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Outsourcing: afstemmen en samenwerken  

Een casestudy van een uitbesteed digitaliseringstraject. 

 

M.R. Herrebrugh 

 

1. Inleiding 

 

Digitaliseren. Iedere archiefinstelling heeft ermee te maken en is er wellicht al mee begonnen. Eén 

van de belangrijkste beslissingen die in een vroeg stadium (bij het maken van het digitaliseringsplan) 

genomen moet worden is of het proces in huis zal plaatsvinden of wordt uitbesteed. Beide hebben 

voor- en nadelen, zoals beschreven in verschillende handboeken en artikelen. 

 

Dit artikel illustreert aan de hand van een case-study van een digitaliseringsproject bij het Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid (hierna Beeld en Geluid genoemd) een aantal elementen dat belangrijk 

is bij het opzetten en uitvoeren van een digitaliseringsproject. Het artikel gaat specifiek in op een 

traject waarbij gekozen is voor outsourcing en kijkt  vooral naar de lessons learned. 

 

In de eerste alinea’s wordt de definitie van outsourcing besproken. Vervolgens wordt de context van 

het project geschetst. Hierna wordt ingegaan op het opzetten en runnen van de Tender, waarna het 

afstemmen aan de start van het project uiteen wordt gezet. Vervolgens gaat het artikel wat dieper in 

op de opzet en monitoren van de kwaliteitscontroles. Tenslotte wordt de afronding van het project 

beandeld en worden in de conclusie een aantal tips gegeven. 

 

 

2. De definitie 

 

Het Handboek digitaliseren van analoge audiovisuele objecten (beeld en geluid), stelt dat de 

beslissing om wel of niet te gaan uitbesteden, afhangt van een aantal factoren (F. Boudrez e.a., 15): 

 

- het volume van het te digitaliseren materiaal; 

- de kwetsbaarheid van het te digitaliseren materiaal en de transportrisico's; 

- de fysieke organisatie collecties (en verbonden catalogi); 

- de complexiteit van het digitaliseringsproces; 

- de beschikbaarheid van opgeleid personeel; 

- de beschikbaarheid van apparatuur (hardware en software); 
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- de deadline van het project (tot wanneer is er geld beschikbaar?) 

 

Maar wat betekent uitbesteden / outsourcen nu precies? Het online Lycaeus juridisch woordenboek 

definieert outsourcing als volgt: ‘uitbesteding van werkzaamheden die niet tot de hoofdactiviteit van 

het bedrijf behoren; overdragen van een bedrijfsactiviteit aan een gespecialiseerde derde, die 

vervolgens deze activiteit teruglevert als dienst.’ De definitie wordt in andere woordenboeken op 

een soortgelijke manier omschreven. 

 

 In de archiefsector behoeft het begrip uitbesteden een wat uitgebreidere beschrijving (‘Uitbesteding 

van archiefbewerking’ in het Handboek voor Archiefbeheer, 7, R. Kramer, 30):  

 

‘Uitbesteding heeft twee kenmerken. Het gaat in de eerste plaats om activiteiten die deel uitmaken 

van het takenpakket van de onderneming of organisatie. In de tweede plaats wordt de 

verantwoordelijkheid voor de feitelijke uitvoering gelegd bij een derde die de opdracht aanneemt.’ 

 

Voordelen en nadelen van zowel in-huis digitaliseren als uitbesteden zijn te vinden in verschillende 

handboeken en artikelen. Voor elke instantie zullen ze verschillend wegen en daar zal dan ook de 

beslissing vanaf hangen. 

 

 

3. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 

 

Kadertekst 

 

Beeld en Geluid is een van de grootste audiovisuele archieven van Europa. Het gebouw op het 

Media Park in Hilversum bevat ruim 800.000 uur aan radio, televisie, film en muziek. Het is opgericht 

om duurzame preservering te kunnen garanderen van het Nederlandse audiovisuele erfgoed en de 

collectie toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder mediaprofessionals, de 

creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek.  

 

Beeld en Geluid is één van de zes eerste partners van het programma ‘Beelden voor de Toekomst’. 

Dit programma is in 2007 gestart en loopt tot 2014. Het belangrijkste doel van dat programma is het 

veiligstellen van het Nederlands audiovisuele erfgoed door het realiseren van maximale toegang tot 

het materiaal. Dit betekent dat het archiefmateriaal geconserveerd en gedigitaliseerd wordt. 
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Bovendien wordt het verrijkt met metadata om het zoeken te vergemakkelijken (De Smet en 

Triemstra, 159). 

