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KLANT HEEFT ACTIEVE 
ROL IN UITBESTEDINGS-
PROJECTEN

SOFTWAREONTWIKKELING UITBESTEDEN AAN 

EEN LEVERANCIER DIE AGILE WERKT, LIJKT OP 

HET EERSTE GEZICHT VEEL FLEXIBILITEIT MET ZICH 

MEE TE BRENGEN. TOCH ZITTEN ER OOK GROTE 

UITDAGINGEN AAN VAST, WAARBIJ VOORAL DE 

ROL EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 

 OPDRACHTGEVER GROTER ZIJN DAN BIJ 

OUTSOURCING NAAR TRADITIONEEL 

WERKENDE PARTIJEN. WAT ZIJN DE 

GROOTSTE VALKUILEN EN HOE 

 BESCHERM JE JE DAARTEGEN IN EEN 

OUTSOURCINGSCONTRACT?
door Kim Loohuis beeld Shutterstock

“JE ZIET TEGENWOORDIG DAT 
VEEL LEVERANCIERS EEN AGILE 
WERKMETHODIEK HANTEREN”, 
zegt Arend Lagemaat, zelfstandig geves-
tigd advocaat met een specialisatie in IT-
recht. “Als opdrachtgever moet je daarin 
mee wanneer je met zo’n partij in zee 
gaat.” Waar organisaties voorheen – bij 
softwareontwikkeling met de water-
valmethode – van tevoren moesten 
bedenken wat ze wilden hebben, 
is het bij agile ontwikkeling ge-
makkelijk om wensen en  eisen ge-
durende het project aan te passen.

Hoe borg je de verwachting naar 
agile werkende  leveranciers?
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Dat brengt het risico met zich mee dat 
het niet altijd voor alle partijen helder is 
wat er nu bedoeld wordt. Bart van Reek-
en is eveneens advocaat met een specia-
lisatie in IT-recht, maar is daarnaast 
voorzitter van het Platform Outsouring 
Nederland. Hij trekt de vergelijking met 
het bouwen van een huis. “In de oude 
 situatie moest je afstemmen met je echt-
genoot over hoe jullie nieuwe huis eruit 
zou komen te zien. Vervolgens werden 
er tekeningen gemaakt en zodra die er 
waren, werd er gestart met de bouw. 
Wanneer we agile werken, wordt er geen 
tekening meer gemaakt. Dan kan het 
 gebeuren dat je denkt dat je het met je 
echtgenote eens bent over lichtknopjes 
of gevelstenen, maar wanneer je dat niet 
zo concreet hebt afgestemd, kan blijken 
dat je daar heel verschillend over denkt. 
Dan moet je alsnog beslissen wanneer  
de bestelling moet worden geplaatst.”

AFSTEMMING IS NOG 
STEEDS BELANGRIJK
Natuurlijk weten opdrachtgevers grosso 
modo wel wat ze willen hebben aan 
software, maar doordat tijd, scope en 
budget niet per definitie vaststaande 
waarden zijn aan de start van het pro-
ject, is het belangrijk om continu in 
 contact te blijven. “Daar moeten vooraf 
dan ook goede afspraken over worden 
vastgelegd”, adviseert Lagemaat.
“Wanneer de opdrachtgever bij het 
 testen van een oplevering uit een sprint 
zaken tegenkomt die moeten worden 
opgelost, is het verstandig om vast te 
leggen dat die dingen éérst en binnen 
het project worden opgelost, in plaats 
van dat het als meerwerk wordt gere-
kend.” Van Reeken ziet dat het belang-
rijk is dat er voldoende kennis aanwezig 
is bij de opdrachtgever. “Je hoeft nu niet 

klant van je leverancier mag verwachten 
dat hij je bijstaat en helpt bij het testen 
en op andere vlakken waar de interne 
kennis tekortschiet. “Op dit vlak heeft 
de opdrachtgever de wet aan zijn zijde”, 
zegt Lagemaat. “De opdrachtnemer 
heeft namelijk een zorgplicht. Hij moet 
de zorg van een goed opdrachtnemer in 
acht nemen, dat wil zeggen: de zorg die 
van een redelijk bekwaam en redelijk 
handelend vakgenoot mag worden ver-
wacht. Op grond hiervan dient de op-
drachtnemer terdege rekening te houden 
met de belangen van de opdrachtgever 
en zal hij de opdrachtgever tijdig moe-
ten waarschuwen indien het project niet 
tot het beoogde resultaat dreigt te lei-
den. Leg dus vast dat de leverancier je 
informeert en helpt wanneer je zelf te 
weinig kennis in huis hebt om bijvoor-
beeld adequaat te kunnen testen.”

