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Introductie
▼   Doel van deze handreiking
Je moet werkzaamheden uitvoeren of iets opleveren, maar je kunt of wilt dat niet (volledig) zelf doen. Je wilt dat een leverancier je gaat helpen om de opdracht uit te voeren en gaat dus inkopen. Kun je dan het beste een resultaatverplichting of een inspanningsverplichting met de leverancier overeenkomen? Bij een resultaatverplichting geef je de verantwoordelijkheid om bepaalde (deel)resultaten op te leveren aan de leverancier. Jouw belangen en die van de leverancier komen dichter bij elkaar. De leverancier draagt de risico's die ervoor kunnen zorgen hem dit niet lukt. Hogere risico's leiden meestal tot een hogere prijs. Bij een inspanningsverplichting doet de leverancier zijn best om je te helpen, maar je blijft zelf de verantwoordelijkheid en de risico's dragen voor het goed (laten) uitvoeren van de opdracht. Wanneer is dat verstandig? Deze handreiking helpt je om in een concreet geval de meest logische keuze te maken tussen een resultaatverplichting en een inspanningsverplichting. En om risico's inzichtelijk te krijgen en te beheersen. De handreiking geeft geen eindoordeel of eindadvies. Er is vaak geen 'goede' of 'foute' keuze, maar wel een keuze waar meer of minder risico's aan verbonden zijn. Je kunt deze bespreken bij het maken van een inkoopstrategie en de inkoopdocumenten. Vraag je inkoper en/of jurist hierbij om hulp.
▼   Goed om te weten
Het kiezen tussen een resultaat- of inspanningsverplichting is slechts één van de vele stappen in de inkoopcyclus. Deze begint bij het vaststellen van de behoefte en eindigt bij het evalueren van de geleverde prestaties van de leverancier. Zorg allereerst dat je beschikt over voldoende informatie en expertise over de werkzaamheden. Je kunt de opdracht dan beter omschrijven en beter regie houden op de uitvoering. Zeker bij nieuwe of complexere opdrachten is een marktconsultatie aan te bevelen. Dat kan je nuttige informatie opleveren. En je kunt aan leveranciers vragen welke informatie zij nodig hebben om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Ook de sourcingskeuze, de inkoopstrategie, de gevolgde aanbestedingsprocedure en natuurlijk de inhoud van de aanbestedings- en contractdocumenten zijn bepalend voor het succes van de opdracht. In deze aanbestedings- en contractdocumenten moet duidelijk zijn aan welke eisen de dienst/levering moet voldoen, welke stimulans de leverancier heeft om prestaties te leveren en over welke bevoegdheden je beschikt om een leverancier tot presteren en nakoming te dwingen. Ook is goed opdrachtgeverschap, goede onderlinge communicatie en een goede samenwerking met de leverancier belangrijk. En contractmanagement is nodig om prestaties te monitoren en waar nodig een leverancier tot nakoming te dwingen.  Soms is de keuze tussen een resultaat- of inspanningsverplichting al vooraf bepaald. Bijvoorbeeld om budgettaire reden. Deze handreiking kan dan nog steeds handig zijn om de risico's inzichtelijk te maken en te beheersen. 
▼   Toelichting bij het invullen
• In het invulblad van deze handreiking tref je 13 stellingen aan. Ze zijn ingedeeld in de groepen 'kwaliteit', 'kennis en expertise', 'geld' en 'tijd'.  • Geef aan, vanuit het perspectief als klant, in hoeverre je het eens bent met een stelling.  • Afhankelijk van jouw antwoord, zie je door middel van een kleur wat de meest logische keuze is: een opdracht verstrekken met een resultaatverplichting of een inspanningsverplichting. De meest logische keuze kan per stelling verschillen. De gradatie van de kleur komt overeen met de mate waarin je het (on)eens was met een stelling. • De grafiek met al jouw antwoorden in beeld helpt je om te laten zien waar je meeste antwoorden op wijzen: een resultaat- of een inspanningsverplichting. Het totaalbeeld kan je helpen om jouw uiteindelijke keuze te maken.  • Je mag jouw uiteindelijke keuze invullen onder de grafiek met het totaalbeeld. Dat hoeft niet. Is jouw uiteindelijke keuze tegenstrijdig met de meest logische keuze bij één of enkele stellingen? Kijk dan bij de tips / mitigerende maatregelen die aan het einde van het formulier staan. Deze tips kunnen je helpen met het beheersen van risico’s (of nadelige effecten). Met name omdat je afwijkt van de meeste logische keuze voor dat onderdeel.
▼   Begrippen
•  Klant: degene die een opdracht verstrekt (of via een tussenkomende partij laat verstrekken) aan een leverancier om tegen vergoeding een bepaalde dienst, product of werk te leveren.  •  Leverancier: degene die in opdracht van de klant tegen vergoeding een bepaalde dienst, product of werk levert. Klant en leverancier kunnen onderlinge afspraken maken hierover, bijvoorbeeld over de te leveren kwaliteit, de vergoeding, de (lever)tijd of over de verdeling van bepaalde risico's.  •  Resultaatverplichting: een opdracht van een klant aan een leverancier om een prestatie te leveren door oplevering van een of enkele (deel)resultaten, waaraan door de klant bepaalde voorwaarden zijn gesteld. Het resultaat kan in plaats van 'output' ook 'outcome' gerelateerd zijn, waardoor ook het bereiken van bepaalde effecten of doelen centraal kan staan. De leverancier kan grotendeels zelf bepalen hoe hij de (deel)resultaten tot stand brengt. Vergoeding is meestal afhankelijk gemaakt van de oplevering van (deel)resultaten, maar alternatieven zijn mogelijk.  •  Inspanningsverplichting: een opdracht van een klant aan een leverancier om een prestatie te leveren door het ter beschikking stellen c.q. inzetten van een of meerdere arbeidskrachten, die onder regie van de klant werken aan het opleveren van een of enkele (deel)resultaten. Externe inhuur is een vorm van inspanningsverplichting. De klant kan hierbij wel richtinggevende doelen stellen. De klant blijft echter zelf verantwoordelijkheid voor de juiste oplevering van de (deel)resultaten en/of het behalen van deze doelen. Vergoeding is meestal afhankelijk van de daadwerkelijke inzet van de arbeidskracht(en), maar alternatieven zijn mogelijk.
