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Bent u een Uitschieter in HR? 

Het wereldwijde economische klimaat blijft onverminderd volatiel. We hebben de uitweg uit de 

recessie nog niet gevonden; bedrijven melden gemengde resultaten, overheden moeten bezuinigen 

als gevolg van de financiële stimuleringsplannen en consumenten houden de hand op de knip uit 

angst voor slechtere tijden. 

Voor ons in HR is het niet langer kiezen tussen kostenbesparingen, het behouden van talent en 

naleving van wet- en regelgeving, ze zijn alle drie even belangrijk. De vraag is hoe we vakkundig onze 

dagelijkse uitdagingen het hoofd bieden zonder de lange termijnstrategie uit het oog te verliezen? 

Dit vereist een evenwichtige aanpak bij het maken van de juiste keuzes die onze organisatie in staat 

stellen om kosten te beheersen en tegelijkertijd op het veiligstellen en binnenhalen van het juiste 

talent voor de toekomst. 

Hernieuwde focus op kostenbeheersing 

De signalen zijn duidelijk: kostenbeheersing staat weer hoog op de agenda en HR-afdelingen kijken 

hernieuwd naar outsourcing als oplossing om de efficiëntie te verbeteren. Heel vaak zien zij 

outsourcing als de beste aanpak om kosten te verlagen en langdurig beheersbaar te houden. Maar 

hoewel dit vanuit kostenperspectief aantrekkelijk klinkt, is outsourcing niet altijd de meest haalbare 

optie: de omvang van een dergelijk initiatief - het opstellen van de business case, het overplaatsen 

van personeel, de implementatie van nieuwe technologieën die nieuwe processen ondersteunen - 

en de organisatieverandering maken een snelle beslissing vaak onrealistisch. 

Het is een gewoonte geworden om outsourcing te benaderen als een "alles of niets"-scenario, waar 

u ofwel de gehele HR-afdeling uitbesteedt of alles in huis houdt- maar dat hoeft niet zo te zijn. 

Als we kijken naar HR dienstverleningsmodellen, dan onderscheiden we 4 mogelijkheden: 

 



De laatste tijd zien we een enorme focus op technologie als de oplossing voor al onze HR-

problemen. De Cloud is de ultieme oplossing, en software as a service (SAAS) het enige juiste 

antwoord. En u bent nog beter voorbereid op de toekomst als u op basis van een SAAS-oplossing ook 

al uw HR processen uitbesteed (BPAAS). Als u een moderne werkgever wilt zijn - en wie wilt dat niet 

- moet u communiceren via sociale media, horen uw systemen in de cloud en is uw HR-afdeling 

uitbesteed, bij voorkeur naar een offshore locatie. 

Maar de meesten van ons kunnen niet met een schone lei beginnen, alles wat we hebben 

achterlaten en overschakelen naar een volledig nieuw BPAAS dienstverleningsmodel in de cloud. We 

gebruiken een HR-oplossing waarin we jarenlang geïnvesteerd hebben en dat historische gegevens 

bevat die we dagelijks gebruiken. We beschikken niet over de financiële middelen om nieuwe HR 

technologie aan te schaffen met als enige reden om klaar voor de toekomst te zijn. We hebben een 

solide business case nodig als basis voor een verandering. 

Dus wat te doen als uw bedrijf nog niet klaar is voor BPAAS? Of dat nooit zal zijn? Betekent dat dat 

de voordelen van sourcing u zullen ontgaan? 

Gelukkig niet. 

Want waarom wordt u geen Uitschieter in HR en stapt u over op een hybride oplossing die precies 

geschikt is voor uw bedrijf? 

Waarom zou u een Uitschieter in HR willen zijn?  

Een uitschieter is iets dat zo afwijkt van de rest van de groep, dat het als niet representatief 

beschouwd wordt. Het is een waarde die verwijderd is van de andere waarden in een dataset. Een 

uitschieter is statistisch onmogelijk en wordt daarom gewoonlijk genegeerd. 

