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Voor wie is deze whitepaper bedoeld?
U bent als (HR-)directie overtuigd geraakt van de kansen en 
voordelen die het uitbesteden van HR-processen voor uw 
organisatie kan bieden. Tegelijkertijd realiseert u zich ook dat 
dit grote impact heeft op mensen en processen. Op papier 
lijken outsourcingstrajecten simpel en natuurlijk zorgt de 
uitbestedingspartner voor veel zaken. In de praktijk komt er 
echter ook voor uw eigen organisatie veel bij kijken. Niet alleen 
contracten, KPI’s en SLA’s en de implementatie van systemen 
en processen zijn belangrijk, er moet ook in de organisatie 
draagvlak gecreëerd worden om het uitbestedingsproject 
succesvol te laten zijn, door veel begeleiding bij de verandering. 
Waar te beginnen?

Wat haalt u uit deze whitepaper?
Deze whitepaper laat u zien wat u zelf kunt doen om uw 
outsourcingstraject voor te bereiden: 8 aandachtspunten waar 
u als uitbestedende organisatie mee aan het werk kunt om een 
succesvolle HR-uitbesteding te realiseren en te borgen. Verwoord 
in 8 voorwaarden voor een succesvol uitbestedingsproject. 

HR-uitbesteding, hoe pak je dat aan? 
8 voorwaarden voor succes
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Formuleer de doelstelling voor het 
uitbestedingstraject

Als u een HR-uitbestedingstraject ingaat, is het allereerst  
belangrijk om concrete en realistische doelstellingen te 
formuleren. Maak deze doelstellingen SMART en stem ze 
niet alleen af met uw uitbestedingspartner, maar ook met 
uw HR-collega’s en andere stakeholders in uw organisatie. 
Op hoofdniveau zijn er twee belangrijke motieven voor HR-
uitbesteding efficiency (o.a. kostenflexibilisering) en strategie.

Efficiency en kostenflexibilisering
De keuze voor uitbesteding kan voortkomen vanuit de wens de 
efficiency en effectiviteit van de operationele dienstverlening 
te verhogen. Bij uitbesteding – en de daarvoor noodzakelijke 
digitalisering – profiteert uw organisatie van de ervaring van de 
dienstverlener die reeds bij tal van organisaties de benodigde 
procesoptimalisatie met digitalisering heeft toegepast. U hoeft 
dus niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunt direct een 
enorme efficiencyslag maken op basis van de ervaring met 
digitalisering in de markt. 

Voorwaarde 1
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Uitbesteding brengt meer overzicht en grip op de HR-kosten 
met zich mee. Omdat er voor de gehele dienstverlening een 
vast bedrag per medewerker, per maand wordt betaald, ontstaat 
kostenflexibilisering. Elke maand worden de kosten bepaald en 
afgerekend. Groei en krimp vertalen zich direct in de kosten.  
Dit maakt de kosten en de cashflow voorspelbaarder.

De kostenreductie bij HR ontstaat uiteraard door de overdracht 
van operationele HR-medewerkers naar de leverancier. Deze is 
door het elimineren van administratieve schakels, standaardisatie 
van processen en economy of scale in staat de diensten 
slimmer en goedkoper uit te voeren. Uiteraard is de mate van de 
kostenreductie afhankelijk van de huidige inrichting van HR en 
de mogelijkheid om de besparingen ook echt te incasseren.

Strategische visie
Er wordt vaak gekozen voor uitbesteding van HR-processen 
door organisaties die hun mensen en middelen vooral willen 
inzetten op hun corebusiness. Maar ook HR-strategieën kunnen 
aanleiding vormen voor outsourcing. Denk hierbij aan:

• Continuïteit van de dienstverlening. HR-managers hoeven zich 
geen zorgen meer te maken over hun personeelsbezetting bij 
ziekte of in vakantietijd.

• Stabiele kwaliteit van de dienstverlening door de 
standaardisatie van de processen. Bovendien zorgt de interne 
organisatie van de dienstverlener ervoor dat kennis niet 
beperkt is tot individuele personen. Systemen zijn altijd  
up-to-date als het gaat om wet- en regelgeving, de leverancier 
voert wijzigingen in één keer door voor al zijn klanten.