▼   Geraadpleegde bronnen
Bij het bepalen van de stellingen is gebruik gemaakt van: •  het werk over transactiekosten van Oliver E. Williamson, dat ook de basis is geweest voor de rijksbrede handreiking Sourcing (2018). De basisgedachte bij deze theorie is dat de uitwisseling van goederen en diensten bekeken moet worden vanuit het niveau van de transactie als geheel, waarbij men rekening houdt met zowel directe als indirecte kosten. De transactiekosten, d.w.z. de indirecte kosten, zeggen iets over de efficiency van een activiteit (bij hoge efficiency zijn de transactiekosten relatief laag). Hierdoor kan op basis van dit model een conclusie worden getrokken ten aanzien van de optimale organisatievorm voor de totstandkoming van een dienst of product (insourcing/co-sourcing/outsourcing). Als op basis van deze theorie de conclusie getrokken kan worden dat een activiteit beter structureel door leverancier(s) kan worden verricht i.p.v. door de klant, wordt aangenomen dat deze leverancier(s) uiteindelijk een betere informatiepositie hebben, een betere prijs-kwaliteitverhouding kunnen leveren en ook risico's beter kunnen managen.  •  het werk over de principaal-agenttheorie, in het bijzonder van M.C. Jensen & W.H. Mecklin (Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, 1976) en K.M. Eisenhardt (Agency Theory: An Assessment and Review, 1989). De principaal-agenttheorie is relevant voor situaties waarin een persoon of organisatie de bevoegdheid heeft beslissingen te nemen namens een andere persoon of organisatie. Deze situatie kan zorgen voor inefficiëntie, omdat de agent (leverancier) snel de neiging zal hebben om niet alleen de belangen van de opdrachtgever/klant na te streven bij het uitvoeren van taken voor die klant, maar ook om in eigenbelang op te treden. Hierin zijn vraagstukken op het gebied van risico-aversie, informatie-asymmetrie, conflicterende doelen en verifieerbaarheid van werkzaamheden/resultaten relevant. Onzekerheid over de uitkomst en welke van de twee partijen meer bereid of in staat is om die onzekerheid te dragen c.q. de risico's te managen is dan bepalend voor een keuze tussen inspannings- of resultaatverplichting. Immers, inspanning of resultaatverplichting verplaatst de onzekerheid m.b.t. de uitkomst op de klant resp. leverrancier. Leverancier verdisconteert risico's die hij moet dragen bij een resultaatverplichting normaliter via een opslag in zijn prijs. Als de risico's zich niet of minder voordoen dan gepland, betaalt de klant teveel. Als de risico's zich voordoen en een hogere impact hebben dan gepland, zal de leverancier zich waarschijnlijk beroepen op meerwerk waarvan hij de kosten op de klant wil verhalen. Een principaal-agent probleem kan in het algemeen worden opgelost door: (1) de agent (leverancier) hetzelfde belang te geven als de principaal (klant), bijvoorbeeld door het overeenkomen van een resultaatverplichting, of (2) het verkleinen van de informatie asymmetrie, waardoor de agent minder goed zijn eigenbelang kan nastreven.  •  het werk over contractheorie, dat gerelateerd is aan de principaal-agenttheorie. O.a. beschreven door K. Arrow, G. Akerloff, O. Hart en B. Holmström. In de contracttheorie wordt onderzocht hoe principaal (klant) en agent (leverancier) contractuele regelingen kunnen construeren, in het algemeen in de aanwezigheid van asymmetrische informatie. De geest van deze regelingen ligt in het vinden van theoretische manieren om agenten door bepaalde stimulansen te motiveren om de benodigde acties te ondernemen.
Ga direct naar het invulblad
Stellingen
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Kwaliteit
1.
Het eindresultaat van de opdracht is eenduidig vast te stellen en te formuleren. 
Is het eindresultaat niet eenduidig vast te stellen? Dan kan een verschil van mening ontstaan over het op te leveren eindresultaat. Bij een resultaatverplichting kan onduidelijk worden in hoeverre de leverancier zijn verplichting is nagekomen. Wanneer is het resultaat 'voltooid'?Een inspanningsverplichting is dan logischer. Wil je toch een resultaatverplichting overeenkomen? Neem dan extra (risicobeheersende) maatregelen.
 Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Is het eindresultaat NIET eenduidig vast te stellen, maar kies je toch voor een resultaatverplichting: 
- probeer eenduidige deelresultaten te formuleren. Relateer de resultaatverplichting hieraan. 
- zorg dat frequente en kortcyclische oplevering van werkbare deelresultaten prioriteit krijgt, bijvoorbeeld door een Agile werkmethode.
- maak de leverancier verantwoordelijk voor het uitvoeren van processen. Hanteer hierbij eenduidig vast te stellen criteria, waaruit blijkt of en in hoeverre de leverancier aan zijn verplichting voldoet.      
2.
De werkzaamheden die de leverancier moet uitvoeren zijn concreet voor te schrijven. Ook de uitgevoerde werkzaamheden zijn goed verifieerbaar. 