 

Beeld en Geluid beheert een grote collectie filmmateriaal, dat in te delen is in twee collecties. De 

eerste is het omroepmateriaal. Dit gaat over een periode van 1955 tot en met 1989; in totaal geschat 

op 25.000 uur. Daarnaast is er het zogenaamde niet-omroepmateriaal, geschat op 10.000 uur. Dit zijn 

voornamelijk filmcollecties die van verschillende Nederlandse instituten, bedrijven, privé collectoren 

en filmmakers afkomstig zijn. Dit varieert om die reden van 8mm amateurfilm tot 35 mm nitraat film.  

Voor Beelden voor de Toekomst wordt ongeveer 17.500 uur materiaal van deze filmcollecties 

gedigitaliseerd. Dit is een productie van 3.000 uur per jaar (‘Film scanning considerations’ , De Smet 

en Triemstra. In : Zorgen voor onzichtbare assets ,blz  159). 

 

In 2008 is besloten om te beginnen met één van de meest waardevolle collecties van Beeld en 

Geluid: intern ‘Film Oud II’ genoemd. Het is een selectie van televisieprogramma’s die bij elkaar een 

grote historische waarde hebben, omdat ze zowel belangrijke momenten in de geschiedenis van de 

televisie, als de geschiedenis van Nederland illustreren. Deze collectie bestaat uit ongeveer 5.000 

uur, uit de periode van 1951 tot 1979.  

 

Destijds is voor de digitalisering van dit materiaal gekozen voor outsourcing op SD kwaliteit. SD 

kwaliteit  betekent ‘Standard Definition, een file kwaliteit van 720×576 pixels per frame1. Het project 

werd het ‘SD project’ genoemd.   

 

De afwegingen die ten grondslag liggen aan bovenstaande beslissing, zijn te definiëren als de 

zogenaamde sweet spot (De Smet en Triemstra, 154):  

 

‘De belangrijkste uitdaging waar Beeld en Geluid mee te maken heeft, is de zogenaamde sweet spot 

voor de benadering van het massadigitaliserings proces van zijn zeer heterogene collectie. De sweet 

spot is de optimale balans tussen productievolume, beschikbaar budget, tijd, kwaliteit en vereisten 

voor huidige en  toekomstige preservering, toegang en hergebruik.’2 

 

                                                           
1
 In Europa op de PAL normering betekende SD kwaliteit bij de uitzending van een programma een resolutie 

van 720×576 pixels, in Amerika werd een NTFS norm gehanteerd, hier was de gangbare resolutie 640×480 
pixels.  
2
 Voor uitgebreide informatie over de zgn.  ‘sweet spot’, leest u het artikel ‘film scanning considerations’ van De 

Smet en Triemstra in de bundel Zorgen voor onzichtbare assets (uitgave Beeld en Geluid/AVA_Net 2011)  
samengesteld door Annemieke de Jong. Hierin worden de afwegingen die Beeld en Geluid heeft gedaan in 
detail besproken – zowel vanuit de analoge drager als vanuit de technische mogelijkheden van nu.  
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4. De Tender 

Toen deze beslissing genomen was, begon de aanbestedingsprocedure. Het SD project is volgens de 

Europese regels aanbesteed, volgens de standaard openbare procedure. 

Manager van de unit Collecties & Beschrijving bij Beeld en Geluid, Tom de Smet, licht deze keuze toe:  

‘Deze procedure is het snelst. Je geeft al in het bestek duidelijk en precies aan waaraan een 

leverancier minimaal aan moet voldoen. Niet alleen bedrijfstechnisch en financieel, we kijken 

bijvoorbeeld ook of ze genoeg gekwalificeerd personeel hebben om de opdracht uit te kunnen voeren. 