• Profiteren van (versnelde) innovatiekracht van de  
HR-dienstverlener. De dienstverlener, maar ook andere klanten 
initiëren vernieuwing en verbetering in de dienstverlening. 
Nieuwe processen en functionaliteiten worden ontwikkeld  
en komen ter beschikking.
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Kostenbesparing E�iciency-

verbetering

59% 20%

Het stimuleren 

van innovatie

31%

• Meer focus op strategische HR-thema’s. De HR-professionals 
worden ontlast van operationele, administratieve taken  
en krijgen tijd om strategische business partner te worden  
en de HR-strategische thema’s te implementeren.

Let op: naast het formuleren van de doelstellingen is het ook 
belangrijk om mensen in uw organisatie inzicht te bieden in de 
overeengekomen tijdslijnen. Niet alles zal namelijk op dag één 
al gerealiseerd zijn. Manage interne verwachtingen door de 
langetermijndoelen inzichtelijk te maken.

Redenen voor uitbesteding

Bron: Deloitte’s 2016 Global Outsourcing Survey
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 Breng bestaande HR-processen  
en -procedures in kaart

De HR-dienstverlening binnen een organisatie is altijd uniek, 
specifiek en heeft een lange historie van processen, systemen  
en mensen. Het vervangen van een bestaande situatie is 
daarom complex en ingrijpend. Als in de bestaande situatie  
HR-processen en -procedures niet op orde zijn, dan zal je tijdens 
het uitbestedingstraject ook open moeten staan voor nieuwe 
(digitale) processen die jouw organisatie vanuit HR-perspectief 
ondersteunen. Anders ontstaat de situatie van garbage in is 
garbage out.

Waarschijnlijk heeft uw organisatie alle processen en procedures 
prima voor elkaar. De uitbestedingspraktijk wijst echter uit dat  
er desondanks onverwachte vragen of ongerechtigheden 
kunnen opduiken. Het kan daarom geen kwaad kan om voor  
het uitbesteden stil te staan bij de volgende vragen:

Voorwaarde 2

07



Zijn bestaande HR-processen en -procedures  
goed beschreven? 
Vaak ontwikkelen werkwijzen zich gaandeweg en denkt niemand 
eraan om ze vast te leggen en te onderhouden bij (kleine) 
veranderingen. Zie het uitbestedingsproject dan als aanleiding 
om alles nog eens onder de loep te nemen en op papier te 
zetten, eventueel met je outsourcingspartner.

Zijn de HR-gegevens schoon en correct? 
U kunt er helaas niet van uitgaan dat HR-data 100% correct 
is. HR-gegevens worden soms op verschillende plekken 
geadministreerd, meestal centraal bij de personeels- en 
salarisadministratie, maar soms ook in subadministraties in 
spreadsheets of een specifieke applicatie die op een afdeling 
gebruikt wordt. Gegevens die op verschillende plekken worden 
gebruikt zijn niet per definitie correct en komen ook niet altijd 
overeen. Dat valt niet op als de informatie niet transparant is en 
niet zichtbaar voor derden, maar een organisatie kan zich niet 
permitteren dat de buitenwacht en medewerkers zien dat de 
gegevens niet op orde zijn. Dat is niet goed voor het vertrouwen.
Dan is de volgende vraag: Welke gegevens zijn waar? Welke 
bron wordt leidend? De vraag Zijn de HR-gegevens schoon en 
correct? lijkt triviaal, maar in praktijk blijkt dat dit tijdrovend kan 
zijn. Check dit dus tijdig.

Zijn alle uitzonderingen in beleid, arbeidsvoorwaarden 
en processen beschreven?
Hoewel er in een organisatie zoveel mogelijk vanuit één 
beleid wordt gewerkt, ontstaan in de loop der tijd individuele 
uitzonderingen bijvoorbeeld een hogere schaal bij goed 
functioneren, een bonus of een leaseauto. Deze afspraken 
zijn vaak niet opgenomen in de administratie, maar zitten als 
document in een dossier of een lade van een manager. 
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Of er ontstaan bij overnames collectieve overgangsregelingen 
met bepalingen van rechten die nog jaren van toepassing zijn. 
Dit maakt de uitvoering van de afspraak door de dienstverlener 
niet goed mogelijk. Probeer hierin zoveel mogelijk inzicht te 
hebben.