Is duidelijk te bepalen wat de leverancier moet doen en wat hij gedaan heeft? Dan is een inspanningsverplichting een logische keuze. Je kunt dan toezicht houden of de werkzaamheden van de leverancier goed worden uitgevoerd. En je kunt verifiëren of de leverancier gedaan heeft wat hij zou moeten doen. Je moet dan wel mechanismes, procedures of instrumenten (zoals informatiesystemen) hebben waarmee je de werkzaamheden van de leverancier kunt evalueren. Wil je toch een resultaatverplichting overeenkomen? Neem dan extra (risicobeheersende) maatregelen om te voorkomen dat de leverancier onnodige werkzaamheden uitvoert of deze niet uitvoert zoals jij zou willen.
Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Zijn de werkzaamheden WEL concreet voor te schrijven en te verifieren, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- koppel de resultaatverplichting niet alleen aan het eindresultaat, maar ook aan het uitvoeren van enkele belangrijke taken of het opleveren van belangrijke deelresultaten. Je kunt dan snel zien of de leverancier de goede dingen doet.   
- vraag de leverancier welke werkzaamheden hij wil uitvoeren. En waarom. Hoewel het eindresultaat voorop staat, kunnen de leverancier en jij elkaar dan beter begrijpen wat er voor nodig is om dit te bereiken. Beide partijen zijn erbij gebaat om alleen werk uit te voeren dat waarde toevoegt.
3.
De scope van het op te leveren eindresultaat zal waarschijnlijk in de loop der tijd veranderen. 
Zijn er afhankelijkheden of invloeden die ertoe kunnen leiden dat de scope van de opdracht tussentijds moet wijzigen? Bijvoorbeeld door bestuurlijke ontwikkelingen, onzekerheid over financiele dekking, veranderende gebruikerswensen of een onafgeronde discussie over welke taken precies uitgevoerd moeten worden? Dan is het logischer om een inspanningsverplichting overeen te komen.
Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Zal de scope van het eindresultaat waarschijnlijk veranderen, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- probeer de afhankelijkheden voor de leverancier zo klein mogelijk te maken. Maak eerst het huis op orde, als dat kan. Lukt dat niet? Misschien kun je een leverancier dan ook hiervoor verantwoordelijk maken. 
- accepteer dat scopewijzigingen op de langetermijn wenselijk zijn. Maak afspraken met de leverancier die hierin voorzien. En die duidelijk maken over wie scopewijzigingen mag agenderen, wie hierover mag beslissen en wat de gevolgen van geaccepteerde scopewijzigingen zijn. 
- probeer eenduidige deelresultaten te formuleren. Relateer de resultaatverplichting hieraan.
- hanteer bijvoorbeeld een Agile werkmethode, zodat frequente en kortcyclische oplevering van werkbare deelresultaten prioriteit krijgt. Scopewijzigingen kunnen hierdoor beter opgevangen worden. 
- monitor regelmatig of er aanleiding is de scope van het eindresultaat te veranderen. Bespreek de uitkomsten periodiek met relevante (interne) betrokkenen en de leverancier, op diverse niveaus. Bepaal of en wanneer het nodig is scopewijzigingen door te voeren. 
- maak de leverancier verantwoordelijk voor het uitvoeren van processen. Hanteer hierbij eenduidig vast te stellen criteria, waaruit blijkt of en in hoeverre de leverancier aan zijn verplichting voldoet.
4.
Er zijn veel externe invloeden (van buitenaf) die voor grote onverwachte veranderingen binnen de opdracht kunnen zorgen. 
Zijn er veel externe invloeden die de uitvoering  van de opdracht kunnen beinvloeden? Denk aan maatschappelijke ontwikkelingen, beslissingen bij andere bedrijven, inspraak van burgers, parlementaire/politieke invloeden, technologische ontwikkelingen etc. Dan is het logischer om een inspanningsverplichting overeen te komen. Bij een resultaatverplichting leg je de risico's en de gevolgen volledig bij de leverancier neer, terwijl deze de externe invloeden niet of nauwelijks kan beinvloeden. Houdt er rekening mee dat het risico op externe beinvloeding meestal groter is bij een langdurige opdracht, een complexe opdracht of een opdracht die sterk de aandacht van de omgeving trekt (b.v. bij politieke gevoeligheid).
Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Zijn er veel externe invloeden zijn die de uitkomsten van de opdracht kunnen beinvloeden, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- zie o.a. maatregelen bij stelling 3. De invloeden kunnen ervoor zorgen dat het eindresultaat wijzigt, maar ook de planning en de kosten. 
- probeer de leverancier(s) al voor de opdrachtverstrekking een eerlijk en transparant beeld te geven van de belangrijkste externe invloeden. Zo kan hij de risico's beter inschatten. 
- probeer samen met leverancier(s) scenario's te formuleren, gerelateerd aan de belangrijkste externe invloeden. Welk scenario leidt tot welke aanpassing? Hoe gaan we daar mee om?
5.
Het eindresultaat van de opdracht is technologisch complex, nieuw of is om een andere reden technisch gezien uitdagend om te realiseren. 
Bij technologisch complexe, nieuwe of uitdagende opdrachten zijn er relatief veel onzekerheden. Gaat het eindresultaat werken zoals beoogd? Werken de verschillende onderdelen goed samen? Volgens de beloofde kwaliteit, binnen budget en binnen de beloofde termijn? Dat levert extra risico's op. Het is dan meestal logischer en goedkoper om een inspanningsverplichtingovereen te komen. Wil je toch een resultaatverplichting overeenkomen? Neem dan extra (risicobeheersende) maatregelen om de gevolgen van technologische problemen voor de leverancier beperkt te houden.
Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Is het eindresultaat technologisch complex, nieuw of uitdagend, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- zie o.a. maatregelen bij stelling 3. 
