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inkoop heeft daar weinig tot geen 
kaas van gegeten. Wat dan meestal 
gebeurt, is dat de SLA-afspraken 
van de leverancier tegelijkertijd met het 
contract ondertekend worden. En dat is 
het. Terwijl een SLA heel iets anders is 
dan een contract.
Een SLA gaat vooral om een stuk over-
zicht vanuit service management. Iets 
nieuws aanschaffen is nooit het grootste 
probleem: het beheer en onderhoud 
daarvan is de grootste uitdaging.
Probleem hierbij is dat vaak niet duide-
lijk is wat de organisatie nodig heeft. 
Dat er schaduw-IT is, dat er geen 
 aandacht voor rapportage is en er nau-
welijks voortgangsgesprekken worden 
gevoerd met de leverancier, waardoor 
de kans dat de relatie uiteindelijk wordt 
verbroken steeds groter wordt. En het 

SNEL OVER HET 
HOOFD GEZIEN
De Service Level Agreement is belangrijk, maar 
wordt vaak jarenlang niet bijgewerkt. De gevolgen 
daarvan kunnen groot zijn. Dat zou volgens  
Wilco Veuger voorkomen kunnen worden als de 
verantwoordelijkheid voor een SLA binnen een 
 organisatie duidelijk is neergelegd bij één persoon. 
Maar wie kan dat het best?
door Wilco Veuger beeld Shutterstock

DE SERVICE LEVEL AGREEMENT 
KRIJGT BIJ VEEL ORGANISATIES 
WEINIG AANDACHT. Dat begint al 
bij het opstellen ervan - vaak is het bijna 
een bijlage bij het contract. En vervol-
gens wordt er niet meer naar omgeke-
ken, ook niet als het contract wordt 
 bijgesteld. De gevolgen daarvan  
kunnen groot zijn.
Een nieuwe leverancier heeft een mooi 
verkooppraatje gehouden. De interne 
organisatie is enthousiast over de aange-
boden diensten en kan niet wachten  
tot ze er gebruik van kan maken.  
De leverancier stuurt een contract, dat 
vervolgens door de afdeling inkoop 
wordt  gecontroleerd. Ook de algemene 
voorwaarden worden goed tegen het 
licht gehouden. Maar de SLA-afspraken, 
wie draagt daar zorg voor? De afdeling 

Wie bepaalt het serviceniveau?
JURISTEN MIJDEN 
VAAK RISICO’S IN 
EEN SERVICE LEVEL 
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AUTEUR kost dan weer veel tijd en moeite om 
een andere leverancier te vinden en de 
boel te laten installeren.

SLA’S IN DE PRAKTIJK
Bij het afsluiten van een contract met 
een leverancier wordt vaak vanuit  
die leverancier een SLA meegestuurd. 
In veel gevallen wordt bij de verlenging 
van een contract de SLA niet 
 meegenomen.
De problemen rond SLA’s zijn al jaren 
dezelfde. Een 7 jaar oude, ongewijzigde 
SLA is niet ongewoon. De organisatie 
en IT weten elkaar nog moeilijk te vin-
den, waardoor er vaak een beperkt of 
zelfs een eenzijdig beeld bestaat over 
wat de organisatie nodig heeft.  
Gevolg is dat niet tot nauwelijks in  
kaart is gebracht welke businessproces-
sen er bestaan en welke dagen in het 
jaar kritiek zijn voor de organisatie.  
Elke organisatie kent immers een aantal 
belangrijk momenten: maand- en jaar-
afsluiting, salarismomenten, facture-
ringsmomenten. Weten wanneer deze 
kritische gebeurtenissen plaatsvinden, is 
van belang bij een SLA. Als ICT daar 
geen kennis van neemt, belemmert dat 
in het eigen beheer én het kritisch 
 nakijken van een SLA.
Daarnaast is een veelvoorkomend 
 probleem dat er toch door andere afde-
lingen ICT (gerelateerde) zaken worden 
afgenomen. En dan moet bij de imple-
mentatie ICT opeens ingeschakeld 