Zijn er bijzondere compliance regels van toepassing, 
bijvoorbeeld ten aanzien van security en/of privacy?
Het toegankelijk maken van vertrouwelijke personeelsgegevens 
geeft altijd extra zorgen: Wie kan er allemaal bij? Welke 
informatie kan iemand zien? Kunnen gegevens ‘op straat’ komen 
te liggen? 

Het is belangrijk om hierin vooraf duidelijke standpunten in te 
nemen en af te stemmen met OR, medezeggenschapsraad en 
soms zelfs bonden. Uitgangspunt is doorgaans dat informatie 
alleen gezien kan worden op basis van need-to-know: is het 
bijvoorbeeld wel nodig dat de afdeling Financiën de individuele 
salarissen kan zien?

Het zijn onder andere deze zaken die bij het uitbestedingstraject 
voor verrassingen kunnen zorgen. Dit kan voor een deel worden 
ondervangen door er vooraf bij stil te staan. Vraag ook uw 
dienstverlener naar mogelijke oplossingen.
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Haak interne stakeholders aan

Op welke plek in uw organisatie ze zich ook bevinden, uw 
collega’s zullen te maken krijgen met het uitbestedingstraject. 
De één vroeger, de ander later. De één zal er meer invloed van 
ondervinden, de ander minder. De één zal er invloed op kunnen 
uitoefenen, de ander niet of nauwelijks. En ze zullen er allemaal 
iets van vinden. In praktijk blijkt dat het outsourcingsproces 
soepeler loopt als de juiste mensen op het juiste moment 
worden aangehaakt. Niet te laat, maar ook zeker niet te vroeg. 
Inventariseer: 

Welke stakeholders zijn er in uw organisatie?
Denk niet alleen aan directbetrokkenen zoals operationele  
HR-medewerkers, IT-afdeling, maar ook aan de medezeggen-  
schapsraad, raad van bestuur, senior management,  
Legal/Compliance, lijnmanagers, Finance, Audit, enz.

Voorwaarde 3
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Wat is hun invloed op de uitbesteding?
Het komt nogal eens voor dat interne stakeholders gaandeweg 
eisen aan het project stellen die initieel niet zijn meegenomen. 
Zo kan het voorkomen dat de afdeling Security of de privacy 
officer (aanvullende) eisen stelt aan de veiligheid van het 
systeem waarin de gegevens zijn opgeslagen of de verbindingen 
waarover persoonsgegevens worden uitgewisseld. Het is goed 
hier in een vroeg stadium van op de hoogte te zijn, zodat het 
tijdig tot een oplossing kan komen.

Wat is het beste moment om ze aan te haken?
Gaandeweg de implementatie zult u mensen van binnen  
uw organisatie moeten aanhaken bij het uitbestedingstraject, 
sommige juist aan het begin en andere juist aan het einde. 
Het mag duidelijk zijn dat het succes van een transitie naar 
uitbesteding valt of staat bij de medewerking van interne 
stakeholders. De invloed van de één strekt zich uit over het hele 
proces, terwijl de betrokkenheid van een ander pas in een later 
stadium nodig of gewenst is.

Aan de hand van deze inventarisatie kunt u vooraf een plan 
maken voor het aanhaken van mensen in uw organisatie.  
En zo  — al dan niet in overleg met de afdeling Communicatie — 
informatie over het uitbestedingstraject gedoseerd de 
organisatie insturen. De grootste valkuil hierbij is dat u 
geen of te weinig aandacht besteedt aan het noodzakelijke 
change-managementproces.
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Voer vooraf een impactanalyse uit

De operationele HR-dienstverlening heeft directe impact op de 
beloning van medewerkers, de aansturing van operationele 
processen en de tevredenheid in de organisatie over HR in het 
algemeen. U kunt het zich niet permitteren om op dit gebied 
risico’s te lopen. 

U beperkt de kans op haperingen als u actief en bewust 
werkt aan het beheersen van de risico’s. Zorg dus in de eerste 
plaats dat u inzicht krijgt in de interne en externe factoren 
die de uitbesteding direct of indirect beïnvloeden of erdoor 
beïnvloed worden. 