- probeer mogelijke leveranciers al voor de eventuele opdrachtverstrekking te betrekken. Laat hen via een marktconsultatie meedenken over de technologische risico's. 
- overweeg andere technologische keuzes met een lager risicoprofiel. Of maak een meer functionele opdrachtbeschrijving, waardoor de leverancier zelf technologische keuzes mag maken. 
- je kunt een haalbaarheidsonderzoek of pilot uitvoeren. Of een prototype of proof of concept (PoC) laten ontwikkelen. Hiermee kun je tijdig zien wat technologisch haalbaar is en wat de risico's zijn. 
- overweeg om de opdracht simpeler of kleiner te maken. Hierdoor kun je de technologische complexiteit en onderlinge afhankelijkheden in de opdracht verminderen. 
- maak een gedegen testplan en voer deze uit.
- probeer gezamenlijk scenario's te formuleren, gerelateerd aan de belangrijkste technologische risico's. Hoe gaan we hiermee om?
Kennis en expertise
6.
De uit te voeren werkzaamheden behoren tot de kerntaken van de klant.Ze leveren strategische waarde voor de klant op: hoe beter de klant hierop gaat presteren, hoe tevredener zijn eindgebruikers zullen zijn.Of de werkzaamheden zijn onderdeel van een vitaal (overheids)proces. 
Is de opdracht van strategische waarde voor jouw organisatie? Is het voor jouw organisatie belangrijk om voldoende kennis te houden of krijgen over de uitvoering van de opdracht?Wil jouw organisatie deze kennis gebruiken om haar dienstverlening aan haar eindgebruikers (binnen of buiten het Rijk) te verbeteren? Of is de opdracht een belangrijk onderdeel van een vitaal (overheids)proces, waarbij uitval of slechte uitvoering grote gevolgen kan hebben? Dan is het logischer de opdracht tezamen met de leverancier uit te voeren, door met hem een inspanningsverplichting overeen te komen. Wil je de leverancier met een resultaatverplichting toch volledig verantwoordelijk maken? Neem dan extra maatregelen om tijdig bij te kunnen sturen. En om kennis die de leverancier opdoet te laten delen met jouw organisatie.
Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Behoren de werkzaamheden de kerntaken van de klant, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- probeer meerdere eenduidige deelresultaten te formuleren. Waar nodig ook deelresultaten gericht op kennisborging, zoals documentatie, presentaties, betrokkenheid bij sessies etc. Relateer de resultaatverplichting ook hieraan. 
- beperk de opdracht tot de taken waarover jouw organisatie al voldoende kennis heeft. En waar ze 'volwassen' genoeg is. 
- zorg dat frequente en kortcyclische oplevering van werkbare deelresultaten prioriteit krijgt, bijvoorbeeld door een Agile werkmethode. Een hogere/frequentere betrokkenheid vanuit de klant leidt vaak tot betere kennisborging.
- inventariseer vooraf in jouw organisatie welke behoefte er is aan onderlinge samenwerking met de leverancier, toe te passen standaarden, processen, instrumenten en kennisborging/-deling. Maak vervolgens met leverancier heldere afspraken hierover. 
- maak met de leverancier heldere afspraken over te beschermen belangen, informatiebeveiliging en veiligheidsmaatregelen.   
- monitor regelmatig of er aanleiding is extra kennis op te doen over de werkzaamheden. Bespreek de behoefte met relevante (interne) betrokkenen en de leverancier, op diverse niveaus. Bepaal of en waar het nodig is intensiever kennis te delen.
7.
De klant heeft er belang bij om de kennis die benodigd is voor deze opdracht zelf op te bouwen.
Heeft jouw organisatie er belang bij om deze expertise eigen te maken die bij deze opdrachtnodig is? Wil je intensief met de leverancier samenwerken om deze kennis op te bouwen?Dan is een inspanningsverplichting logischer. 
Als je er echter géén belang bij hebt deze kennis op te bouwen, is het waarschijnlijk ookgeen kerntaak van jouw organisatie. De leverancier past zijn expertise waarschijnlijk wel vaker toe bij andere klanten. Waarschijnlijk ben je dan ook minder goed in staat om de werkzaamheden van de leverancier inhoudelijk goed aan te sturen en te verifieren. Bovendien heb je er minder belang bij om intensief met de leverancier samen te werken. Een resultaatverplichting is dan logischer.
Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Heeft jouw organisatie er belang bij om kennis op te bouwen, maar kies je toch voor een resultaatverplichting: 
- zie de maatregelen bij stelling 6
8.
Om het eindresultaat te bereiken zijn diverse expertises nodig. De hoeveelheid en diversiteit verschilt gaandeweg. De klant heeft deze expertises niet beschikbaar. 
Moeten er bij de opdracht diverse soorten expertises worden ingezet? Varieert de benodigde samenstelling en hoeveelheid experts hierbij? Dat maakt het voor jouw organisatie lastiger om op het juiste moment over deze expertises te kunnen beschikken. Ook is het lastiger om de individuele experts goed te kunnen aansturen, om hun bijdragen te verifieren en om regie over het totaal te houden. Zeker als je zelf niet beschikt over deze expertises. Het is dan logischer om een resultaatverplichting met de leverancier overeen te komen. Wil je toch een inspanningsverplichting overeenkomen?  Dat is mogelijk, maar vergt een intensievere regie door jouw organisatie.
 Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Zijn er op verschillende momenten diverse expertises nodig om het eindresultaat te bereiken, maar kies je toch voor een inspanningsverplichting:
- probeer voor elke expertise/rol concreet de werkzaamheden voor te schrijven, zodat hierop regie gevoerd kan worden
- maak een plan wanneer welke expertise/rol ingezet moet worden en wanneer je dit in gang moet zetten. Werk het plan waar nodig bij. 