Zij hebben kennis van de verschillende 
servicemanagementmethodieken zoals 
ITIL, BISL, ASL en Agile Scrum. Zodat 
ze ook snappen dat er verschillende 
denkwijzen zijn -al zijn deze niet zo 
heel verschillend zolang je maar snapt 
hoe je ze laat samenwerken.
Ook wordt er wel eens gedacht aan 
 juristen als verantwoordelijke voor een 
SLA. Dat kan, maar dan wordt het erg 
formeel en risicomijdend. Dan wordt er 
vooral geschreven om een risico uit te 
sluiten. Dat is zonde: het is juist van 
 belang dat de aandacht gaat naar samen-
werken en het periodiek aanpassen van 
het document. Want de dienstverlening 
is in beweging. Door de praktijk met 
 elkaar te ervaren, ontdek je welke 
 afspraak wel of juist niet goed werkt.  
Of je ontdekt dat een afspraak niet is 
vastgelegd. Je stelt het document 
 gezamenlijk op met de leverancier om 
vanuit hetzelfde perspectief te kunnen 
overleggen wat goed of niet goed gaat.

ZELF DE REGIE
Het is belangrijk dat je zelf de regie 
kunt voeren over de SLA en niet de 
standaard versie van je leverancier 
 zonder meer accepteert. 
De leverancier levert heel graag zijn 
 eigen SLA aan. Dat is prettig voor hem, 
omdat het beheer voor hem dan erg ge-
makkelijk is. En het lijkt voor de klant 
weer makkelijk om dat zo te accepteren. 
Men kan denken:  “Zij hebben dit vaker 

gedaan, dus het zal wel goed zijn”.
Het is echter van belang dat je zorgt  
dat je zelf ook aan het stuur zit, zodat je 
beter in staat bent om te sturen op de 
inhoud. Het moet geen eenzijdig docu-
ment zijn, maar een gezamenlijke 
 inspanning omdat het gaat over de 
 samenwerking en daar is het document 
onderdeel van. Ook jij wilt kunnen 
 aangeven wat belangrijk is en duidelijk 
moet vast staan. Zodat er op momenten 
van discussie altijd helderheid is.
Door zelf regie te voeren op de SLA- 
inhoud kun je als klant veel beter aange-
ven wat nodig is. Tevens is het een leer-
proces, je word er alleen maar beter van. 
Door je actief met de inhoud te bemoei-
en weet je beter wat er met leverancier 
A is afgesproken, wat je weer mee kunt 
nemen in het gesprek met leverancier B 

omdat de diensten van A en B een geza-
menlijke interactie hebben. Hier ligt 
ook een kritisch punt, omdat door de 
‘verSaaSing’ van alle software (en ook 
veel diensten) een keten ontstaat waarin 
altijd afhankelijkheden zijn. Om grip te 
houden op de IT-omgeving moet je de 
verantwoordelijkheden helder hebben.
Soms ontkom je er niet aan dat je leve-
rancier zo groot is dat je hoog of laag 
kunt springen en dat het toch eenrich-
tingsverkeer is. Bij Microsoft bijvoor-
beeld. De vraag die je dan moet stellen, 
is of je als organisatie accepteert dat je 
de eisen opgelegd krijgt, of dat je zelf 
ook een vinger in de pap wilt hebben. 
Dit behoort een onderdeel te worden 
van je leveranciersselectie.

RAPPORTAGE VAN  
GROOT BELANG
De relatie met je leverancier wil je goed 
houden, zodat je krijgt wat je wilt en 

