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E
r duiken dagelijks nieuwsberichten 
op over IT-projecten die veel duurder 
uitpakken dan vooraf was ingeschat. 
Het zijn meestal overheidsinstanties 
die het moeten ontgelden, maar in 

elke organisatie zijn vergelijkbare verhalen te 
vinden. Het blijft ook een lastige klus voor IT-
managers: offertes van hun IT-dienstverleners 
objectief op waarde schatten en valideren. Het 
is vaak appels met peren vergelijken. Maar 
omdat het om grote bedragen gaat is een goed 
onderbouwde selectie essentieel, zowel voor 
de organisatie als voor het imago van de IT-ma-
nager. Wat kan hij doen om te zorgen dat hij 
geen valse projectstart maakt en precies de 
juiste offerte selecteert? En hoe voorkomt 
hij vervolgens grote tegenvallers tijdens het 
traject? Onderstaande acht tips geven houvast.

1. Stel gezamenlijk de omvang 
van het project vast

In de praktijk zijn IT-leveranciers opvallend 
vaak in staat om offertes tot drie decimalen 
achter de komma te calculeren, zonder dat zij 
bekend zijn met de omvang van het project. 
De klant heeft zelf in veel gevallen geen juist 
beeld van de gevraagde omvang en de leveran-
cier vraagt er ook niet naar. De klantvraag is 
namelijk veelal functioneel van aard, met het 
gevaar dat deze op verschillende manieren 
te interpreteren is. De leverancier denkt te 
weten wat de vraag is. Hierdoor gaan er ver-
schillen ontstaan tussen ‘het aantal liters’ dat 
wordt aangeboden en dat de klant denkt gele-
verd te krijgen. Door in een vroeg stadium een 
juist en gedeeld beeld te creëren van de om-
vang van het te realiseren werk, krijgt de of-
ferte meteen een grote kwaliteitsimpuls en 
een groter realistisch gehalte.
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2. Haal de druk eraf en vraag 
om  alternatieven

Door de klant worden regelmatig onrealisti-
sche planningen gevraagd waardoor de leve-
rancier bijna wel in de problemen móet 
 komen. Wanneer de klant een gewenste plan-
ning afgeeft waaraan de leverancier moet vol-
doen, is het altijd goed om de leveranciers te 
vragen er een alternatieve planning naast 
te leggen. Geef leveranciers die vrijheid. 
Niemand is perfect en doorlooptijden hebben 
een enorme impact op kosten. Wellicht is een 
maandje later opleveren een heel aantrekke-
lijk alternatief dat veel minder kost.

3. Betaal niet te veel voor 
 infrastructurele werkzaamheden

Dit is een lastige. In hoeverre zijn geoffreerde 
activiteiten te relateren aan de gevraagde 
softwareontwikkeling? Inspanningen op het 
gebied van projectmanagement, testsupport 
et cetera. zijn logische activiteiten die deel 
uitmaken van de offerte. Maar wanneer infra-
structurele werkzaamheden voor bijvoorbeeld 
security, performance, uptime en extra beno-
digde inspanningen rond testen en opleiding 
meer dan 10 procent uitmaken van de offerte, 
vraagt dan om een nadere verklaring van de 
leverancier.

4. Ga in gesprek met de in te huren 
professionals en leg ze vast

Iedereen weet het, maar realiseert het zich 
niet genoeg: bij de IT-leverancier zijn sales en 
delivery van een project vaak gescheiden za-
ken. Een belangrijke bron van misverstanden. 
Een goede manier om de twee weer bij elkaar 
te brengen is om vooraf duidelijk te maken wie 
in het project allemaal een rol gaan spelen. Leg 
vast wie de medewerkers in het project zullen 

zijn, vraag hun cv’s op, ga het gesprek met 
ze aan en laat de IT-leverancier zich ook 
vastleggen: dit zijn de professionals die aan 
de slag gaan en de gemaakte afspraken 
moeten nakomen.

5. Bouw een database met 
projectervaring op

Organisaties die vaak grote softwareprojecten 
laten uitvoeren doen er verstandig aan data 
vast te leggen over relevante projectcriteria op 
basis waarvan ze hun projecten kunnen beoor-
delen (offerte versus gerealiseerd). Dit is een 
typische taak voor inkoop. Het gebeurt helaas 
zelden vanwege drukte en de ad-hocprocessen 
op die afdeling. De toegevoegde waarde van 
 relevante datasets wordt ook pas op termijn 
zichtbaar. Toch is het niet moeilijk, een een-
voudige set van data kan genoeg zijn en uitein-
delijk heel veel leren over projecten in het 
verleden en zelfs gedragskenmerken van de 
 leveranciers bij offertes (hun offerte versus 
 gerealiseerd project). Het vereist niet veel 
 specifieke kennis, slechts veel discipline. 
 Belangrijkste criteria om per project vast te 
leggen zijn: omvang, inspanning, doorlooptijd, 
teamsamenstelling en aantal defects. Hoe lan-
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ger dit wordt volgehouden, hoe waardevoller 
de database zal blijken te zijn. Tevens levert 
het een bijdrage aan andere interne (big) 
 dataverzamelingen en analyses die van 
 meerwaarde zijn voor de organisatie.