- probeer  de bijdrage c.q. uitgevoerde werkzaamheden per expertise/rol regelmatig te verifieren. Richt hiervoor een goede regiefunctie in. 
- maak heldere afspraken met de leverancier over de benodigde prestatieniveaus en overleg- of rapportagestructuur om de regiefunctie goed uit te kunnen voeren.
- maak heldere afspraken met de leverancier over het op- of afschalen (in kwaliteit of kwantiteit) van benodigde expertises/rollen en de gevolgen hiervan voor de opdracht.
9.
De klant beschikt over de capaciteit en expertise om (als nodig) opdagelijkse basis de uit te voeren werkzaamheden aan te sturen en hier toezicht op te houden.
Kan jouw organisatie de uit te voeren werkzaamheden goed aansturen? En kun je verifieren ofdeze werkzaamheden goed worden uitgevoerd? Heeft jouw organisatie de regierol goed ingericht?Zijn hiervoor geschikte mensen beschikbaar? Dan is het meestal goedkoper om een inspanningsverplichting overeen te komen met een leverancier. Ook is het waarschijnlijk dat jouw organisatie de kennis over deze werkzaamheden wil behouden of mogelijk uitbreiden. Intensievere samenwerking met de leverancier, op basis van een inspanningsverplichting, is dan logischer. Wil je toch een resultaatverplichting overeenkomen? Stem dan met de leverancier goed af over de werkzaamheden, de te bereiken doelen, de onderlinge samenwerking en beperk zijn risico's.
Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Beschikt jouw organisatie over de capaciteit en expertise om de werkzaamheden op dagelijkse basis aan te sturen, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- bepaal of jouw organisatie er belang bij heeft om kennis over de werkzaamheden op te bouwen en uit te breiden. Zo ja, zie de maatregelen bij criterium 6.
- zie ook de maatregelen bij stelling 2.
10.
Voor de opdracht is veel klantspecifieke kennis nodig. De leverancier moet zich deze kennis eigen maken en is tijdens de opdracht sterk afhankelijk van beschikbare kennis en capaciteit bij de klant.
Is de leverancier sterk afhankelijk van kennis en beschikbare capaciteit bij jouw organisatie? Dan is een inspanningsverplichting en een intensieve samenwerking met de leverancier logischer. De leverancier hoeft het risico dat hij niet tijdig over deze kennis of capaciteit bij jouw organisatie kan beschikken dan niet zelf te dragen en in te calculeren. Wil je toch een resultaatverplichting overeenkomen? Neem dan extra maatregelen om te zorgen dat de leverancier tijdig over de benodige klantkennis kan beschikken. Of zorg ervoor dat de gevolgen van het eventueel niet tijdig beschikbaar zijn van deze kennis voor de leverancier acceptabel zijn. Als deze kennis te laat komt, dan zal de leverancier het niet redelijk vinden dat hij de lasten draagt.
Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Is er voor de opdracht veel klantspecifieke kennis nodig is? En is de leverancier sterk afhankelijk van beschikbare capaciteit in jouw organisatie, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- stem met de leverancier(s) af welke kennis/expertise zij van jouw organisatie nodig hebben. En voor welk tijdstip, welke activiteit en via welke vorm. 
- organiseer dat deze deze kennis/expertise tijdig beschikbaar komt.
- wat zijn de gevolgen als noodzakelijke klantkennis niet tijdig gedeeld kan worden? Maak redelijke en billijke afspraken met de leverancier hierover.  
- probeer de afhankelijkheid van deze kennis te verminderen.  Bijvoorbeeld door intensievere samenwerking. Of door de opdracht kleiner te maken. En hierbij deze te beperken tot (deel)resultaten waarbij de afhankelijkheid van klantkennis laag is. 
- monitor regelmatig of er aanleiding is extra kennis te delen. Bespreek de behoefte in jouw organisatie en met de leverancier, op diverse niveaus.
11.
De opdracht moet door een onafhankelijke partij uitgevoerd worden.Deze partij heeft geen commercieel of persoonlijk belang bij de uitkomst van de opdracht.
Wil je een onafhankelijk advies of een eindresultaat dat op onafhankelijke wijze tot stand is gekomen? Vind je het nodig dat jouw organisatie geen of zo weinig mogelijk bemoeienis heeftmet de wijze waarop dit advies of resultaat tot stand komt? Dan is het logischer een resultaatverplichting overeen te komen. Het risico dat jouw organisatie ervan beschuldigd wordtde uitkomsten van de opdracht te hebben beinvloed, is dan laag. Een resultaatverplichting geeft echter geen garantie van onafhankelijkheid. Hiervoor zijn meer waarborgen nodig. Wil je tocheen inspanningsverplichting overeenkomen? Dan zul je extra maatregelen moeten nemen omte voorkomen dat de onafhankelijkheid van het resultaat in twijfel wordt getrokken. Als je externen inhuurt op basis van een inspanningsverplichting, houd jij namelijk formeel leiding, toezichten regie op hun werkzaamheden. Het risico op (de schijn van) beinvloeding is daarbij hoog.
 Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Als de klant een eindresultaat wil dat op onafhankelijke wijze tot stand komt, maar hij toch een inspanningsverplichting verkiest:
- borg dan zowel de onafhankelijkheid van de externe professional(s) als degene leiding en toezicht houdt op zijn werkzaamheden. Dat laatste is slechts goed mogelijk als de functioneel leidinggevende in een andere organisatie werkt, bij voorkeur bij een onafhankelijk instituut, advies- of toetsingsorgaan. En er geen hierarchische, financiele of persoonlijke relaties zijn.  