Afgezien van de punten die in de vorige voorwaarden al zijn 
genoemd, zijn er nog meer factoren die het uitbestedingsproject 
beïnvloeden en indirect de operationele HR-dienstverlening. 
Denk bijvoorbeeld aan:

Voorwaarde 4
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De informatie-uitwisseling met de 
uitbestedingspartner
Zorg dat er helderheid is over zowel de huidige (IST) als de 
gewenste toekomstige (SOLL) situatie in HR-processen, -data en 
-systemen. Geef uw outsourcingspartner vooraf zoveel mogelijk 
informatie over de huidige situatie en stel uzelf op de hoogte van 
de mogelijkheden en beperkingen van de toekomstige situatie. 
Wees realistisch en bedenk dat mogelijkheden soms mooier 
lijken dan ze zijn.

De uitzonderingen in uw HR-proces
Het kan zijn dat de uitzonderingen in uw HR-processen niet 
helemaal passen in de standaarddienstverlening van de 
uitbestedingspartner. Het is goed dit in een vroeg stadium te 
bespreken en samen een oplossing te zoeken, zodat hierdoor 
het implementatieproces niet stagneert.

Uw IT-infrastructuur
Het kan zijn dat de IT-voorziening in uw organisatie niet aansluit 
bij die van de uitbestedingspartner; het netwerk of werkplek 
voldoet niet aan de eisen, of bestaande bedrijfsapplicaties zijn 
moeilijker te koppelen dan verwacht.

Specifieke kennis uitbestedingspartner
Check vooraf of de uitbestedingspartner beschikt over de 
specifieke kennis van uw arbeidsvoorwaarden, primaire  
proces en organisatiecultuur. Denk bij het laatste bijvoorbeeld  
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aan het verschil tussen een formele en een informele organisatie. 
Spreekt u de medewerkers aan met je of u? Dat heeft gevolgen 
voor de inrichting van de formulieren en documenten. 

Heeft uw organisatie een sterke hiërarchie? Het is fijn als de 
uitbestedingspartner weet dat u graag wilt dat uw hogere 
functionarissen eerder worden geholpen dan lagere.  
Bespreek dit dus. 

Interne organisatie
Het is bij voorwaarde 3 al aan de orde geweest, maar het is 
belangrijk om de mensen in uw organisatie op de juiste tijd 
te betrekken bij het implementatieproces. Er is een kans dat 
gaandeweg medewerkers op sleutelposities gedemotiveerd 
raken of voortijdig vertrekken waardoor kennis verloren gaat. 

Het is belangrijk bij of het liefst al voor de start van het 
uitbestedingstraject deze en mogelijk andere risico’s en 
gevoeligheden in kaart te brengen en vast te stellen welke 
aandacht ze nodig hebben, zodat de HR-dienstverlening tijdens 
het overgangsproces gewaarborgd blijft. Uw dienstverlener kan 
hierin een waardevol klankbord zijn.
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Claim eigenaarschap voor  
het uitbestedingstraject

Gedurende de voorbereiding en transitie zal uw 
uitbestedingspartner veel voor u doen, maar onderschat  
uw eigen verantwoordelijkheid niet. Het blijft uw HR-proces, uw 
verantwoordelijkheid, niet die van de dienstverlener, of van 
interne partijen als de afdeling Inkoop of Financiën of de directie; 
óók als het initiatief voor de outsourcing van hen komt.  
Claim eigenaarschap voor uw HR-uitbesteding.

Neem als HR-directeur zelf de leiding en besturing van 
het project op u. Stel iemand met kennis van zaken aan als 
projectmanager. Verzeker u ervan dat het uitbestedingstraject, 
vanwege de impact, een actief onderwerp is binnen het MT en/of  
het directieoverleg. 

Een HR-organisatie heeft doorgaans niet veel ervaring met het 
uitvoeren van grote projecten, uitbesteding, IT-systemen en het 
contracteren en omgaan met leveranciers. Het is verleidelijk om 
dit dan maar over te laten aan betreffende afdelingen of externe 
adviseurs. Het is goed om in de projectorganisatie mensen op 
te nemen met de benodigde expertises, maar wel onder de 
eindverantwoordelijkheid van HR. Formeer ook een stuurgroep 
onder leiding van HR waarin je de belangrijkste stakeholders  
bij elkaar brengt.

Voorwaarde 5

15



Neem als HR de regie over  
de uitvoering

Voortbouwend op voorwaarde 5 is het voor het succes van de 
uitbesteding ook noodzakelijk dat HR de touwtjes in handen 
heeft bij de uitvoering van het uitbestedingstraject. Vertrouw op 
de professionaliteit van uw uitbestedingspartner maar houd zelf 
de regie. Ook hier geldt: het is uw dienstverlening; uw collega’s 
kijken uiteindelijk naar u!