Er vallen er op die gronden dan ook een aantal af.’i  

Kadertekst 

Er bestaan verschillende soorten aanbestedingsprocedures. Welke daarvan moet worden gekozen, 

ligt aan een aantal dingen. Ten eerste de waarde van de opdracht – als die boven de zogenaamde 

‘Europese drempel’ uitkomt, moet volgens de Europese regels worden aanbesteed. Zo niet, hoeft dat 

niet- in dat geval zijn er wel nationale procedures en regels die gevolgd moeten worden. Per soort 

bedrijf ligt deze Europese drempel ergens anders.3  

Voor alle projecten die onder ‘Beelden voor de Toekomst’ werden uitgevoerd, was een richtlijn 

uitgezet wat betreft deze Tenderprocedures. Dit betekende ook dat er een keuze gemaakt moest 

worden tussen de zogenaamd e standaardprocedures en bijzondere procedures. In het algemeen 

kiest een instelling voor opdrachten die onder normale omstandigheden worden uitgevoerd één van 

de Europese standaardprocedures, namelijk de openbare procedure of de niet-openbare procedure.  

Voor het SD digitaliseringsproject, is de openbare procedure gevolgd. Dit is over het algemeen 

administratief de meest overzichtelijke en één van de snelste procedures; de geschiktheid van het 

bedrijf en de inhoud van de offerte worden in één fase beoordeeld.  

 

 

                                                           

3 Bekijk voor meer informatie over de bedragen en de verschillende procedures (en de stappen die daarbij 

horen) bijvoorbeeld  http://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopdracht/mogelijke-
aanbestedingsprocedures/nationale-procedures of 
http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding/aanbestedingspro
cedures 

http://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopdracht/mogelijke-aanbestedingsprocedures/nationale-procedures
http://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopdracht/mogelijke-aanbestedingsprocedures/nationale-procedures
http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding/aanbestedingsprocedures
http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding/aanbestedingsprocedures
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4.1 Opzet van de Tender 

 

Het ‘beschrijvend document’ ofwel ‘bestek’ was voor het SD project een belangrijk onderdeel van de 

uiteindelijk gepubliceerde Tender. Voor zo’n precies bestek was daarom veel voorbereiding nodig. 

Voordat alle vereisten voor de leverancier in kaart gebracht konden worden, was kennis 

nodig over de omvang en aard van de collectie, de markt, de gewenste manier van opslaan van 

metadata en registratie van de collectie. Het is handig personeel mee te laten werken dat wat 

bagage heeft; medewerkers die ervaring hebben met procedures en project, als ook mensen die de 

collectie en de staat van het materiaal goed kennen. 

De Smet benadrukt:  

‘De voorbereiding kost in het algemeen de meeste tijd maar is ontzettend belangrijk. Als je dat 

namelijk goed en zo uitgebreid mogelijk doet, is het daarna eigenlijk gewoon de procedures volgen. Ik 

adviseer dan ook het aanbestedingstraject én de juridische kosten die daarbij horen in  een 

digitaliseringsplan mee te nemen.’ii 

De Tender bestond uiteindelijk uit: 

 Beschrijving van het materiaal (historisch, technisch, volume);  

 De vereisten voor de manier van factureren;  

 De vereisten voor de workflow en de processing; 

 De manier waarop het materiaal moest worden behandeld,  

 De transporten; 

 De werkprocessen;    

 Uitsluitingsgronden;  

 Kwalificatievereisten;  

 Instructie voor de manier van het omschrijven van de prijs;  

 Contactgegevens;  

 Planning van de procedure;  

 Gunningscriterium.  

In totaal heeft de voorbereiding hiervoor een aantal maanden geduurd.  Gedetailleerde en 

uitgebreide vereisten bleken later overigens ook een uitkomst te bieden in discussies die ontstonden 

tijdens het uitvoeren van het project, wat in die fase weer tijd en geld bespaarde.  
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4.2 Runnen van de Tender 

De Tender werd gepubliceerd tijdens de fase van aankondigen. Er was een aantal potentiële 

leveranciers die kans maakten op de opdracht. Beeld en Geluid heeft gekozen voor een 

gunningsfactor ‘laagste prijs’ en op basis daarvan de beslissing genomen om met Ascent Media 

(inmiddels Deluxe 142) uit Londen in zee te gaan.  

Kadertekst: 

De meeste (Europese) aanbestedingsprocedures starten met een aankondiging. Met de aankondiging 

vertelt de opdrachtgever de markt dat hij een opdracht gaat plaatsen en nodigt de opdrachtgever 

marktpartijen uit mee te doen aan de procedure.  

Vervolgens kunnen potentiële leveranciers zich aanmelden.  In deze stap dienen verschillende 

leveranciers een inschrijving in. Er kunnen vragen worden beantwoord en er wordt een proces-

verbaal opgemaakt van de ontvangst van de inschrijvingen. 