- zorg ervoor dat de leverancier tijdig de informatie krijgt die hij nodig heeft voor de opdracht. Hij dient zelf te kunnen bepalen hoe hij deze informatie gebruikt. 
- geef de leverancier vrijheid in de methoden en middelen die hij toepast voor uitvoering van de opdracht. Of vraag hem algemeen geaccepteerde, standaard methoden en middelen toe te passen. Zodat er geen discussie ontstaat over het belang van jouw organisatie hierbij.
- zorg ervoor dat de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, zo transparant mogelijk is. Iedereen kan dan nagaan hoe het eindresultaat tot stand is gekomen.
- overweeg een second opinion om gemaakte keuzes en overwegingen te staven.
Geld
12.
De opdracht of het eindresultaat moet binnen een vast budget gerealiseerd zijn. De leverancier kan hier zelf goed op sturen en de risico's beheersen.
Is de leverancier bereid om het risico op overschrijding van een budget te dragen? Kan de leverancier goed sturen op de te maken kosten? En wil jouw organisatie zekerheid hebben over oplevering binnen een bepaald budget? En liever niet de (financiele) risico's lopen die gepaard gaan met de inzet van de experts en hun werkzaamheden, omdat jouw organisatie misschien minder goed kan sturen op deze kosten? Dan is het logischer met de leverancier een resultaatverplichting overeen te komen. Voorkom hierbij dat de eisen aan het (opleveren van het) eindresultaat tussentijds verzwaard worden. Wil je de opdracht met een inspanningsverplichting laten uitvoeren? Neem dan zelf extra (risicobeheersende) maatregelen om budgetoverschrijding te voorkomen.
 Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Moet de opdracht binnen een bepaald budget gerealiseerd  zijn en kan de leverancier hier goed op sturen, maar kies je toch voor een inspanningsverplichting:
- schrijf voor elke expertise/rol concreet de werkzaamheden voor, zodat je hierop regie kunt voeren.
- verifieer regelmatig de uitgevoerde werkzaamheden per expertise/rol. Richt hiervoor een goede regiefunctie in. 
- monitor regelmatig of de ingezette expertises (in kwaliteit of kwantiteit) nog steeds passen bij de resterende werkzaamheden.
- maak heldere afspraken met de leverancier over het op- of afschalen (in kwaliteit of kwantiteit) van benodigde expertises/rollen.
- voorzie de leverancier tijdig van voldoende en juiste informatie om de opdracht goed uit te kunnen voeren.
- probeer eenduidige deelresultaten te formuleren, koppel hier deelbudgetten aan en monitor de realisatie. Dit kan ook via een Agile werkmethode, zodat frequente en kortcyclische oplevering van werkbare deelresultaten gekoppeld wordtaan deelbudgetten.
- maak heldere afspraken met de leverancier over eventuele scopewijzigingen en de gevolgen hiervan voor de hoeveelheid werkin de opdracht. Spreek onderling af wie scopewijzigingen mogen agenderen, wie hierover mag beslissen en wat de gevolgen van eventuele geaccepteerde scopewijzigingen zijn.
- monitor regelmatig of er aanleiding is de scope van het eindresultaat te veranderen. Bespreek de behoefte in jouw organisatie en met de leverancier, op diverse niveaus. Bepaal of en wanneer het nodig is scopewijzigingen door te voeren.
Tijd
13.
Het eindresultaat moet binnen een vaste tijd gerealiseerd zijn. De leverancier kan hier goed zelf op sturen c.q. de risico's beheersen.
Is de leverancier bereid om het risico op vertraging te dragen? Kan de leverancier goed sturen op een tijdige uitvoering/oplevering? En wil jouw organisatie zekerheid hebben over tijdige oplevering? En liever niet de risico's lopen die gepaard gaan met de inzet van de experts en hun werkzaamheden, omdat jouw organisatie misschien minder goed kan sturen op het realiserenvan de planning? Dan is het logischer met de leverancier een resultaatverplichting overeen te komen. Voorkom hierbij dat de eisen aan het (opleveren van het) eindresultaat tussentijds verzwaard worden. Wil je de opdracht met een inspanningsverplichting laten uitvoeren?Neem dan zelf extra (risicobeheersende) maatregelen om vertraging te voorkomen.
 Jouw antwoord op de stelling
 Meest logische keuze?
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Moet de opdracht binnen een bepaalde tijd gerealiseerd zijn en kan de leverancier hier goed op sturen, maar kies je toch voor een inspanningsverplichting:
- zie de maatregelen bij stelling 12.
- probeer eenduidige deelresultaten te formuleren, koppel hier een planning aan en monitor de realisatie. Dit kan ook via een Agile werkmethode, zodat frequente en kortcyclische oplevering van werkbare deelresultaten gekoppeld wordt aan een planning.
3
Resultaat
Alle antwoorden in beeld
Inspanning - Resultaat
Alles overwegende, kies ik voor
Eventuele opmerkingen
Je koos overall voor .
Op onderdelen is  echter verstandiger. Hieronder staan de mitigerende maatregelen herhaald die je kunt nemen om risico’s (of nadelige effecten) bij die onderdelen te reduceren.
1.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Is het eindresultaat NIET eenduidig vast te stellen, maar kies je toch voor een resultaatverplichting: 
- probeer eenduidige deelresultaten te formuleren. Relateer de resultaatverplichting hieraan. 
- zorg dat frequente en kortcyclische oplevering van werkbare deelresultaten prioriteit krijgt, bijvoorbeeld door een Agile werkmethode.
- maak de leverancier verantwoordelijk voor het uitvoeren van processen. Hanteer hierbij eenduidig vast te stellen criteria, waaruit blijkt of en in hoeverre de leverancier aan zijn verplichting voldoet.      