Bereid alle intern betrokkenen voor op het feit dat samenwerken 
met een dienstverlenende partij andere werkprocessen 
vraagt. In plaats van het uitvoeren van de administratie, zullen 
uw medewerkers zich moeten instellen op het voeren van 
regie op de uitvoering. Daarvoor is op verschillende niveaus 
in de organisatie frequente afstemming nodig tussen u als 
regieorganisatie en de uitbestedingspartner.

Voorwaarde 6
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Operationeel Dienstverlening

Service alignmentBusiness alignment

SLA’ s Contracten

Changes

Demand
management

Supply
management

Tactisch

Strategisch

Gebruikers

Management

Directie

Service delivery

Delivery
management

Directie

LeveranciersdomeinKlantdomein Regiedomein

Er bestaat een blauwdruk voor het inrichten van overlegsituaties 
op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zie het plaatje 
hieronder. Het beste is echter om de blauwdruk aan te passen 
aan de hand van de wensen van de beide organisaties.

Blauwdruk overlegsituaties
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Operationeel

Vernieuwen en verbeterenLevering

Tactisch

Strategisch

Projecten

Projecten
Service Delivery Board

Contract Board

Partner Board

Change Board

Innovation Board

Regievoeren
Om de regievoering goed te laten verlopen is een intensieve 
afstemming nodig tussen uw organisatie en de dienstverlener. 
Daarin zullen zowel operationele als strategische onderwerpen 
aan de orde komen. De afbeelding hieronder toont een 
algemeen referentiemodel voor deze Governance-structuur.

In de Service Delivery Board (SDB) zitten de vertegen-
woordigers van klant en de dienstverlener die verantwoordelijk 
zijn voor de operationele dienstverlening. Zij houden toezicht op 
de operationele dienstverlening door het monitoren van de KPI’s, 
het bespreken van de opvallende verstoringen en escalaties. 

Referentiemodel Governance-structuur
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Ook komen bijzonderheden voor de komende periode aan 
de orde. Belangrijk is dat de focus ligt op de kwaliteit van de 
dienstverlening en de noodzaak van meerwerkactiviteiten;  
er wordt in principe niet gesproken over financiële aspecten  
van de dienstverlening.

De Contract Board is de spil in de financiële en contractuele 
besturing, maar ook het afhandelen van escalaties uit andere 
overleggen. Alleen in de Contract Board wordt gesproken over 
geld en kosten.

In de Change Board wordt gesproken over de gewenste 
verbeteringen in de dienstverlening en de realisatie daarvan. 
De Innovation Board focust zich op (grote) vernieuwingen. 
De Partner Board, ten slotte, focust op het goedhouden van 
partnership en het delen van strategische ontwikkelingen.  
Dit overleg vindt één of twee keer per jaar plaats. 

Belangrijk is aandacht te geven aan het omslagpunt, 
wanneer het project overgaat naar de regieorganisatie. De 
regieorganisatie moet idealiter in de laatste maand voor livegang 
van de nieuwe HR-dienstverlening opgelijnd zijn en bekend zijn 
met alle eventueel openstaande punten vanuit het project. 

Het succes van de uitbesteding op de (middellange) termijn 
wordt bepaald door het vermogen van u als uitbestedende 
organisatie om bij incidenten en veranderingen snel en 
adequaat te handelen. Hiervoor is het belangrijk dat de 
uitbestedingspartner goed wordt aangestuurd en hulp kan 
krijgen. Als regieorganisatie zult u derhalve aandacht moeten 
besteden aan het monitoren van de dienstverlening en het 
begeleiden en oplossen van incidenten, maar ook aan het 
formuleren van veranderingen in de dienstverlening en de 
implementatie daarvan in de organisatie.
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Standaarddienstverlening en 
digitalisering als uitgangspunt

Een van de grote veranderingen in de HR-dienstverlening zal zijn 
dat de uitbestedingspartner werkt met een standaardinrichting 
van de HR-processen. Dat is de enige manier waarop efficiënt 
gewerkt kan worden. Niet alleen voor uw organisatie, maar 
voor meerdere klanten levert dat voordeel op: lage kosten en 
voorspelbare kwaliteit. Voorwaarde daarvoor is ook dat u uw 
gegevens en mutaties digitaal aanlevert. Op die manier krijgen 
zowel u als de dienstverlener inzicht in de hoeveelheid mutaties 
en de doorlooptijd ervan. Ook kan de dienstverlener gemakkelijk 
zien waar in het proces een mutatie niet doorkomt. 