Veel van de bedrijven waar NGA mee werkt zijn uitschieters: in plaats van vast te houden aan het 

standaard model, combineren ze diverse sourcingmogelijkheden tot een model dat precies aansluit 

bij hun specifieke behoeften. Ze passen in geen enkele standaard, maar definiëren hun eigen unieke 

oplossing. Op deze manier creëren ze een hybride HR Dienstverleningsmodel dat insourcing, 

outsourcing, offshoring en on-shoring van verschillende aanbieders verbindt met on-premise en 

cloud-oplossingen. 

De ervaring van NGA heeft geleerd dat outsourcing nooit een one-size-fits-all oplossing is en dat 

iedere klant unieke behoeften heeft. De ‘HR Service Wrapper’, onze bewezen procesmatige aanpak, 

in combinatie met onze state-of-the-art technologie stelt ons in staat om hybride HR 

Dienstverleningsmodellen inclusief managed services te creëren, die optimaal passen bij de unieke 

behoeften van onze klanten. 

Dankzij onze methodologie weten wij hoe we een hybride oplossing neer kunnen zetten waarmee 

onze klanten voortbouwen op hun huidige investeringen, terwijl ze tegelijkertijd kunnen profiteren 

van NGA's schaalvoordelen en gebruik maken van clouddiensten waar dat zinvol is. 

NGA onderzoekt uw huidige situatie om de optimale situatie te bepalen op het gebied van mensen, 

processen, service management en technologie aan de ene kant en in-house of uitbesteed aan de 



andere kant van het spectrum. En als dat betekent dat u een HR-uitschieter wordt, des te beter: het 

zorgt ervoor dat de uiteindelijke oplossing precies past bij uw bedrijf - niet bij dat van uw concurrent. 

 



Ideeën van NGA Klanten 

Hybride modellen zijn er in vele soorten en maten, maar ze hebben wel dezelfde basis: er moeten 

keuzes gemaakt worden over de assen mensen, processen, technologie en service management. In 

dit hoofdstuk tonen wij u voorbeelden van de keuzes die onze klanten gemaakt hebben en de 

redenen voor hun beslissing. 

Financiële Dienstverlening 

Na een grote reorganisatie, gevolgd door afsplitsing van een bedrijfsonderdeel, zocht een financiële 

dienstverlener naar een oplossing voor hun HR dienstverlening, in het bijzonder voor de technische 

pijler. Het merendeel van de IT-personeel ging niet mee in de overname, en de nieuwe IT-afdeling 

beschikte niet over de nodige vaardigheden om de HRMS en payroll-oplossing te ondersteunen. 

Daarnaast wilde de onderneming geen nieuwe salarisadministratie opzetten, en moest deze dienst 

als managed payroll service uitbesteed worden. Het was belangrijk om snel een oplossing te kiezen 

met minimale impact op de overige HR activiteiten, aangezien de afsplitsing veel aandacht vergde en 

het budget en de tijd beperkt waren. 

 

De oplossing die NGA voorstelde was om het bestaande, klantspecifieke HR Systeem  over te nemen 

en te hosten, aangezien beide partijen van mening waren dat dit een betrouwbaar, solide HR ERP 

systeem was. NGA nam ook alle onderhoudsverplichtingen over en bood het bedrijf een online 

oplossing om het nieuwe, interne HR shared service center via Management Tools te beheren. Alle 

uitbesteedde diensten vallen onder een centraal NGA Service Level Agreement en NGA verstrekt een 

jaarlijks ISAE3402 rapport om de regelgeving en compliancy te waarborgen.  

Utilities 

Als gevolg van wijzingen in de Europese wetgeving, werd een nutsbedrijf gedwongen op te splitsen 

in een aantal afzonderlijke entiteiten, met als gevolg dat het interne HR service center ook 

opgesplitst moest worden in afzonderlijke afdelingen. Hetzelfde gold voor het klantspecifieke HRMS. 

Vanwege de complexiteit van de splitsing en de tijdsbeperking, was er geen tijd om nieuwe 



systemen te implementeren. Het bedrijf wilde tevens voorkomen dat de HR service centers 

uitgebreid moesten worden om de gevolgen van de splitsing op te vangen.  

