Outsourcing
Succesvol uitbesteden doe je zo
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Wat élke dakdekker
moet weten over
outsourcing
Leuk dat u het eerste e-book van Dakadvies & Calculatie
Veenendaal heeft gedownload. Outsourcing: Succesvol
uitbesteden doe je zo neemt u mee in de wereld van
outsourcing en focust zich op dakdekkers in Nederland.
Waarom een boek over outsourcing? Omdat ik heb gemerkt
dat calculatoren en eigenaren van dakdekkersbedrijven veel
druk ervaren bij het uitvoeren van dakcalculaties. Outsourcing,
het uitbesteden van taken aan een extern calculatiebureau,
verbetert dat proces. Het helpt u bij het streven naar een nóg
betere dienstverlening en verlagen van de werkdruk.
In dit e-book ga ik in op wat outsourcing precies is en hoe u
het toepast in de praktijk. Zonder op de hoogte te zijn van alle
voor- en nadelen kunt u nooit met een vertrouwd gevoel tijdelijk
afscheid nemen van werkzaamheden. Het team van DCV helpt
u graag bij het realiseren van succesvolle uitbesteding.
Veel leesplezier en gebruiksgemak toegewenst!

Jan van Keulen

Eigenaar Dakadvies & Calculatie Veenendaal
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Dakadvies & Calculatie
Veenendaal, dé specialist
in dakcalculaties
Te druk, geen geld om iemand op te leiden en ook geen
ervaren dakcalculator kunnen vinden… Herkenbaar? Besteed
dakcalculaties dan uit aan een onafhankelijk dakadvies- en
calculatiebureau.

Dakbedekking
Dakadvies & Calculatie Veenendaal (DCV) is dé specialist in het
uitrekenen en het opstellen van begrotingen voor dakbedekking.
We calculeren de dakbedekking van platte daken voor
dakdekkers in heel Nederland. Zo besparen we u veel tijd.
Advies
Daarnaast geven we advies over de toepassing van bestaande
en nieuwe dakmaterialen. Met al onze ervaring en vakkennis
leveren we onze diensten snel en efficiënt. Dat doen we natuurlijk
met digitale meetsoftware. Niet het dak, maar de technische en
economische kennis is ons product.

DCV maakt onder andere:
• dakinspecties
• dakcalculaties
• dakafschotberekeningen
• wind- en bouwfysische
berekeningen
• offertebeoordelingen
• tekeningen
• bestekken
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in het kort: outsourcing
Een activiteit uitvoeren waarvoor expertise, tijd en
geld ontbreken? Besteed de taak uit! Outsourcing
is de uitbesteding van activiteiten aan een externe
dienstverlener. Die activiteiten behoren meestal niet
tot de kerntaken van het uitbestedende bedrijf.

Expertise
Om niet-kerntaken tóch uit te voeren, is uitbesteden
de ideale oplossing. Uitbesteding leidt tot specialisatie.
Bedrijven voeren steeds vaker dié taken uit waar ze goed
in zijn. Specialisatie staat dus voor expertise.
Dakcalculatie
DCV is zo’n extern bedrijf waaraan u bijvoorbeeld dakcalculatie
uitbesteedt. Wij adviseren bedrijven over dakbedekking van
platte daken, calculeren de benodigdheden en stellen
begrotingen op. Uitbesteding van deze taken zorgt voor
tijdwinst en een vakkundige uitvoering.

www.dakadvies-calculatie.nl

Kies voor outsourcing
Met een externe partner als DCV haalt u expertise waarover uw bedrijf zelf
niet beschikt naar u toe. Het externe bedrijf is namelijk gespecialiseerd in de
activiteit die u uitbesteedt. De taken die veel vakkundigheid vereisen, worden
dan ook het vaakst uitbesteed. Outsourcing heeft voordelen. Hoe kan dat?

Kostenbesparing
Kostenbesparing is voor elke organisatie
een proces om optimaal te kunnen
presteren. Outsourcing leidt in veel
gevallen tot lage kosten. Aangezien de
externe partner gespecialiseerd is, kan hij
taken goedkoper uitvoeren en producten
tegen een lagere prijs leveren. Waneer
u de niet-kernactiviteiten zelf uitvoert,
brengen ze vaak overheadkosten met
zich mee.