Hierna worden de inschrijvingen geopend en getoetst of deze voldoen aan de gestelde eisen in de 

Tender. 

Vervolgens wordt op basis van het gunningscriterium een leverancier gekozen. Dit wordt schriftelijk 

medegedeeld aan de andere inschrijvers en gepubliceerd.4
 

Op basis van de Tender -  met name de opdrachtbeschrijving en het bestek – werd het contract 

opgesteld.   

Lesson learned: Er moet tijd en geld in het projectplan worden gereserveerd voor voorbereiding en 

onderzoek. Zo wordt de Tender gedetailleerd en uitgebreid en daarmee wordt op later tijdstip in het 

project veel tijd en geld bespaard. 

 

 

 

                                                           
4
 Bekijk voor meer informatie over de bedragen en de verschillende procedures (en de stappen die daarbij 

horen) bijvoorbeeld  http://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopdracht/mogelijke-
aanbestedingsprocedures/nationale-procedures of 
http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding/aanbestedingspro
cedures 

http://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopdracht/mogelijke-aanbestedingsprocedures/nationale-procedures
http://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopdracht/mogelijke-aanbestedingsprocedures/nationale-procedures
http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding/aanbestedingsprocedures
http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding/aanbestedingsprocedures
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5. Afstemmen 

 

Nadat het contract getekend was, moest er nog een aantal afspraken gemaakt worden.   

 

5.1 Communicatie 

 

Beeld en Geluid heeft ervoor gekozen om één contactpersoon aan te wijzen om de 

communicatielijnen zo eenvoudig mogelijk te  houden. Ascent deed hetzelfde. Deze contactpersonen 

communiceerden de informatie naar de rest van de projectmedewerkers. Dit gaf veel duidelijkheid. 

Een andere keuze zou zijn om het contact te verdelen in verschillende onderwerpen en meerdere 

contactpersonen. Vooral voor grotere projecten zou dan een goede optie zijn. Het is wenselijk dat 

deze personen communicatief vaardig, precies en pragmatisch zijn, en overzicht kunnen behouden.   

 

5.2 Planning 

 

Om de kans op uitloop van het project zo klein mogelijk te maken, heeft Beeld en Geluid samen met 

Ascent bij de start van het project een planning opgezet. In de Tender van het SD project werd aan 

de leverancier om een transportschema, een werkproces en een tijdschema gevraagd. Dit werd, 

samen met de genoemde cijfers en deadlines, als basis gebruikt voor de planning die in de praktijk 

gebruikt werd. Omdat beide partijen ingestemd hadden met deze planning, zorgde dit voor veel 

duidelijkheid. 
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Figuur 2: planning 

 

 

Bij het SD project waren er twee soorten dragers:  

 Gedigitaliseerde files 

 Fysieke films en geluiden (perfo’s) 

 

Beide soorten dragers vergden een administratie. De hoeveelheden files die terugkwamen werden 

uitgedrukt in uren, omdat de leverancier per uur gedigitaliseerde film betaald kreeg. Ook de 

prestaties werden in uren uitgedrukt. Deze administratieve stroom was van tevoren erg goed 

vastgelegd, omdat prestaties onderbouwden waar het bestede geld naartoe was gegaan en of het 

project op  schema lag. Administratief sterke medewerkers zijn daarom voor dit soort projecten van 

grote waarde. 

 

De fysieke films en geluiden werden echter minder secuur bijgehouden – hier hing op korte termijn 

geen consequentie aan. Er werd wel een apart document waarin bijgehouden waarin stond waar de 

films en perfo’s zich bevonden, maar er was in eerste instantie geen duidelijke afspraak gemaakt 

hoeveel fysieke blikken er per verzending terug moesten komen, om opstapeling te voorkomen. Dit is 

later bijgesteld. 
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Figuur 3: planning inclusief bronmateriaal 

 

5.3  Transportvereisten 

 

Voordat het project van start ging, is onderzocht in welke omstandigheden het materiaal verstuurd 

moest worden. In de Tender stond het volgende (Invitation to Tender; Cleaning and Digitisation of 

16MM Film Material; specifications, Beeld en Geluid, 7):  

 

‘Applicant guarantees the safety of the material during transport, processing or otherwise. The 

original acetate film will be returned to Sound and Vision in the original cans.’ 