 

NGA heeft voorgesteld om het HR Service Center inclusief personeel over te nemen en de 

dienstverlening aan de afzonderlijke entiteiten te continueren op basis van een uniform contract, 

waarbij de processen en technologie ongewijzigd bleven. Het Service Center bestaat uit een 

combinatie van onshore en nearshore personeel, zodat ondanks de splitsing de kosten gelijk konden 

blijven. Daarnaast introduceerde NGA Service Center Management tools om de dienstverlening te 

beheren, en levert NGA maandelijkse SLA rapportages en het jaarlijkse ISAE 3402 rapport. Het HRMS 

is achtergebleven bij de klant, waarbij NGA de IT-afdeling ondersteunt bij veranderingen. 

Zakelijke dienstverlening 

In eerste instantie benaderde deze klant NGA met de vraag om het bestaande HR systeem te 

vervangen door een ERP-oplossing. Na onderzoek van de klantsituatie stelde NGA vast dat hoewel 

een aantal IT-verbeteringen in het bestaande systeem doorgevoerd moesten worden, het bedrijf het 

meest gebaat zou zijn met de introductie van standaard HR-processen, zodat HR-medewerkers geen 

uitzonderingen meer konden maken.  

 



NGA’s voorstel was daarom om alle HR-medewerkers over te nemen en een HR Shared Service 

Center op een centrale plaats te creëren, die alle onderdelen van het bedrijf als geheel zou 

bedienen. Daarnaast heeft NGA alle bestaande processen gestroomlijnd en een digitaal 

verwerkingspunt voor alle papieren documenten ingericht. Medewerkers die niet mee wilden 

verhuizen naar het SSC werden vervangen door personeel in de nearshore locatie van NGA. NGA 

regelt de dienstverlening met de Service Center Management tools en levert SLA's en de jaarlijkse 

IASE3402 rapportage. Het bedrijf gebruikt nog steeds dezelfde HRMS oplossing, waarmee een dure 

en onnodige IT-migratie voorkomen werd. 

Hoe wordt u een Uitschieter in HR? 

De bovenstaande voorbeelden geven u een voorproefje van wat de mogelijkheden zijn om uw HR-

afdeling voor te bereiden op de toekomst. Deze bedrijven zijn op hun eigen manier HR Uitschieters: 

ze hadden heel specifieke redenen voor hun keuzes en het uiteindelijke HR dienstverleningsmodel. 

Maar daardoor creëerden ze een uniek HR dienstverleningsmodel, passend bij hun behoeften en 

gericht op de toekomst door gebruikmaking van nieuwe technologieën.  

Met de onderstaande afbeelding kunt u uw eigen hybride model samenstellen. De vraag die 

overblijft is: Wat is uw perfecte model op het gebied van insourcen versus uitbesteden, onshore 

versus offshore, on premise versus cloud en geheel of gedeeltelijk beheerd? Bent u klaar om een 

uitschieter in HR te worden? 

 

 



Waarom denken bedrijven na over Hybride HR? 

Er zijn vele redenen waarom bedrijven hybride HR-modellen overwegen. Hier is een overzicht van de 

belangrijkste: 

Kostenbesparingen  bereiken van schaalvoordelen door het delen van mensen en 

technologische innovaties over klanten 

 Overschakelen van investeringen (capex) naar operationele 

kosten (opex) 

 De toegang tot personeel op near en offshore lokaties 

   

Toegang tot Kennis   Vervanging van babyboomers die met pensioen gaan  

 HR kan moeilijk personeel aantrekken als gevolg van het 

vermeende gebrek aan carrièremogelijkheden 

 Oprichting van een flexibele HR resource pool die op behoefte 

aan diensten wordt toegewezen 

   

Regulatory Compliance  De wetgevende omgeving wordt steeds complexer, en de 

expertise die nodig is om compliance van uw HR omgeving in 

alle werelddelen te waarborgen is schaars. 