Omdat een externe partner alleen wordt
ingezet wanneer dat nodig is, heeft u
geen vaste lasten. Bovendien krijgt u een
pakket aan voorspelbare kosten. Interne
budgetten worden in de praktijk vaak
overschreden. Door het contract dat u
met het externe bedrijf ondertekent, komt
u niet voor verrassingen te staan.

De markt is continu in beweging.
Daarom verandert vraag en aanbod
naar diensten en producten steeds.
Het is immers niet zeker of een bepaalde
niet-kerntaak structureel wordt uitgevoerd,
of niet. Outsourcing zorgt daarom voor
flexibiliteit. Geen structurele kosten, maar
een flexibele inzet of productlevering
wanneer dat nodig is.

Risico’s?
Wanneer uw bedrijf zelf niet-kerntaken
uitvoert, bestaat de kans dat interne
problemen de activiteiten belemmeren.
Denk daarbij alleen al aan ziekteverzuim.
Bovendien hoeft u geen rekening
meer te houden met de opleiding van
werknemers. Outsourcing zorgt er op die
manier voor dat de uitvoering van die
activiteiten geen risico’s meer met zich
meebrengt.

Tijdwinst
Het is geen verrassing dat outsourcing tot
tijdwinst leidt. Elke taak die u uit handen
geeft, bespaart u tijd. Daarnaast geeft
een externe partner ook professioneel
advies. En vergeet de frisse kijk op de
activiteiten binnen uw bedrijf ook niet!

Met de gespecialiseerde adviezen en
uitvoering van een externe partner leidt
uitbesteding tot een compleet plaatje:
alles-in-1. Tel alle voordelen bij elkaar op
en u komt tot één conclusie. Outsourcing
leidt voor welk bedrijf dan ook tot meer
rendement.

10 pluspunten van
outsourcing
• Expertise
• Lage kosten
• Flexibiliteit
• Tijdwinst
• Advies
• Geen vaste lasten
• Voorspelbare kosten
• Geen risico’s
• Alles-in-1
• Meer rendement
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Nadelen van
outsourcing?
Kunt u nog bezwaren tegen outsourcing bedenken?
Ongetwijfeld. Wij onderkennen drie nadelen van
uitbesteding voor een bedrijf.

Afspraken
Een bedrijf dat een taak uitbesteedt, is daar in een bepaalde mate afhankelijk van.
Wanneer de twee partijen geen goede afspraken maken of geen contract ondertekenen, kunnen de resultaten slecht uitvallen. DCV zorgt ervoor dat die goede
afspraken altijd worden gemaakt.
Kennis
Uitbesteding van taken kan ook tot verlies van vakkundigheid leiden. Kennis en
expertise binnen de eigen organisatie worden niet gestimuleerd wanneer u een
externe partner inhuurt om een taak te volbrengen. Wanneer een activiteit echter
niet structureel wordt uigevoerd, is verlies van expertise geen punt.
Kwaliteit
Ousourcing of niet, de kwaliteit staat centraal. Het uibestedende bedrijf is en blijft
verantwoordelijk, maar heeft minder invloed op de uitvoering dan wanneer het eigen
bedrijf de taak zou uitvoeren. Denk daarbij aan de tijdsbesteding en uw zicht op de
kosten. DCV is een eerlijke partner, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over de
nadelen.
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U heeft DCV leren
kennen, nu willen
we u leren kennen!
Tijdwinst, flexibiliteit, professioneel advies en voorspelbare
kosten… De voordelen van het uitbesteden van dakcalculaties
of -advies aan DCV zijn groot. Is outsourcing voor uw bedrijf de
ideale oplossing? En wilt u weten wat wij precies voor u kunnen
doen? Neem dan snel contact met ons op, dan bespreken we
de mogelijkheden.

Schuift u snel bij ons aan voor een lekkere kop koffie?

2012 Dakadvies & Calculatie Veenendaal www.dakadvies-calculatie.nl
Dit e-book is gemaakt door Tekstbureau Writings4you www.writings4you.nl

Contact
Dakadvies & Calculatie Veenendaal
Schoener 2
Newtonstraat
3
3904 HP
SZ Veenendaal
Veenendaal
3902
Telefoon:
Mobiele telefoon:
Fax:
E-mail:

(0318) 301 463
(06) 4141 1696
(084) 867 9910
info@dakadvies-calculatie.nl
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