2.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Zijn de werkzaamheden WEL concreet voor te schrijven en te verifieren, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- koppel de resultaatverplichting niet alleen aan het eindresultaat, maar ook aan het uitvoeren van enkele belangrijke takenof het opleveren van belangrijke deelresultaten. Je kunt dan snel zien of de leverancier de goede dingen doet.   
- vraag de leverancier welke werkzaamheden hij wil uitvoeren. En waarom. Hoewel het eindresultaat voorop staat, kunnen de leverancier en jij elkaar dan beter begrijpen wat er voor nodig is om dit te bereiken. Beide partijen zijn erbij gebaat om alleenwerk uit te voeren dat waarde toevoegt.
3.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Zal de scope van het eindresultaat waarschijnlijk veranderen, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- probeer de afhankelijkheden voor de leverancier zo klein mogelijk te maken. Maak eerst het huis op orde, als dat kan. Lukt dat niet? Misschien kun je een leverancier dan ook hiervoor verantwoordelijk maken. 
- accepteer dat scopewijzigingen op de langetermijn wenselijk zijn. Maak afspraken met de leverancier die hierin voorzien. En die duidelijk maken over wie scopewijzigingen mag agenderen, wie hierover mag beslissen en wat de gevolgen van geaccepteerde scopewijzigingen zijn. 
- probeer eenduidige deelresultaten te formuleren. Relateer de resultaatverplichting hieraan.
- hanteer bijvoorbeeld een Agile werkmethode, zodat frequente en kortcyclische oplevering van werkbare deelresultaten prioriteit krijgt. Scopewijzigingen kunnen hierdoor beter opgevangen worden. 
- monitor regelmatig of er aanleiding is de scope van het eindresultaat te veranderen. Bespreek de uitkomsten periodiek met relevante (interne) betrokkenen en de leverancier, op diverse niveaus. Bepaal of en wanneer het nodig is scopewijzigingen door te voeren. 
- maak de leverancier verantwoordelijk voor het uitvoeren van processen. Hanteer hierbij eenduidig vast te stellen criteria, waaruit blijkt of en in hoeverre de leverancier aan zijn verplichting voldoet.
4.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Zijn er veel externe invloeden zijn die de uitkomsten van de opdracht kunnen beinvloeden, maar kies je toch vooreen resultaatverplichting:
- zie o.a. maatregelen bij stelling 3. De invloeden kunnen ervoor zorgen dat het eindresultaat wijzigt, maar ook de planningen de kosten. 
- probeer de leverancier(s) al voor de opdrachtverstrekking een eerlijk en transparant beeld te geven van de belangrijkste externe invloeden. Zo kan hij de risico's beter inschatten. 
- probeer samen met leverancier(s) scenario's te formuleren, gerelateerd aan de belangrijkste externe invloeden. Welk scenario leidt tot welke aanpassing? Hoe gaan we daar mee om?
5.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Is het eindresultaat technologisch complex, nieuw of uitdagend, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- zie o.a. maatregelen bij stelling 3. 
- probeer mogelijke leveranciers al voor de eventuele opdrachtverstrekking te betrekken. Laat hen via een marktconsultatie meedenken over de technologische risico's. 
- overweeg andere technologische keuzes met een lager risicoprofiel. Of maak een meer functionele opdrachtbeschrijving, waardoor de leverancier zelf technologische keuzes mag maken. 
- je kunt een haalbaarheidsonderzoek of pilot uitvoeren. Of een prototype of proof of concept (PoC) laten ontwikkelen. Hiermee kun je tijdig zien wat technologisch haalbaar is en wat de risico's zijn. 
- overweeg om de opdracht simpeler of kleiner te maken. Hierdoor kun je de technologische complexiteit en onderlinge afhankelijkheden in de opdracht verminderen. 
- maak een gedegen testplan en voer deze uit.
- probeer gezamenlijk scenario's te formuleren, gerelateerd aan de belangrijkste technologische risico's. Hoe gaan we hiermee om?
6.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Behoren de werkzaamheden de kerntaken van de klant, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- probeer meerdere eenduidige deelresultaten te formuleren. Waar nodig ook deelresultaten gericht op kennisborging, zoals documentatie, presentaties, betrokkenheid bij sessies etc. Relateer de resultaatverplichting ook hieraan. 
- beperk de opdracht tot de taken waarover jouw organisatie al voldoende kennis heeft. En waar ze 'volwassen' genoeg is. 
- zorg dat frequente en kortcyclische oplevering van werkbare deelresultaten prioriteit krijgt, bijvoorbeeld door een Agile werkmethode. Een hogere/frequentere betrokkenheid vanuit de klant leidt vaak tot betere kennisborging.
- inventariseer vooraf in jouw organisatie welke behoefte er is aan onderlinge samenwerking met de leverancier, toe te passen standaarden, processen, instrumenten en kennisborging/-deling. Maak vervolgens met leverancier heldere afspraken hierover. 
- maak met de leverancier heldere afspraken over te beschermen belangen, informatiebeveiliging en veiligheidsmaatregelen.   
- monitor regelmatig of er aanleiding is extra kennis op te doen over de werkzaamheden. Bespreek de behoefte met relevante (interne) betrokkenen en de leverancier, op diverse niveaus. Bepaal of en waar het nodig is intensiever kennis te delen.
7.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Heeft jouw organisatie er belang bij om kennis op te bouwen, maar kies je toch voor een resultaatverplichting: 
- zie de maatregelen bij stelling 6
8.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Zijn er op verschillende momenten diverse expertises nodig om het eindresultaat te bereiken, maar kies je toch vooreen inspanningsverplichting:
- probeer voor elke expertise/rol concreet de werkzaamheden voor te schrijven, zodat hierop regie gevoerd kan worden
- maak een plan wanneer welke expertise/rol ingezet moet worden en wanneer je dit in gang moet zetten. Werk het plan waar nodig bij. 