PROACTIEVE HOUDING 
VAN DE KLANT
Vaak komen leveranciers met standaard-
contracten of slechts een offerte die 
 getekend moet worden. Maar daar hoef 
je je niet bij neer te leggen als opdracht-
gever, waarschuwen de advocaten.  
Kijk vooral kritisch naar de algemene 
voorwaarden van de leverancier, 
 adviseert Lagemaat.
“Ik zie vaak dat klanten zonder meer de 
offertes of standaardcontracten van leve-
ranciers tekenen. Op dat moment is er 
een juridische overeenkomst gesloten. 
Zorg dat hetgeen je tekent ook datgene 
is waar jij je als klantorganisatie in kunt 
vinden. Goede afspraken maak je altijd 
vooraf.” Van Reeken ziet juist dat klan-
ten vaak de overeenkomst schrijven en 
geeft organisaties nog mee dat ze goed 
moeten nadenken over het vervullen van 
de eigen verantwoordelijkheden.
“De klant heeft een actieve rol in uitbe-
stedingsprojecten naar agile werkende 
organisaties. Bekijk wat je kunt bijdragen 
aan de relatie en communiceer helder. 
Natuurlijk moet iedereen zich aan de 
 afspraken houden, maar wanneer het 
een gezamenlijk project wordt, levert 
dat betere resultaten op.” 

‘Iedereen moet 
minimaal een 7 

geven voor 
tevredenheid’

MET BONUSSEN  
EN KORTINGEN 

KUN JE  
PRODUCTIVITEIT 

AFDWINGEN

project nog niet precies weet hoe het 
systeem dat ontwikkeld moet worden 
eruit moet komen te zien, zijn er wel 
basale requirements bekend. “Leg deze 
dan ook vast in een overeenkomst”, 
 adviseert Lagemaat. “Dan heb je in elk 
geval een raamwerk waaraan de leveran-
cier moet voldoen.” Ook de KPI’s 
zouden een plek moeten krijgen in een 
overeenkomst, zegt Sweer. “Waar stuur 
je anders op?”
Volgens hem doen organisaties er goed 
aan om de leverancier geen carte blan-
che te geven voor het project, maar vast 
te leggen dat er gefaseerd gaat worden 
gewerkt én afgerekend. “Dat betekent 
dat er aan het einde van iedere sprint 
 getest en geëvalueerd kan worden.  
De opdrachtgever moet ook bedingen 
dat hij na iedere sprint de mogelijkheid 
heeft om zo nodig de stekker uit het 
project te trekken wanneer hij niet 
 tevreden is.”
Een ander belangrijk punt is dat je als 

meer het hele systeem al uitgedacht te 
hebben, maar dat wil niet zeggen dat je 
niet van tevoren moet nadenken.
De uitdaging bij veel klantorganisaties is 
dat er verschillende behoeftes bestaan 
die op één lijn moeten worden gebracht. 
Je kunt nou eenmaal niet tegelijk links- 
én rechtsaf slaan. Als je niet goed weet 
wat je wilt, krijg je het lastig in het pro-
ject, want er wordt steeds gevraagd hoe 
je iets wilt hebben. Wanneer je dan nog 
weer intern moet afstemmen, levert  
dat onnodige vertraging op of kunnen 
trajecten makkelijk ontsporen.”

STUREN OP  
VASTGELEGDE KPI’S
Richard Sweer is programmamanager bij 
Finidy en heeft een aantal metrieken 

 bedacht om de productiviteit, doorloop-
tijd, kosten en kwaliteit van agile (uitbe-
stedings)projecten te kunnen meten. 
“Het gaat dan om meetbare zaken, zodat 
je met de leverancier in gesprek kunt op 
basis van feiten.”
Hij onderscheidt vier gebieden waarop 
organisaties KPI’s kunnen vastleggen: 
kwaliteit, tevredenheid, wendbaarheid 
en productiviteit. “Wanneer je een tevre-
den team hebt, kom je tot topprestaties. 
Daarom leg ik ook altijd vast dat ieder-
een minimaal een 7 moet geven voor 
zijn tevredenheid. Voor lager ga ik niet.”
Wat betreft productiviteit kun je sturen 
op het aantal functiepunten dat per 
 aantal sprints wordt opgeleverd, en daar 
bijvoorbeeld een bonus-malus op zetten. 
“Levert de leverancier sneller of meer 
dan verwacht, levert dat een bonus op. 
Loopt hij achter, dan krijg jij als op-
drachtgever korting.” Ook Van Reeken 
adviseert om een dergelijke clausule vast 
te leggen in de overeenkomst. “Daardoor 
kun je productiviteit afdwingen.”

VALKUILEN
Als advocaat zien Lagemaat en Van 
Reeken regelmatig zaken misgaan op het 
vlak van uitbesteding van softwareont-
wikkeling. “De grootste valkuil is dat de 
product owner bij de klant beslissingen 
neemt die later geen draagvlak hebben, 
of dat hij geen beslissingen kan nemen 
waardoor zaken meer tijd gaan kosten. 
Ook wanneer de klant steeds meer wil, 
kunnen projecten nog weleens uit hun 
voegen lopen”, zegt Van Reeken. Deze 
zaken zijn voor een belangrijk deel te 
voorkomen door aan de klantzijde een 
product owner neer te zetten die niet 
 alleen getraind is in wat hij moet doen, 
maar ook adequate beslissingen kan 
 nemen, met voldoende draagvlak  
binnen de organisatie.

VASTLEGGEN IN 
 OVEREENKOMST
Naast het intern optimaal inrichten van 
de organisatie aan klantkant, is het ook 
mogelijk om zaken in een contract vast 
te leggen. Hoewel een klant in een agile 


