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Notitie Fase 0 – Kaderstelling Project Ontwikkeling SSC Leiden 

Versie: 1 mei 2006 
Van: Dick van Wielink / Eva van der Post, namens de ontwikkelgroep SSC

Aanleiding
Wanneer we het raamwerk Fasen en Stappen bekijken voor het project SSC, dienen in fase 
0 de kaders & scope te worden vastgesteld voor het gehele Project SSC. 
De vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn voor een groot deel al beantwoord; 
o.a. in het B&W besluit en/of in de heisessie met de deelprojectleiders SSC behandeld. Voor 
zover dit nog niet het geval is, is dit in kaart gebracht in deze notitie. De antwoorden op deze 
vragen zijn van noodzakelijk belang voor de verdere voortgang van het project (het SSC 
totaal en het opzetten van de verschillende taakgebieden). Het zijn de randvoorwaarden en 
uitgangspunten waarbinnen het SSC gaat functioneren.

In fase 1 dient de totale SSC-organisatie opgezet te worden zowel in hoofdlijnen als in detail. 
Als laatste stap van fase 1 dienen alle fysieke, personele en overige voorzieningen getroffen
te worden (zoals huisvesting, ICT-voorzieningen, inrichten werkprocessen e.d.). Dit zal 
gebeuren in een detailplan. De stappen binnen zowel fase 0 en fase 1 vallen binnen het 
deelproject Inrichting & Infrastructuur SSC (deelproject Eva van der Post in samenwerking 
met alle deelprojectleiders van de ontwikkelgroep). 

Aangezien de insteek van het project is om met behulp van de input van de ontwikkelgroep 
fase 0 en 1 te realiseren, is in de afgelopen maanden met alle deelprojectleiders gesproken 
over hun visie op de uitgangspunten/kaderstelling SSC, voor zover dit nog niet vastgesteld 
was op basis van het B&W-besluit.
Met behulp van de input van deze gesprekken en, voor zover van toepassing, met de 
resultaten uit het eerste atelier, is onderstaande notitie tot stand gekomen.

Het betreft in eerste instantie alleen de kadervragen voor fase 0. 
Alle 7 stappen uit fase 0 worden hieronder aangegeven, waarbij per onderdeel wordt 
aangegeven welke zaken reeds duidelijk zijn.
Waar dit nog niet duidelijk is wordt puntsgewijs een voorstel gedaan waarover besluitvorming 
wordt gevraagd door het Bouwteam.

Fase 0 – Kaders & Scope

Stap 1: vaststelling kaders

a. Welke strategie? 
Er wordt een bottom-up strategie gevolgd zowel bij de ontwikkeling van het totale 
SSC (in samenwerking met de deelprojectleiders) als in de deelprojecten zelf (met eigen 
medewerkers). Hierbij is bij de vaststelling van de kaders voor een groot deel een topdown 
strategie gevolgd (keuzes B&W en GMT m.b.t. SSC).
Vastgesteld vanuit notitie Anders Werken

b. Ophanging SSC 
Het SSC wordt als apart resultaatverantwoordelijk organisatieonderdeel ondergebracht 
binnen de rechtspersoon van de gemeente Leiden(Vastgesteld in B&W-besluit van 21 juni 
2005), maar krijgt geen aparte manager SSC. Een directeur met de portefeuille 
Bedrijfsvoering, die deel uit maakt van de concerndirectie, wordt tevens verantwoordelijk 
voor het SSC (vastgesteld in nieuw B&W-besluit van 3 maart 2006). 
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c. Positie SSC
Het SSC dient als semi-autonome uitvoerings-organisatie te functioneren, dus zo min 
mogelijk (voor zover wettelijk mogelijk) politieke besluitvorming over budgetten, investeringen 
en verantwoording. De kaders zullen worden vastgesteld door het College.

d. Klantpositionering SSC 
Het SSC levert kwalitatief goede dienstverlening tegen een zo laag mogelijke prijs op basis 
van dienstverleningsovereenkomsten. Kwaliteitsverbetering en efficiency zijn namelijk de 
twee belangrijkste redenen waarom voor een SSC is gekozen. Het betreft hier het principe 
van “operational excellence”.
De directie stelt de producten en dienstencatalogus vast, die in afstemming met de vraag 
van de afnemers (eenheidsmanagers) is opgesteld. De directie bepaalt dus wat in de winkel 
ligt, waarbij zij naast de kwaliteitseis op efficiency en eenduidigheid binnen de gemeente zal 
letten.  Vastgesteld in B&W-besluit; ingegeven door de doelstellingen kwaliteit en efficiency.

e. Het Sociaal Statuut
Het Sociaal Statuut is van toepassing op de inrichting van het SSC en zal in die zin 
consequenties hebben, dat besluitvorming over de inrichting op hoofdlijnen plaats dient te 
vinden door het College (zie ook stap 3 in deze notitie). Het betreft hier immers een 
dienstoverstijgende reorganisatie. Besluitvorming over de detailuitwerking van deze plannen 
(zowel totaal SSC als de taakgebieden) is de verantwoordelijkheid van het bouwteam of de 
concerndirectie wanneer deze op dat moment reeds is aangesteld. 
Vastgesteld; volgens geldend Sociaal Statuut.