6. Formuleer scherpe en objectieve 
beoordelingscriteria

Leveranciers trekken soms bewust rookgordij-
nen op waardoor een project lastig te meten is. 
Bij fixed price is dat niet erg want offerte en 
factuur behoren gelijk te zijn, maar bij nacal-
culatie is het een issue. Als je vanaf de start in 
het offerteproces scherpe, objectieve beoorde-
lingscriteria formuleert, is dat te voorkomen 
en is het project heel eenvoudig te valideren 
en te volgen. Liggen we nog op koers? Stel met 
de leverancier die parameters/toetseenheden 
vast en richt ook een proces in om het project 
op vaste tijdstippen te meten. Parameters kun-
nen zijn: omvang, mijlpalen, inspanning, kos-

ten, staffing of aantal defects. Zowel de klant 
als leverancier is erbij gebaat. Door het vooraf 
vastleggen van de meetmomenten (bijvoor-
beeld per release), de wijze waarop wordt ge-
meten en wie ervoor verantwoordelijk is, leg 
je een basis voor het succesvol volgen van het 
project. Het is van belang dat er in ieder geval 
één vertegenwoordiger van de klant (bij voor-
keur inkoop) betrokken blijft bij de verslagleg-
ging gedurende de gehele doorloop van het 
traject. Deze aanpak minimaliseert de kans 
dat er kennis over gemaakte afspraken verlo-
ren gaat en borgt dat de verantwoordelijkheid 
voor het aanspreken van de opdrachtnemer 
over het naleven van gemaakte afspraken bij 
één partij ligt.

7. Weet wat je vraagt
Begrijpt de organisatie zelf wel wat de business 
aan benodigde functionaliteit vraagt? Zo nee, 
dan is het een illusie te denken dat een leve-

rancier een nauwkeurig beeld heeft van wat er 
gerealiseerd moet worden. Wanneer er vooraf 
geen duidelijke kaders geschetst zijn en er 
geen essentiële vragen zijn beantwoord, dan is 
de kans op een realistische offerte minimaal. 
Inadequate requirements komen veel voor en 
leiden tot beweeglijkheid en groei van een 
project. Laat de business en inkoop daarom 
van begin af aan als een eenheid opereren. Dus 
niet eerst door de business de requirements 
laten vaststellen en vervolgens inkoop op pad 
sturen voor een goede prijs, maar samen het 
traject in met een gedeelde verantwoordelijk-
heid. Dat zorgt er mede voor dat de leveran-
ciers al hun vragen duidelijk beantwoord kun-
nen krijgen en weten wat er precies verlangd 
wordt. Nodig leveranciers uit op informatie-
bijeenkomsten, geef aan waar de organisatie in 
het requirementproces zit en vraag leveran-
ciers wat de cruciale elementen zijn die ze 
nodig hebben om een goede offerte te kunnen 
uitbrengen. En las ook een afgebakende Proof 
of Concept-periode in waarin de leverancier 
werkt aan het opstarten van het project. Zo 
kan hij laten zien wat hij waard is. Lukt het 
de leverancier niet om aan te tonen dat hij het 
gevraagde kan opleveren, dan is er een helder 
knipmoment.

8.  Kies voor de top-down 
 offerte validatie

Hoe is de offerte opgebouwd? Er kan gekozen 
worden tussen een top-down opbouw (compo-
nenten vaststellen vanuit de big picture) en 
een optelling van de componenten die nodig 
zijn om het hogere doel te halen. De laatste 
aanpak geeft geen duidelijk inzicht of het ho-
gere doel ook echt wordt gehaald. De kans dat 
er componenten gemist worden in de opbouw 
naar het totaalplaatje, is aanzienlijk. Bewezen 
succesvol is een top-down, empirisch getoetste 
benadering. Die stelt de beoordelaar van de of-
ferte echt in staat om een big picture-schatting 
te valideren voor de kosten, duur, risico en 
kwaliteit van het project, gebaseerd op histori-
sche data en bewezen wiskundige modellen. 
Deze manier van werken geeft veel sterkere 
aanwijzingen of het geschetste plan haalbaar 
en realistisch is. Daarnaast helpt het uiteraard 
altijd om de leverancier om referentieprojec-
ten te vragen. Welke factoren waren daarbij be-
palend voor de doorlooptijd van het project en 
de uiteindelijk benodigde inspanningen? Zoek 
ook intern naar vergelijkbare projecten en stel 
vast welke elementen daar bepalend 
waren voor het verloop van het project.
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