zaken die niet goed lopen snel vlot  
kunt trekken.
Zorg daarom dat je afspraken vastlegt, 
zodat zowel de klant als leverancier 
 beide een helder vertrekpunt hebben 
over wat is afgesproken. Dat helpt bij 
het voeren van voortgangsgesprekken  
en het verhelpen van eventuele 
 meningsverschillen.
Zorg er voor dat rapportage periodiek 
beschikbaar komt. Spreek af wat je in 
de rapportage wilt terug zien. Zodat je 
goed kunt zien hoe je leverancier 
 presteert en of hij bepaalde afspraken 
nakomt. Zonder rapportage moet je 
 vertrouwen op de blauwe ogen van  
je leverancier.
Beperk je rapportage tot de hoofdzaken. 
Rapportage heb je nodig om afspraken 
te kunnen controleren. Is er bijvoor-
beeld een afspraak dat er korting wordt 
gegeven indien de beschikbaarheid 
 ondermaats is geweest, maar levert de 
leverancier nooit het rapport aan, dan is 
het niet mogelijk te controleren of hij 
doet wat hij heeft beloofd. Als niemand 
er iets over kan roepen, wat is de 
 afspraak dan waard?
Verder gebruik je de rapportage als in-
put voor de voortgangsgesprekken. Het 
is een vinger aan de pols. Zo houd je 
zicht op hoe de leverancier het doet en 
kun je beslissen of je moet ingrijpen  
of niet. Met de informatie kun je bij 
 degene die inhoudelijk veel met de leve-
rancier te maken heeft aanvullende in-
formatie op halen. En deze input levert 
goede agendapunten op voor een over-
leg. De frequentie van de gesprekken 
baseer je op de staat van je relatie en de 
resultaten die een rapport weergeeft. 
Lopen de zaken totaal niet, houd dan de 
gesprekken frequent. Lopen de zaken 
goed dan kun je de gesprekken beperken 
tot 1 á 2 keer per jaar. Als je in de rap-
portage ziet dat het fout dreigt te gaan, 
zoek dan zelf contact met je leverancier.
Op deze wijze heb je goede mogelijk-
heden om grip te krijgen en te houden 
met je leverancier. Waardoor je beter in 
staat bent om de relatie met je leveran-
cier goed te onderhouden. 

 worden. Terwijl het contract al getekend 
is en de SLA als bijlage is bijgevoegd. 
Waardoor het momentum om regie te 
voeren dan al vervlogen is.
Daarnaast wordt ook niet gekeken naar 
de rapportage, voortgangsgesprekken 
vinden niet tot nauwelijks plaats. Vanuit 
de leverancier is vooral het contract erg 
belangrijk en niet de SLA. En vanuit de 
klant is er vaak weinig tijd en/of kennis 
om de gesprekken te voeren.
Dit terwijl een slechte leveranciers-
relatie vaak betekent dat de leverancier 
plaats moet maken voor een andere par-
tij. Dit proces is kostbaar en tijdrovend.

 VERANTWOORDELIJK
De IT-manager wordt vaak meegeno-
men in de besluiten rond de aankoop, 
maar is vaak zelf te druk om de SLA 
kritisch te bekijken. Hij kan overwegen 
om dit bij een van de IT- medewerkers 
neer te leggen, maar loopt daar tegen 
het probleem aan dat dit veelal tech-
neuten zijn. Zij snappen de techniek 
door en door, maar afspraken op papier 
zetten is vaak niet hun sterkste punt. 
Daarnaast is hen niet duidelijk waar ze 
naar moeten kijken. De kennis daarvoor 
ontbreekt vaak. Ook is tijd een punt 
waar altijd gebrek aan is.
Wie wel meestal goed weten waar een 
SLA aan moet voldoen, zijn de service 
(level) manager of een service delivery 
manager. Het zijn dus vooral mensen 
die het vakgebied service management 
goed kunnen doorgronden.  

REACTIES EN 
BIJDRAGEN
Voor reacties en  
nieuwe bijdragen van 
IT-experts: 
Tanja de Vrede
020-2356415
t.d.vrede@agconnect.nl

 Goede relatie leverancier  
 begint met een goede  
 rapportage 

Dienstverlening is 
in beweging

WILCO VEUGER 
is zelfstandig ondernemer 
en helpt organisaties met 
hun samenwerkingen met 
ICT-leveranciers. Daarbij 
zorgt hij dat (SLA/DAP) 
afspraken duidelijk be-
schreven staan en bijge-
houden worden. (wilco@
wilcoveuger.nl)