 

Projectmedewerkers bekeken welke verzekeringen nodig waren om het materiaal te vervoeren en of 

er nog andere landelijke en Europese regels waren om rekening mee te houden – bijvoorbeeld het 

maximum gewicht dat in een busje mee mag.  Daarnaast controleerde een medeweker logistiek of de 

omstandigheden van het vervoer voldeden  aan de archiefstandaarden die gelden voor de te 

vervoeren drager. Ook dit was al kort genoemd in de Tender (Beeld en Geluid, 6):   

 

‘The transport of the original and digitised material back to Sound and Vision will be arranged by the 

Supplier and must make use of air-conditioned vehicles.’  

 

Echter, de specifieke eisen aan de bus en bijvoorbeeld de kratjes waarin de filmblikken zouden zitten, 

zijn achteraf besproken.    

 

5.4 Workflow 
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De voor de Tender geschreven workflow van de leverancier is kritisch bekeken. Daar waar de 

workflow van Beeld en Geluid en die van Ascent elkaar zouden raken moesten ze op elkaar 

afgestemd worden. Dat hebben beide partijen in overleg, van tevoren, samen geregeld. 

 

 

Figuur 4 – voorbeeld van het afstemmen van de labelling – alle afspraken worden in een document genoteerd.  

 

 

Figuur 5 – voorbeeld van afstemmen van de administratie, noodzakelijk opdat beide partijen dezelfde taal spreken in de 

documenten die door beide partijen gebruikt worden. 

 

Communicatie tussen het interne en externe proces vond plaats via wederzijdse notatie van 

informatieve metadata in MS Excel. Achteraf bleek dat deze manier van werken foutgevoelig was – 

en daardoor veel extra administratie vergde.  Bij een project dat later is gestart, werd dit 
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ondervangen door een workflow op basis van de eigen database te ontwerpen en de communicatie 

via XML bestanden te laten lopen. Een belangrijke les. 

 

Lesson learned: In de beginfase van de uitvoering van het project moet vooral in detail worden 

afgestemd HOE bepaalde aspecten uit de Tender in de praktijk tot uitvoering gebracht zullen worden. 

 

6. Kwaliteit 

 

Beeld en Geluid hield de besproken planning met daarin de gescande uren in de gaten, net als 

Ascent. Dit vergde af en toe wat flexibiliteit en her-afstemming van beide partijen, maar in het 

algemeen ging dit met weinig moeite.  Toch was er een aantal onvoorziene problemen, vaak 

veroorzaakt door issues rond de kwaliteit.  

 

6.1 Inrichting van de kwaliteitscontrole 

 

Er waren twee soorten kwaliteit die gecontroleerd moesten worden:  

 De kwaliteit van het bronmateriaal  

 De kwaliteit van de files 

 

In de Tender stond hierover het volgende (Naam, pp):  

 

‘Sound and Vision will inspect the material returned by the supplier. This inspection will take place 

within three months following the production of the digital master and its delivery to Sound and 

Vision. In case of an unsatifactory end product, the material must be scanned again at no additional 

costs.’ 

 

Daarnaast waren de requirements omvangrijk en duidelijk omschreven.  

 

Met deze informatie is de kwaliteitscontrole opgezet. Deze was tijdens het project aan 

veranderingen onderhevig. Gerdien Smit, projectmedewerker bij Beeld en Geluid en destijds 

verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles, licht toe:  

 

‘We moesten ervoor zorgen dat de mensen die de files controleerden op één lijn zaten. Bij de start 

moesten ze hun bevindingen opschrijven zonder daar een conclusie aan te verbinden. In de praktijk 
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zorgde dat echter voor weinig beslissingen en veel onduidelijkheid. Toen we, door tegenvallende 

kwaliteit van de digitale files, van een 30% controle naar een 100% controle gingen, was daar geen 

tijd meer voor. Natuurlijk konden we van mensen die nog nooit een film gezien hadden niet 

verwachten dat ze definitieve beslissingen namen of de file goed- of afgekeurd was. Daarom hebben 

we een introductiedag georganiseerd waarin we ze technische informatie gaven over het project, 

over films en over digibeta’s. Ook hebben we een duidelijke handleiding voor de medewerkers van de 

kwaliteitscontrole opgesteld, waar ze dan altijd op terug konden vallen. Op die manier wisten ze waar 

ze mee bezig waren en keurden ze files op eenduidige gronden af. Afgekeurde files werden dan nog 

door meer ervaren medewerkers bekeken om te zien of ze ook daadwerkelijk opnieuw gescand 

moesten worden. Deze methode was duidelijker voor ons, maar ook voor de leverancier. We konden 

altijd aantonen wat de reden van afkeuring was.’ iii 
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Figuur 6: voorbeelden zoals opgenomen in de handleiding voor de uitvoerders van de kwaliteitscontrole 

 

In het geval van twijfel werd de originele drager (in dit geval dus de film), vergeleken met de file. Op 

die manier kon bekeken worden of het probleem in de film lag, of dat het een fout was die alleen in 

de file voorkwam. 