Digitalisering en standaardisering dus. Maar uw organisatie is 
uniek en uw (HR-)medewerkers en managers zijn gewend aan 
speciale regelingen, arbeidsvoorwaarden, processen en ook aan 
de manier waarop HR nu werkt. Voor u gaat uitbesteden is het 
belangrijk te kijken naar welke regelingen u wilt harmoniseren  
en welke u mee wilt nemen naar de dienstverlener in een 
nieuwe digitale situatie. 

Voorwaarde 7
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Bereid de eigen organisatie voor op het feit dat processen  
zullen veranderen, neem de stakeholders mee. Kies hierbij  
voor just-in-time communicatie: maak de grote beweging in  
de verandering kenbaar, maar vertel niet tot in detail wat er  
gaat veranderen. De ervaring leert dat dit effectiever is dan  
een communicatieplan.

In de voorbereidings- en transitiefase zult u zoveel mogelijk 
van deze uitzonderingen moeten standaardiseren. Hier helpt 
het als u precies voor ogen heeft wat u wilt bereiken met de 
uitbesteding. Dan is ook beter te onderscheiden wat u kunt 
standaardiseren. Denk goed na en formuleer vooraf leidende 
principes en gouden regels bij procesinrichting; die kunnen 
helpen bij het nemen van besluiten op detailvraagstukken. 
Een goed voorbeeld van een best practice, of beter gezegd 
een common practice-standaardisatie is het beperken van 
goedkeuringsprocessen; de keuze voor een standaard twee- of 
vierogen goedkeuringsprincipe leidt doorgaans tot versimpeling. 
In een huidige situatie is doorgaans een diversiteit aan 
goedkeuringsflows operationeel.

Overigens is een dienstverlener doorgaans goed in staat om  
de werking van het HR-systeem zo te configureren dat het  
goed aansluit bij uw wensen. Maar er zit een duidelijk grens aan. 
Niet alles kan en het realiseren van maatwerk is duur, tijdrovend 
en niet gewenst. 

Neem bij outsourcing dus als uitgangspunt dat standaardisatie 
noodzakelijk is. Betekent dit u zich altijd maar moet schikken naar 
wat er kan? Uiteraard niet. Realiseert u zich echter wel dat u juist 
uitbesteedt om gebruik te maken common practice processen 
en werkwijzen.
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Beschouw HR-uitbesteding als  
een partnership

Om uitbesteding duurzaam succesvol te maken, is een 
juiste balans nodig tussen de klant-leverancier relatie en 
het partnership dat u met elkaar aangaat. Een volwassen 
uitbestedingsrelatie is als een goed huwelijk: je kiest voor 
een partner met wie het klikt en die je vertrouwt. Er wordt 
samengewerkt op basis van vertrouwen en gezamenlijke 
belangen zijn het uitgangspunt. 

De uitbestedingspartner gedraagt zich in de dienstverlening  
als ware het uw eigen HR-organisatie en niet als leverancier.  
Maar ondanks het partnership blijven er de contractuele 
afspraken die zijn overeengekomen. Als klant betaalt u immers 
voor de geleverde diensten en wilt u value-for-money.

Voorwaarde 8
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Binnen elke samenwerking zijn er momenten dat klant en 
uitbestedingspartner af en toe botsen. Het kan gebeuren 
dat zaken in de dienstverlening niet helemaal goed gaan 
of niet conform verwachting zijn. Dan is het belangrijk om 
het partnership centraal te stellen en te beseffen dat het 
uitgangspunt de duurzame relatie is en dat u er samen een 
succes van wilt maken. De lange termijn is daarin belangrijker 
dan korte termijn. Net als in een huwelijk is het een kwestie  
van geven en nemen.

Belangrijk in de relatie is:
• Een goede relatie komt van twee kanten.
• Partners moeten aan elkaar wennen. Verwacht niet dat  

alles in één keer soepel verloopt. Reële verwachtingen vanaf 
de start van het uitbestedingstraject helpen hierbij. 