- probeer  de bijdrage c.q. uitgevoerde werkzaamheden per expertise/rol regelmatig te verifieren. Richt hiervoor een goede regiefunctie in. 
- maak heldere afspraken met de leverancier over de benodigde prestatieniveaus en overleg- of rapportagestructuur omde regiefunctie goed uit te kunnen voeren.
- maak heldere afspraken met de leverancier over het op- of afschalen (in kwaliteit of kwantiteit) van benodigde expertises/rollen en de gevolgen hiervan voor de opdracht.
9.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Beschikt jouw organisatie over de capaciteit en expertise om de werkzaamheden op dagelijkse basis aan te sturen, maar kiesje toch voor een resultaatverplichting:
- bepaal of jouw organisatie er belang bij heeft om kennis over de werkzaamheden op te bouwen en uit te breiden. Zo ja, zie de maatregelen bij criterium 6.
- zie ook de maatregelen bij stelling 2.
10.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Is er voor de opdracht veel klantspecifieke kennis nodig is? En is de leverancier sterk afhankelijk van beschikbare capaciteit in jouw organisatie, maar kies je toch voor een resultaatverplichting:
- stem met de leverancier(s) af welke kennis/expertise zij van jouw organisatie nodig hebben. En voor welk tijdstip, welke activiteit en via welke vorm. 
- organiseer dat deze deze kennis/expertise tijdig beschikbaar komt.
- wat zijn de gevolgen als noodzakelijke klantkennis niet tijdig gedeeld kan worden? Maak redelijke en billijke afspraken met de leverancier hierover.  
- probeer de afhankelijkheid van deze kennis te verminderen.  Bijvoorbeeld door intensievere samenwerking. Of door de opdracht kleiner te maken. En hierbij deze te beperken tot (deel)resultaten waarbij de afhankelijkheid van klantkennis laag is. 
- monitor regelmatig of er aanleiding is extra kennis te delen. Bespreek de behoefte in jouw organisatie en met de leverancier, op diverse niveaus.
11.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Als de klant een eindresultaat wil dat op onafhankelijke wijze tot stand komt, maar hij toch een inspanningsverplichting verkiest:
- borg dan zowel de onafhankelijkheid van de externe professional(s) als degene leiding en toezicht houdt op zijn werkzaamheden. Dat laatste is slechts goed mogelijk als de functioneel leidinggevende in een andere organisatie werkt, bij voorkeur bijeen onafhankelijk instituut, advies- of toetsingsorgaan. En er geen hierarchische, financiele of persoonlijke relaties zijn.  
- zorg ervoor dat de leverancier tijdig de informatie krijgt die hij nodig heeft voor de opdracht. Hij dient zelf te kunnen bepalenhoe hij deze informatie gebruikt. 
- geef de leverancier vrijheid in de methoden en middelen die hij toepast voor uitvoering van de opdracht. Of vraag hem algemeen geaccepteerde, standaard methoden en middelen toe te passen. Zodat er geen discussie ontstaat over het belang vanjouw organisatie hierbij.
- zorg ervoor dat de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, zo transparant mogelijk is. Iedereen kan dan nagaan hoehet eindresultaat tot stand is gekomen.
- overweeg een second opinion om gemaakte keuzes en overwegingen te staven.
12.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Moet de opdracht binnen een bepaald budget gerealiseerd  zijn en kan de leverancier hier goed op sturen, maar kies je toch voor een inspanningsverplichting:
- schrijf voor elke expertise/rol concreet de werkzaamheden voor, zodat je hierop regie kunt voeren.
- verifieer regelmatig de uitgevoerde werkzaamheden per expertise/rol. Richt hiervoor een goede regiefunctie in. 
- monitor regelmatig of de ingezette expertises (in kwaliteit of kwantiteit) nog steeds passen bij de resterende werkzaamheden.
- maak heldere afspraken met de leverancier over het op- of afschalen (in kwaliteit of kwantiteit) van benodigde expertises/rollen.
- voorzie de leverancier tijdig van voldoende en juiste informatie om de opdracht goed uit te kunnen voeren.
- probeer eenduidige deelresultaten te formuleren, koppel hier deelbudgetten aan en monitor de realisatie. Dit kan ook via een Agile werkmethode, zodat frequente en kortcyclische oplevering van werkbare deelresultaten gekoppeld wordtaan deelbudgetten.
- maak heldere afspraken met de leverancier over eventuele scopewijzigingen en de gevolgen hiervan voor de hoeveelheid werkin de opdracht. Spreek onderling af wie scopewijzigingen mogen agenderen, wie hierover mag beslissen en wat de gevolgen van eventuele geaccepteerde scopewijzigingen zijn.
- monitor regelmatig of er aanleiding is de scope van het eindresultaat te veranderen. Bespreek de behoefte in jouw organisatie en met de leverancier, op diverse niveaus. Bepaal of en wanneer het nodig is scopewijzigingen door te voeren.
13.
Tips / mitigerende maatregelen bij minder logische keuze
 
Moet de opdracht binnen een bepaalde tijd gerealiseerd zijn en kan de leverancier hier goed op sturen, maar kies je toch vooreen inspanningsverplichting:
- zie de maatregelen bij stelling 12.
- probeer eenduidige deelresultaten te formuleren, koppel hier een planning aan en monitor de realisatie. Dit kan ook via een Agile werkmethode, zodat frequente en kortcyclische oplevering van werkbare deelresultaten gekoppeld wordt aan een planning.
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