 

Bovendien werden de fysieke dragers gecontroleerd nadat ze waren teruggekomen: lagen de rollen 

nog goed in het blik, was het goede materiaal gebruikt, waren de films op de goede manier 
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opgerold? De bevindingen werden als feedback naar Ascent gestuurd, zodat de medewerkers in 

Londen dit konden aanpassen in hun werkproces. 

 

6.2 Afstemmen van kwaliteit 

 

De controles van de files zorgden voor een grote hoeveelheid ‘redo’s’ – films die opnieuw gescand 

moesten worden. Niet alleen voor Beeld en Geluid was dit onwenselijk, voor Ascent was het 

eveneens een probleem; het bedrijf kreeg ineens veel meer materiaal te scannen per maand. De 

films die opnieuw moesten worden gescand, konden immers niet meer gefactureerd worden en 

moesten dus naast de geplande uren worden ingehaald. Dit zorgde voor lagere productiecijfers.  

Tenslotte ging door het vele werk de kwaliteitscontrole achterlopen waardoor de leverancier te laat 

terugkoppeling kreeg. 

 

 

Figuur 7: procesbeschrijving SD traject 

 

Dankzij een actieve communicatie (met name de bezoeken,  in plaats van alleen telefonische 

gesprekken en emails) zijn de kwaliteitseisen objectiever geformuleerd en is het belang van 

toleranties (de mate waarin een gemeten eigenschap mag afwijken) verduidelijkt. De welwillendheid 

van beide partijen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen, was hiervoor een vereiste. 

 

Om deze discussies zo veel mogelijk te voorkomen, zouden de kwaliteitseisen al in de Tender zo 

objectief mogelijk beschreven moeten worden. Ook zouden de toleranties helder moeten zijn. Dit 

zijn de toegestane afwijkingen naar boven of beneden ten opzichte van de in een plan 

gestelde doelen wat betreft tijd en kosten, zonder dat de afwijkingen hoeven te worden 

geëscaleerd naar het volgende managementniveau. Dit kan worden gebaseerd op de 

requirements. Kwaliteit blijft een subjectief begrip, maar aan deze problemen kan aan het einde van 

de Tenderprocedure ook al iets voorkomen worden. Annelies Cordes, destijds projectcoördinator bij 

Beeld en Geluid, legt uit dat Beeld en Geluid deze les in een volgend project heeft meegenomen: 
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‘Zowel de opdrachtgever als de leverancier moeten voor een realistische kwaliteitsinschatting het 

materiaal van tevoren zo goed mogelijk kennen. Bij een volgend digitaliseringstraject is er voor de 

ingeschreven partijen een zogenaamde ‘kijkdag’ geweest waarbij ze het materiaal konden zien om 

discussies over de kwaliteit te ondervangen.’iv  

 

Tenslotte was bij dit project een duidelijk intern communicatieproces één van de punten die ervoor 

zorgde dat  beslissingen die op hoger niveau genomen moesten worden (bijvoorbeeld over 

prestatieverlaging of – verhoging, aanpassing van de requirements), redelijk snel behandeld konden 

worden. Dat scheelde veel wachttijd en zorgde ervoor dat knelpunten sneller opgelost konden 

worden. Het is dan ook aan te raden om het escalatieproces helder te omschrijven en alle 

betrokkenen op de hoogte te stellen. 

 

 

Figuur 8: organogram SD traject met communicatielijnen 

 

Lesson learned: Eenduidige rapportage door de QC-ers is essentieel voor een efficiënte 

kwaliteitscontrole. Hiervoor hebben ze kennis van het bronmateriaal én van het eindproduct nodig. 

