PERSBERICHT
Outsource Magazine Diner Show: 40.000 euro aan prijzen uitgereikt.
Eric Overvoorde, Robeco, TCS, KPN, DUO en ODC Noord winnen ‘TOMMIES’.
-’s-Hertogenbosch, 16 december 2013 – Eric Overvoorde (CIO bij Royal
Haskoning DHV), Robeco (als bedrijf), Tata Consultancy Services (als
leverancier) en KPN, DUO en datacenter ODC Noord (als ecosysteem) hebben
donderdagavond, tijdens de drukbezochte Outsource Magazine Diner Show in
de Koepelkerk te Amsterdam, de TOMMIES gewonnen. Bovendien wonnen
Jonathan Aarnouts en Erik Beulen van KPMG een prijs voor de beste publicatie
van 2013.
De TOMMIES, ofwel The Outsource Manager Awards, zijn een initiatief van ICT Media en
Outsource Magazine, bedoeld om kwaliteitsverbetering en innovatie te stimuleren bij
zowel de leveranciers als de afnemers in de sourcingindustrie.
“De sourcingindustrie heeft een stimulans nodig om meer geld en energie te investeren
in kwaliteit, klantgerichtheid en innovatie”, stelt ICT Media-directeur Rob Beijleveld,
initiatiefnemer van de Awards. “Het idee van deze ‘TOMMIES’ is dat het totale sourcingecosysteem, zowel in de private als de publieke sector, profiteert. We moeten af van het
beperken van innovatiebudgetten en discussies in de boardroom over operationele
kosten, ten nadele van echte vernieuwing.”
Meer dan 150 CxO’s, sourcing executives en bestuurders van toonaangevende
leveranciers waren donderdagavond getuige van de uitreiking van de TOMMIES door
jurylid Arnoud van Gemeren, hoofdredacteur van Outsource Magazine. Tijdens deze
stijlvolle dineravond waren de gasten getuige van optredens van diverse
gerenommeerde artiesten en een keynote van Andrew Rose, analist van Forrester
Research.
Categorieën
Er waren awards voor ‘Most Inspirational Sourcing Leader’, ‘Most Successful Company in
Sourcing’, ‘Most Innovative Sourcing Vendor’, een ‘Encouragement Award Ecosystem’ en
de PON Award Literatuurprijs.
Eric Overvoorde, CIO bij Royal Haskoning DHV, sleepte de TOM Award in de wacht bij de
eerstgenoemde categorie. De jury roemde de winnaar om het feit dat hij de fusie
tussen Royal Haskoning en DHV tot een goed einde heeft gebracht. Hierbij ontstond
ook op sourcinggebied veel dynamiek en was een grootschalige hercontractering nodig.
“Ondanks alle uitdagingen en alle hectiek die bij een uitbesteding hoort, wist hij steeds
in control te blijven. Eric Overvoorde is duidelijk een sourcing leader, iemand die niet
alleen zijn leveranciers, maar ook zijn eigen organisatie met succes door alle
veranderingen weet te loodsen”, aldus Arnoud van Gemeren.
Eric Overvoorde won met zijn uitverkiezing een cheque voor strategisch sourcingadvies
ter waarde van 10.000 euro, aangeboden door adviesbureau Metri.
Ron Broeren, bij Heineken wereldwijd verantwoordelijk voor sourcing, security en risk,
eindigde als goede tweede, met veel waarderende woorden van de jury.
In de categorie ‘Most Successful Company in Sourcing’ maakte Robeco de meeste indruk.
Het bedrijf wilde gebruikmaken van clouddiensten, maar zag deze mogelijkheid
geblokkeerd door regelgeving en compliance-eisen. In overleg met – toen nog –
moederbedrijf Rabobank, Microsoft en de Nederlansche Bank, wist Robeco de
mogelijkheid van het gebruik van cloudddiensten alsnog te creëren. Dit niet alleen voor

zichzelf, maar voor alle financiële dienstverleners in ons land.
Robeco nam de prijs in ontvangst: een cheque voor het optimaliseren van de toch al
bekroonde uitbesteding, ter waarde van 10.000 euro, aangeboden door KPMG.
Lovende woorden van de jury waren er voor Rijkswaterstaat, die tot de top twee van
deze categorie wist door te dringen, met de ontwikkeling van een innovatieve
sourcingstrategie.
Tata Consultancy Services (TCS) dankte de uitverkiezing aan de klantgerichte wijze
waarop het bedrijf invulling geeft aan zijn dienstverlening. Deze dienstverlening valt het
beste te typeren als transparant, zeer flexibel en ‘eerst de klant, dan pas het contract’.
De jury onderzocht terdege hoe klantgericht TCS dan wel was, maar kon niet anders
concluderen dan dat dit bedrijf een geheel klantgericht en daarmee innovatief operating
model heeft – een voorbeeld voor de sourcingindustrie.
TCS ontving als prijs een event-campagne ter waarde van 10.000 euro, aangeboden door
ICT Media.
KPN It Solutions en HRD-dienstverlener Raet wisten in deze categorie eveneens tot de
finale door te dringen.
Ecosysteem
Een aanmoedigingsprijs voor het beste ecosysteem werd dit jaar voor het eerst
toegekend. ‘Aangezien er steeds vaker en langduriger door meer partijen wordt
samengewerkt, bijvoorbeeld onder invloed van de trend richting multi-sourcing, vond de
jury het nuttig een goed functionerend ecosysteem met een prijs te onderscheiden’,
aldus Van Gemeren.
KPN IT Solutions, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW en het
datacenter ODC Noord verdienden deze TOMMIE op grond van de voorbeeldige manier
waarop ze gezamenlijk het complexe proces van datacenter-consolidatie bij de overheid
in goede banen weten te leiden.
De partners in dit ecosysteem ontvingen een prijs in de vorm van consultancy-diensten
van Quint Wellington Redwood, ter waarde van 10.000 euro.
Literatuurprijs
De voorzitter van het Platform Outsourcing Nederland, Bart van Reeken, reikte tenslotte
de PON Award Literatuurprijs voor de beste publicatie van 2013 uit. Deze prijs viel toe
aan Jonathan Aarnouts en Erik Beulen van KPMG, voor hun publicatie over innovatie in
IT-outsourcing, verschenen in Outsource Magazine.
Andere finalisten in deze categorie waren Bart van der Linden (Giarte, nu Conquaestor),
Alan Steele Nicholson (Conway & Partners), Raymond Linkers (Metri) en Ronald Israëls
(Quint Wellington Redwood).
Jury
De jury van de TOM Awards stelde op basis van een uitgebreide enquête voor alle
categorieën een shortlist samen. Per categorie werden de genomineerden aan de tand
gevoeld tijdens een jurybijeenkomst in de Bossche Boardroom, de bekende locatie van
ICT Media in Den Bosch. Vervolgens bepaalde de jury wie de winnaars waren.
De jury van de TOMMIES bestaat uit: Rob de Haas (voorzitter), zelfstandig coach
Coachtosource, voormalig CIO van ABN AMRO en CIO of the Year 2008, Bart van Reeken,
advocaat bij De Brauw en voorzitter Platform Outsourcing Nederland (PON), Kees Bronner, ITmanager bij ProRail, Anja Dekhuijzen, advocaat en partner bij Whitebridge en Co-President
Outsourcing Committee ITECHLAW, en Arnoud van Gemeren, hoofdredacteur Outsource
Magazine & Tijdschrift IT Management.
De jury werd bijgestaan door Raymond Linkers, Director Sourcing bij Metri, en Tjibbe van der
Zeeuw, partner bij Qhuba.
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