatie ligt of aan de service-

providers. Wel wordt aangegeven dat de 

iets kleinere serviceproviders niet de ca-

paciteiten hebben om te innoveren. Veel 

partijen staan toch ook nog aan het begin 

van de transformatie, waardoor sourcing 

van innovatie nog niet op de agenda staat.

CONCLUSIE
Digitale transformatie lijkt op het eerste 

gezicht automatisering in een nieuw jasje. 

Toch gaat deze transformatie veel verder 

dan automatisering; het gaat om funda-

mentele veranderingen van organisaties. 

Daarbij kunnen IT-partners een belangrij-

ke rol spelen, maar dan zullen ze hiervoor 

de ruimte moeten krijgen en tegelijkertijd 

met deze verantwoordelijkheid om moe-

ten kunnen gaan.
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