Het is handig om hier de tijd voor te nemen, zodat achteraf geen onduidelijkheid meer is over de 

resultaten van de controle en helder gecommuniceerd kan worden (zowel naar intern als naar 

extern). 
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7.  Afronden 

 

Alle teruggekomen files moesten worden goedgekeurd en de hoeveelheid toegestuurde film moest 

voldoen aan wat in de Tender en het contract beschreven was – daarna konden het project worden 

afgerond. Dat betekende dat alle achterstallige registratie en administratie bijgewerkt moest 

worden. Bij Beeld en Geluid moesten bijvoorbeeld alle films in de database gemarkeerd worden als 

‘teruggekomen uit Engeland’. Bij het bijwerken hiervan werd natuurlijk een aantal probleemgevallen 

gevonden. Deze moesten één voor één gecheckt worden: was de specifieke film wel of niet 

teruggekomen uit Engeland, was er wel of geen digitale file van gemaakt, en zo ja: was deze 

goedgekeurd? Daarnaast werd altijd bekeken of ervoor was betaald of niet. Dan kon daarna een 

eindbeslissing worden genomen. Een aantal van dit soort gevallen kwamen bijvoorbeeld op een lijst 

voor een volgend digitaliseringsproject. Op die manier werd alles gecontroleerd afgestemd met 

Ascent.  

 

De bevindingen van deze laatste controles zijn in een eindrapportage beschreven. In 2009 was 

inmiddels 2800 uur gedigitaliseerd! Op die manier werd vastgelegd wat er wel, maar ook wat er niet 

was gedaan. Door het werken op projectbasis gaan werknemers vaak van project naar project en is 

zo’n document van grote waarde. Bovendien is het onontbeerlijk voor het overzicht op hoger niveau. 

De ervaring leert dat als een project op zijn einde loopt, deze stap vaak wordt overgeslagen of als 

minder belangrijk wordt gezien. Dit is onterecht. 

 

Lesson learned: een precieze en volledige eindrapportage is van groot belang voor de waarde van een 

project voor het bedrijf. 

 

8. Samenvatting 

 

De beslissing om al dan niet te outsourcen is afhankelijk van de zogenaamde sweet spot van een 

bedrijf – er zitten voor- en nadelen aan gebonden. Als gekozen is voor een traject wat wordt 

uitbesteed, moet er – afhankelijk van de instelling – boven een financiële drempel volgens de 

Europese regels aanbesteed worden.  

 

De voorbereiding voor deze procedure kost tijd en geld en het is belangrijk om in het projectplan tijd 

en geld hiervoor te reserveren. Een goede Tender heeft een uitgebreid bestek en bevat zo objectief 
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mogelijke kwaliteitseisen (inclusief toleranties).  Het is handig als hier mensen aan meewerken of 

worden geraadpleegd die de kennis hiervoor in huis hebben. 

 

Na het uitvoeren van de kunnen de workflows van beide bedrijven (leverancier en opdrachtgever) op 

elkaar afgestemd en aangepast worden. Het is aan te raden de communicatie op verschillende 

vlakken (intern en extern) helder en eenduidig te houden. Bovendien is het handig om de 

communicatielijnen van tevoren op papier te zetten en de betrokkenen te informeren. Dit verkleint 

het risico op uitloop.  

 

Bij de start van het project kunnen een goed afgestemde planning, transporteisen en workflow voor 

zowel het bronmateriaal als de nieuwe files voor veel duidelijkheid zorgen.  

 

Als het project loopt, zorgt een goed bijgehouden administratie ervoor dat een project niet onnodig 

gaat uitlopen. Zeker in het geval onverwachte administratieve stromen, zoals extra 

kwaliteitscontroles, is een precieze administratie essentieel. 

 

De inrichting van de kwaliteitscontrole is het efficiëntst als deze zo gestandaardiseerd mogelijk wordt 

uitgevoerd door mensen met enige kennis van het bronmateriaal.  

 

Bij de afronding van het project is het belangrijk dat álle achterstallige administratie wordt bekeken 

en opgelost, en dat dit gerapporteerd wordt naar het management. Op die manier zijn alle 

betrokkenen op de hoogte van de stand van zaken. 

 

Tenslotte is het aan te raden alle medewerkers die aan het project hebben gewerkt uit te nodigen 

voor een feestelijk moment. Iedereen heeft  hard aan het project gewerkt en een blijk van 

waardering is dan wel op zijn plaats. Bovendien mag een succesvolle afronding van een project ook 

gevierd worden! 
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