 Noodzaak om een ‘unqualified’  ISAE3402 rapport te leveren 

 

De bovenstaande opsomming is niet limitatief, en de doelstellingen en onderliggende redenen zijn 

voor elk bedrijf anders. Maar bedrijven die kijken naar de herstructurering van hun HR 

dienstverlening hebben een aantal zaken gemeen: 

• Ze realiseren zich dat verandering noodzakelijk is 

• Ze hebben een goed onderbouwde business case nodig  

• Hun doelstellingen moeten snel worden bereikt 

• Investeringen vooraf moeten worden geminimaliseerd 

• De leveringskosten moet lager zijn en bij voorkeur operationeel  

• Ze willen voortbouwen op gedane investeringen  

• Wat goed werkt moet niet worden vervangen 

• De introductie van het nieuwe model met zo min mogelijk verstoring van de business 

• Mogelijkheid om op termijn naar BPAAS over te stappen 

Hybride Sourcing modellen  

Met een hybride sourcing-model kunt u de voordelen benutten van outsourcing, zoals flexibiliteit, 

optimale inzet, service levels, snelle invoering, tools en kennis van zaken, zonder voorafgaande grote 

investeringen in tijd en geld. Eerdere investeringen kunnen ingebracht worden in de uiteindelijke 

oplossing. En omdat zodoende de investering kleiner is, wordt de return on investment sneller 

bereikt met een lager risico. Onderstaand hebben wij een aantal ideeën over de onderdelen van 

hybride modellen op een rijtje gezet, zodat u kunt zien in welk vorm die kunnen bijdragen aan een 

optimale oplossing op basis van uw zakelijke vereisten. 



 

Medewerkers: Om HR-diensten te leveren, heeft u zowel HR als IT-personeel nodig. Als u het HR-

proces uitbesteedt, dan volgen de HR-medewerkers. Andersom betekent dat dat als u het HRMS 

uitbesteed, uw IT-personeel volgt. Er is een belangrijke leidraad: wie verantwoordelijk is voor de 

resultaten moet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het personeel dat die resultaten levert - 

geen uitzonderingen. 

NGA werkt volgens een “hub en spoke” model: de generieke HR en IT diensten worden geleverd 

vanuit de centrale hub en de landspecifieke diensten vanuit de decentrale spokes. Dit zorgt ervoor 

dat de dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt. HR dienstverlening kan niet zonder 

lokale aanwezigheid: wetgeving verandert regelmatig, en unieke, landspecifieke kennis kan alleen 

vanuit de spoke op de juiste manier worden geïnterpreteerd en uitgevoerd.  

Processen (of scope):  Als u bepaalde HR-activiteiten uitvoert en niet bereid bent of het niet 

toegestaan is om die uit te besteden, dan biedt een hybride procesmodel een effectieve oplossing. 

Uw in-house HR-medewerkers voeren de activiteiten uit die u niet kunt (of wilt) overdragen aan de 

dienstverlener, die zorg draagt voor de overige HR processen. Hoewel NGA bijvoorbeeld voor een 

aantal klanten de HR executive diensten uitvoert, zijn er ook een aantal klanten die er de voorkeur 

aan geven deze groep zelf te bedienen met eigen HR personeel.  

Een hybride proces kan ook betrekking hebben op de wijze waarop processen worden uitgevoerd: 

een bedrijf kan ervoor kiezen om de NGA standaard als norm te nemen, of kan verzoeken dat 

sommige processen worden uitgevoerd op een bedrijfsspecifieke manier. Daarnaast kunnen 

bedrijven ervoor kiezen om over te schakelen naar een gedeeltelijk of volledig beheerde service. 

Technologie: Technologie die afgestemd is op de algemene HR-strategie vormt de basis voor het 

leveren van processen en geldt als verbindende factor in de dienstverlening. Als men overal ter 

wereld toegang heeft tot het HRMS speelt locatie geen rol, en kunnen supportdiensten geleverd 

worden door de eigen IT-afdeling van de klant of door een outsourcing provider als NGA.  

Over het algemeen ondersteunen HR ERP systemen de diensten zoals bepaald door de NGA HR 

Service Wrapper, wat het mogelijk maakt om een klantspecifiek systeem over te nemen in een 

outsourcing, zodat eerdere investeringen niet verloren gaan. Anderzijds kunnen klanten ook kiezen 



om NGA’s euHReka te gebruiken als wereldwijd HR systeem. Een hybride technologie oplossing is 

een goede keuze wanneer de bestaande systemen goed geschikt zijn om processen uit te voeren, en 

het bedrijf nieuwe HR-diensten wil uitrollen op basis van cloud-oplossingen. 