• Zorg voor heldere afspraken over wederzijdse 
verantwoordelijkheden. 

• U heeft de uitbestedingspartner gekozen vanwege zijn 
expertise. Laat hem dan ook de lead nemen.

• Los problemen samen op. Heb oog voor elkaars uitdagingen 
en belangen. Acteer niet op elke kleine verstoring of klacht. 

• Zorg voor een ingerichte regieorganisatie met wederzijds 
voldoende kennis van inhoud en proces. 

• HR-uitbesteding is bij uitstek een duurzame relatie waarin 
beide partijen zich committeren en zich voornemen om 
samen succes te bereiken. 
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Tot slot

HR-uitbesteding is een spannend proces. Het is geen sprookje, 
maar het is beslist wél de moeite waard. Als uitbestedingspartner 
zouden we willen zeggen dat het eenvoudig is, maar dat zou niet 
getuigen van realisme. Het is een ingrijpend proces, maar u staat 
er niet alleen voor. Samen kom je tot een succes. 

Het uitbesteden van de HR-dienstverlening biedt voordelen 
voor uw organisatie. Het vraagt ook lef, commitment en energie. 
Zoals u hebt kunnen lezen in deze whitepaper zijn er veel 
punten waarmee u het succes van uw HR-uitbestedingstraject 
kunt beïnvloeden. Met dank aan al die ervaringen van 
uitbestedingspartners en organisaties die u al voorgingen. 
Wij gaan ervan uit u met deze whitepaper inzicht te hebben 
gegeven in een aantal voorwaarden die zullen bijdragen aan  
het succes van uw HR-uitbestedingstraject.

Aanbevolen literatuur

Verkoop je HR!
Een praktische aanpak voor een succesvol sourcingstraject 
van den Berg, Braam, Dijkstra, Froeling, Knaud, van Tilborg; 
Academic Service,Amsterdam 2009. 

HR administratie, dat doe je toch niet meer zelf?
Stolk, Brule, Groot, Dijkstra; LinkedIn 2017

2016 Global Outsourcing Survey
Deloitte Consulting LLP, 2016
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Bekijk

https://www.linkedin.com/pulse/hr-administratie-dat-doe-je-toch-niet-zelf-gitta-stolk


Lees ook

“Dankzij Raet BPO zijn onze 
administratieve HR-processen 
‘optimized to the max’.”

Henriëtte Schmeitz, Manager BPO-HR bij Aspen Oss

“Samen gaan we voor een 
langdurig goed product. Dat levert 
voor onze organisatie en voor onze 
medewerkers het allermeeste op.”

Marinka Vale, Manager SSC Huisvesting en Bedrijfsdiensten 
bij Vitalis WoonZorg
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Download praktijkcase Vitalis

Download praktijkcase Aspen Oss

http://www5.youforce.com/l/19132/2017-08-30/bm17hd/19132/179917/Praktijkcase_Vitalis___HR_uitbesteding.pdf
http://www5.youforce.com/l/19132/2017-09-01/bm1fxs/19132/180053/Praktijkcase_Aspen___uitbesteding_en_digitalisering.pdf


Meer weten? 

Wilt u meer informatie over hoe je succesvol een  
HR-uitbestedingstraject kunt uitvoeren? Neem dan contact  
met ons op. Een van onze adviseurs helpt u graag verder. 

Bel: +31(0)88 230 24 24

Over Raet
Raet is gespecialiseerd in HR-cloudoplossingen en daaraan gerelateerde

services. Onze oplossingen creëren eenvoud en eenheid en geven

managers en HR-professionals bij meer dan 10.000 organisaties dagelijks

controle over hun HR-zaken. We bieden 1,7 miljoen medewerkers altijd en

overal de mogelijkheid om hun HR-zaken te regelen in één geïntegreerd

systeem, vanaf elk gewenst device. Ook verzorgen we 1,3 miljoen

uitkeringen per maand voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Raet is sinds 1965 actief in Nederland en een opkomende speler op de

internationale markt. Raet en haar ruim 1.100 medewerkers opereren

vanuit meer dan 15 landen wereldwijd, waaronder Nederland, Spanje,

België, Peru, Chili en Argentinië.

Kijk voor meer informatie op: www.raet.nl of bel +31 (0)33 - 45 06 506.

info@raet.com www.raet.nl
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