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Samenvatting
Stel het is 17.00 uur, morgen is een release en er wordt een fout ontdekt. Wat gebeurt er dan bij
nearshoring? Morgen weer een dag? Daar gaan we gelijk naar kijken? Dit zijn de momenten waar het
in een project om gaat. Waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Hoe communiceer je en hoe worden
de controles uitgevoerd. Hoe kun je een testteam leiden dat gescheiden is door 3.500 km? In plaats
van offshoring, met een verantwoordelijkheid die vastgelegd is in een SLA (Service Level Agreement),
werkt T-Mobile met nearshoring. Het systeemtest team bestaat uit een Nederlands en een St.
Petersburg deel. Ieder heeft zijn eigen specialiteit bij het uitvoeren van taken bij het automatiseren van
de regressie- en systeemtest. Nearshoring is dus een verlenging van ons team in Nederland. Er
bestaat geen ‘fixed’ prijs of een SLA. Nearshoring geeft de flexibiliteit in de dynamische omgeving
waarin T-Mobile opereert. En dit alles voor een lagere prijs; door het ontbreken van een risico opslag.
Naast de flexibiliteit leidt deze structuur tot een duidelijk ‘gevoelde’ medeverantwoordelijkheid,
betrokkenheid en inzet die veel hoger is dan bij offshoring. Door de afstand kan T-Mobile niet direct
ingrijpen. Deze afstand kan alleen overbrugd worden door het bewaken van het proces en het
bewaken van de grenzen. Is nearshoring ideaal? T-Mobile investeert veel tijd en geld om de
complexere samenwerking te stroomlijnen, om de opleiding op niveau te houden en de ervaring te
behouden, pilot’s en reviews gezamenlijk uit te voeren, planning en voortgang te bewaken. Verder
besteden we veel tijd aan het standaardiseren van de IT-structuur (QTP/QC/SQL/Flowcharts) in een
raamwerk. Deze presentatie gaat over de geschiedenis en de huidige stand van zaken rond de
samenwerking met St.Petersburg, zoals bijv. procedures rondom werkoverdracht en rapportage, de
structuur van onze organisatie, de communicatie en overleggen die we voeren.
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