Onlangs hebben enkele HRMS leveranciers cloudoplossingen overgenomen voor uitbreiding van de 

oplossing en integreren zij momenteel deze oplossingen als front-end op hun bestaande backend. 

Als u momenteel een van deze backend systemen gebruikt, is het de moeite waard om de integratie 

op de voet te volgen en te bepalen wat dit voor uw huidige omgeving betekent, tenzij u een 

dringende noodzaak tot verandering ervaart. 

Locatie: Als u op zoek bent naar een hybride oplossing voor locatie, is het meestal omdat sommige 

competenties niet beschikbaar zijn, of omdat u wilt profiteren van loonmiddeling. Een organisatie 

kan ervoor kiezen om near- en offshore resources te gebruiken voor een aantal HR diensten 

(personeels- en salarisadministratie), terwijl het voor andere diensten belangrijk is dat het HR 

personeel dicht bij de klant of op de locatie van de klant aanwezig is.  

De belangrijkste redenen voor de keuze van een locatie zijn beschikbare talenkennis, toegang tot 

specialistische (landspecifieke) kennis en data-privacy-wetgeving. Vanuit operationeel oogpunt 

maakt de infrastructuur het mogelijk dat NGA het merendeel van de HR diensten ongeacht de 

locatie kan uitvoeren, en daarom heeft NGA service centra in alle delen van de wereld.  

 

 

 

 

 

 



Een laatste kanttekening bij HR Sourcing 

Als uw bedrijf genoeg tijd en geld te besteden heeft, er is geen twijfel over mogelijk: een BPAAS 

oplossing biedt de grootste besparingen en de beste return on investment, simpelweg vanwege de 

naadloze integratie van mensen, processen en technologie in combinatie met service management 

en schaalvoordelen. Het is als het samenstellen van een puzzel met 4 stukjes zodat het exact past. 

Maar als dat niet het geval is bieden hybride modellen een goed alternatief om voort te bouwen op 

gedane investeringen en toch te profiteren van de voordelen die inherent zijn aan outsourcing, 

zodat organisaties meer flexibiliteit en opties hebben als het gaat om het efficiënter beheren van 

HR-processen. In essentie gaat het om een flexibele outsourcingsdienst, ontworpen voor klanten die 

momenteel hun eigen IT- oplossing bezitten en beheren met eigen medewerkers, en waar NGA kan 

helpen om het gebruik en de kosten van de HR-dienstverlening te verbeteren. 

Er zijn twee sleutels die leiden tot een succesvol hybride model: het vinden van de juiste balans en 

het vinden van de juiste partner. Verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn verdeeld tussen de 

organisatie en de dienstverlener, en een goed governance model moet ingericht zijn om een 

adequate samenwerking te verzekeren. Een goede invulling van de rol van contract managers aan 

beide zijden is van doorslaggevend belang voor het welslagen van de dienstverlening. Tot slot zijn 

gestroomlijnde en efficiënte processen uiterst belangrijk, zoals die door de NGA Service Wrapper 

gedefinieerd zijn en ondersteund door goede technologie. NGA heeft een lange-termijn belang bij 

het ontwerpen en exploiteren van hybride dienstverleningsmodellen en we brengen de nodige 

expertise in om deze contracten te beheren.  

Het is tijd om te beoordelen wat echt belangrijk is: komen uw HR professionals het best tot hun 

recht in het dagelijkse beheer van de personeelsadministratie? Door ervoor te zorgen dat uw 

processen en systemen transparant zijn en voldoen aan de eisen van deze tijd? Of is uw organisatie 

beter af om dat over te laten aan deskundigen die schaalvoordelen kunnen bereiken en u een 

efficiënte en kosteneffectieve oplossing bieden? Zodat uw HR professionals de tijd kunnen besteden 

waar die het meest waardevol is voor uw bedrijf: Het identificeren, werven, ontwikkelen, boeien en 

behouden van talent. 
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