
Managed Services in Leaseland:  
een welkome gast of een lastige klant?



IBM Global Financing

Managed services in de leasewereld: er wordt  
regelmatig over gepraat, maar ondanks vele onder-
zoeken en pilots is het van een grote vlucht nog altijd 
niet gekomen. De wens van de eindklant voor meer 
flexibiliteit en om te betalen voor gebruik, leidt tot 
een nieuw business model, waarbij niet meer in vaste 
maar in variabele maandtermijnen wordt afgerekend. 
Daarnaast worstelen veel leasemaatschappijen met 
de vraag hoe ze grip kunnen houden op de kwaliteit 
van de geleverde diensten en op het object. Tot 
hoever kunnen leasemaatschappijen gaan om de 
managed service belofte daadwerkelijk in te lossen, 
zonder zich teveel risico’s op de hals te halen?  

Zoals wel vaker te zien bij snel opkomende trends, is 
managed services binnen korte tijd een containerbegrip 
geworden voor alles wat tussen huur en koop in zit. Van 
platte huur, pay-per-use tot iets-as-a-service: door  
een enorm scala aan producten tot managed service  
te bestempelen, geeft iedereen een eigen invulling aan  
het begrip. Het ontstaan van managed services ligt echter 
met name bij de verandering van wensen en behoeften  
bij de eindklanten. Zij willen een object gebruiken  
zonder zelf te hoeven investeren in de aanschaf, betalen 
naarmate het gebruik hoger of lager is, én diensten zoals 
onderhoud, gegarandeerde uptime, vervanging, 
herstellingen in één pakket kunnen afnemen. Kortom, de 
klant wil geheel ontzorgd worden en is als tegenprestatie 
bereid daar een (in principe) variabele maandtermijn voor 
te betalen. 

Voor leasemaatschappijen voelt het financieren van 
managed services nog als iets onnatuurlijks aan. In de 
basis is leasing bedoeld om materiële assets met een 
voorspelbaar waardeverloop te financieren. Zodra een 
geheel aan diensten verpakt wordt in een managed service 
contract, is er eerder sprake van een combinatie met 
immateriële assets. 

Financiering van dergelijke transacties is een vereiste: er 
worden immers allerlei kosten gemaakt voor de aanschaf, 
installatie en het testen van het object. Deze kosten wegen 
zwaar op het werkkapitaal van de leverancier. Het 
financieren ervan is echter nog relatief onbekend gebied: 
niet alleen is er het financieringsrisico, de gedane 
investeringen zijn bovendien moeilijk tot bijna niet te 
recupereren. Om het rendement gedurende de gehele 
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looptijd niet in gevaar te brengen, dient er dus zorgvuldig 
gerekend te worden. Daarnaast moeten de beloofde 
diensten gedurende de looptijd ook daadwerkelijk 
geleverd worden, het zogeheten ‘performance risico’. 
Verschillende interpretaties van een servicecontract 
brengen potentieel dispuutsrisico’s met zich mee, wat 
partijen in een juridische nasleep aanzienlijke schade kan 
berokkenen, en ze een illusie rijker maakt waar het 
managed services betreft.

Bovenstaande punten maken duidelijk dat het belangrijk is 
om van tevoren duidelijkheid te scheppen over wat men 
onder managed services verstaat, of de uitvoerbaarheid 
haalbaar, en de verwachtingen realistisch zijn. Men moet 
scherp voor ogen hebben hoe zaken zoals de verwachte 
prestaties, de uitbreiding of inkrimping van het aantal 

producten, mogelijke samenwerkingsverbanden en 
technologische innovaties zich over de looptijd van enkele 
jaren zouden kunnen manifesteren, en hoe daarmee 
omgegaan wordt.

Dergelijke risico’s zijn makkelijker in kaart te brengen en te 
mitigeren door de samenwerking op te zoeken met andere 
partijen in de sector. Door een ecosysteem te bouwen van 
diensten, waarin andere aanbieders een vangnetfunctie 
vervullen bij een dispuut of het eventueel wegvallen van 
de oorspronkelijke dienstverlener, kunnen 
leasemaatschappijen er op vertrouwen dat 
servicecontracten voor de gehele looptijd gecontinueerd 
worden. Dergelijke samenwerkingen leiden tot een 
genuanceerder beeld over wat wel en niet onder managed 
services valt, en tot een breder pallet aan mogelijkheden 
om risico’s adequaat af te dekken.
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