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Even voorstellen

Hans Goedhart

Organisatie adviseur, Interim Manager

Ervaring in off-/nearshoring/ outsourcing en samenwerken met OR:
- Als leverancier groot aantal outsourcing contracten (DSM, Philips, Shell, UWV, Rijkswaterstaat, Wehkamp, etc)
- Uitbesteding van de field organisatie van KPN aan Koning & Hartman
- Uitbesteding backoffice Getronics aan India
- Inrichting wordwide Noc in Bratisalva
- Adviseur OR IV transitie UWV.

Arjen van Veen

ICT Manager/ Consultant, organisatie adviseur

Ervaring in off-/nearshoring/ outsourcing en samenwerken met OR:
- ING Insurance Central Europe (test uitbesteding naar India) (off shoring)
- Software ontwikkeling voor Centric kassa software in Roemenië (near shoring)
- Uitbesteden van alle ICT van Royal Flora Holland aan Conclusion (outsourcing) en samenwerken met de OR
- Samen met de OR Staedion eerst de ICT afdeling en daarna het gehele bedrijf gereorganiseerd
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Begrippenkader
Offshoring

Oorspronkelijk; buitengaats werken (uit olie- en gaswinning)

In IT branche: het verplaatsen van een deel van de bedrijfsprocessen naar lagelonenlanden

Lijkt op outsourcing: uitbesteding van werkzaamheden die niet tot de hoofdactiviteit van het bedrijf behoren;

Near shoring

het uitbesteden van zakelijke activiteiten aan een organisatie in een relatief dichtbijgelegen ander land met lagere lonen

Lijkt op near sourcing: Het strategisch alloceren van (een gedeelte van) de operatie dichtbij het afzet gebied

Crowd sourcing

Organisaties (of personen) gebruiken een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen (professionals, vrijwilligers, geïnteresseerden) voor 
consultancy, innovatie, beleidsvorming en onderzoek.

Cloud working

Bestanden en aplicaties via internet gebruiken

Blended sourcing/ shoring

Moderne vorm van gastarbeiderschap, het in huis halen van (goedkope) internationale arbeidskracht
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Near- en Off shoring; voorbeelden

Offshoring: Ontwikkeling sales-, lever- en facturatie- straat naar India 

Outsourcing: Het uitbesteden van de ICT dienst van RFH 

Near shoring: software ontwikkeling naar Roemenie of India



Offshoring; 
Ontwikkeling sales-, lever- en facturatie- straat naar 
India 
Sociale consequenties

Blended omgeving, lokale (eigen en extern personeel) agile teams gekoppeld 
aan offshore teams. Integratie van werk attitude en verantwoordelijkheid. 
Acceptatie van de hiërarchische verschuiving. Loslaten van de superieure 
status.

Organisatorische consequenties

Een manager van de outsource partij verantwoordelijk voor het team waar 
ook eigen medewerkers inzitten. Solution design volledig in handen van de 
externe partij. Sterkere sturing op inhoud vanuit de eigen organisatie.

Consequenties voor Ondernemingsraden

HRM cyclus, Wie beoordeeld wie

Bewaking balans eigen medewerkers vs extern

Groei en carrière paden medewerkers
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Nearshoring; 
Ontwikkeling van kassasoftware in Roemenie

Sociale consequenties

Inzet technologische hulpmiddelen (skype en videoconferencing) 

Culterele verschillen zijn kleiner dan bij off shore

Organisatorische consequenties

Gedetailleerde beschrijvingen maken is vaak moeilijk voor klanten

Minder flexibiliteit in prioriteiten (vast ontwikkelstramien)

Consequenties voor Ondernemingsraden

Meer reizen, verdiepen in een andere cultuur

Als het goed bevalt komen meerdere bedrijfsonderdelen voor off shoring in 
aanmerking 

Loondiscussies (loonnivellering, ex pat regelingen), reiskosten, 
internationalisering
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Out sourcing; 
Uitbesteding van de ICT van Royal Flora Holland

Sociale consequenties

Omdat het een hele bedrijfskritische afdeling betrof; 

Lange leadtime

Goede uitleg

Stapsgewijze verandering

Organisatorische consequenties

Inhoudelijke verdeling van de werkgroepen en multidisciplinaire teams

Agile aanpak zorgde voor goede feedback structuur 

Consequenties voor Ondernemingsraden

Locatie van arbeid

Reis(fiets) afstanden

(persoonlijke) personele conseqeunties vragen persoonlijk aandacht

8



Cultuur en communicatie
Zorg voor een goede feedback structuur

Samen optrekken, maak een inhoudelijke indeling van de werkgroepen

Houdt de rollen tactisch leider en operationeel leider uit 
elkaar

Bij een langer lopend traject is het belangrijk koers te houden en niet onder 
te sneeuwen in het oplossen van dagelijkse brandjes

Creëer een vast leermoment

In de werkgroepen vindt de inhoudelijke overdracht plaats, maar de manier van 
samenwerken of culturele aspecten krijgen ook aandacht

Resultaat

Persoonlijke relaties worden sterker waardoor het team beter wordt 

Het teamproces wordt elke dag beter

De communicatie wordt elke dag soepeler
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Stelling 1:

Inkomensnivellering: Je geboorteplaats is van 
invloed op je salaris

Wat is eerlijk: iedereen die gelijk werk doet, krijgt gelijk 
loon of telt je geboorteplaats mee (met bijbehorende 
verwachtingen en kosten van levensonderhoud)?

Vertegenwoordigt en verdedigt de OR de belangen van  
arbeidsimmigranten, van arbeidsemigranten en de 
thuisblijvers in gelijke mate?

Wat is de internationale en Europese loonontwikkeling en 
wat betekent dat voor de loonontwikkeling in NL?

Inkomens verschillen leveren concurrentie/ jaloezie/ 
(interne) wrijving/ wetgeving/ onbegrip …. op
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Stelling 2: 

Het tempo van levenslang leren zal omhoog 
moeten om de verandering voor te blijven

Nederland is een kenniseconomie, Nederland exporteert veel 
kennis. Hoe houden wij onze concurrentie positie vast? Wat 
betekent dat voor ontwikkeling van werknemers?

De outsourcende partij moet meer kennis hebben van de het 
proces/ markt/ klant/ besturing … dan de partij aan wie 
geoutsourced wordt

De impact van levenslang leren is voor OR/ MR groot; 
opleidingsbudgetten/ opleidingsruimte/ functiehuis 
aanpassingen/ functieprofielen/ ontwikkelpaden
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Stelling 3:

In off- en nearshoring zijn cultuur aspecten nog 
altijd onderbelicht

De afstand van het uitbesteden van arbeid kan zorgen voor een 
andere culturele afstand maar nog steeds is het nodig om veel 
aandacht aan culturele verschillen te geven

De outsourcende partij ademen vaak liefde voor het product, 
de partij aan wie de outsourcing gegund is, liefde voor het werk 
dat geoutsourced wordt

Werken in de cloud is een grotere bedreiging voor hoe 
bedrijven werken dan off- of near shoring
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