De volgende punten (f. t/m n.) zijn op 1 maart besproken en geaccordeerd door het 
Bouwteam. De aanvullingen en wijzigingen die nog door het bouwteam zijn genoemd 
zijn verwerkt in onderstaande tekst. Vanwege het recente Collegebesluit van 3 maart 
omtrent de aan te stellen directeur Bedrijfsvoering in de directie die tevens 
verantwoordelijk wordt voor het SSC, zullen een aantal punten wijzigen. Met name 
punt f. (bevoegdheden directeur SSC) en punt g. (relatie SSC, directie en lijn). Deze 
zijn nu aangepast op basis van de nieuwe rolverdeling.

f. De bevoegdheden directeur Bedrijfsvoering 
De bevoegdheden van een manager of directeur die verantwoordelijk wordt voor het SSC 
kunnen op hoofdlijnen impliciet worden vastgesteld wanneer de uitgangspunten van 
Strikwerda gevolgd worden (o.a. op basis van opdrachtgever – opdrachtnemerschap). 
Strikwerda stelt echter dat vooraf duidelijkheid nodig is op een aantal vragen omtrent de 
bevoegdheden van de directeur, om het SSC uiteindelijk goed te laten functioneren. Het feit 
dat in Leiden de verantwoordelijk leidinggevende van het SSC lid van de directie is met als 
portefeuille Bedrijfsvoering, betekent dat er een oplossing gevonden moet worden om het 
principe van opdrachtgever – opdrachtnemerschap goed te kunnen borgen.
Hieronder volgt een overzicht van de vragen van Strikwerda met een voorstel hoe dit het 
beste te organiseren:

Vragen Verantwoordelijke functionaris
Wie stuurt de directeur Bedrijfsvoering aan? Gemeentesecretaris (=GS) als algemeen 

directeur. 
Wie is opdrachtgever voor de directeur 
Bedrijfsvoering?

De overige directieleden 

Wie stelt het budget van het SSC vast? De overige directieleden (dus excl. de directeur 
Bedrijfsvoering zelf), met de GS als 
eindverantwoordelijke voor het besluit.

Wie houdt toezicht op het functioneren van 
de directeur Bedrijfsvoering met betrekking 
tot zijn verantwoordelijkheid voor het SSC?

GS
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Wie beoordeelt de prestaties en daarmee de 
leiding van het SSC?

GS

Welke bevoegdheden worden wel/niet 
gedelegeerd aan de directeur 
Bedrijfsvoering?

(Functieprofiel directeur nog vast te stellen)

In bovenstaand overzicht is er op basis van de laatste college informatie vanuit gegaan dat 
er een functie van Directeur Bedrijfsvoering komt die tevens verantwoordelijk wordt voor het 
SSC. Bovenstaand schema is mede afhankelijk van de beslissing welke exacte 
bevoegdheden de verschillende concerndirectieleden krijgen (en dan met name de Directeur  
Bedrijfsvoering) en de integrale managers in de laag hieronder.

g. Relatie SSC, directie en (lijn)afdelingen
Om het opdrachtgever – opdrachtnemerschap goed te organiseren wordt op basis van de 
theorie van Strikwerda de volgende rolverdeling tussen actoren voorgesteld:

Opdrachtgever = Directie (excl. Directeur Bedrijfsvoering)
Opdrachtnemer = Directeur Bedrijfsvoering, in de rol van eindverantwoordelijke voor 
het SSC 
Afnemers = Eenheidsmanagers

Bevoegdheidsverdeling:
De directeur Bedrijfsvoering wordt hiërarchisch aangestuurd door en legt verantwoording af 
aan de Gemeente secretaris. Functioneel houden de overige directieleden toezicht op het 
functioneren van het SSC vanuit hun allround verantwoordelijkheid voor het functioneren van 
alle onderdelen binnen de gemeente.

De hoofden van de verschillende taakvelden binnen het SSC (nog afhankelijk van de 
inrichting) ontwikkelen, op basis van de geïnventariseerde wensen en eisen van zowel de 
verschillende eenheidsmanagers (afnemers) als de eisen en wensen van de directie, een 
Producten & Diensten Catalogus (PDC).

De directie (excl. Directeur Bedrijfsvoering) stelt de verschillende producten en 
dienstencatalogi van de verschillende taakvelden binnen het SSC vast (P&O, Financiën, FB, 
enz.). Dit betreft de scope van de te verlenen diensten.

Aan de hand van de vastgestelde PDC’s worden vervolgens afspraken gemaakt door het 
hoofd van een specifiek taakveld binnen het SSC of door een speciale accountmanager 
(afhankelijk van de inrichting) met de eenheidsmanagers, over het aantal af te nemen 
diensten en producten.

Vervolgens zijn deze eenheidsmanagers bevoegd om binnen de gestelde budgettaire en 
strategische kaders en het proces van Planning en Control, voorlopige 
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) af te spreken. De effecten daarvan worden 
beoordeeld, tezamen met die van de andere DVO’s van de andere afdelingsmanagers, op 
gemeentebreed niveau als onderdeel van de P&C-cyclus van de gemeente Leiden (door bijv. 
Concerncontrol).

h. Doorberekeningsmethodiek 
Het SSC gaat functioneren volgens een eenduidige en relatief eenvoudige 
doorberekeningsmethodiek via vastgestelde sleutels (bijvoorbeeld vastgestelde werkplek 
prijs per vierkante meter of dienstverlening op basis van tevoren vastgestelde prijs per 
project of aantal in te kopen advies uren in een periode (om te rekenen naar FTE’s). 
Hiermee kan het principe van interne facturering voorkomen worden. 
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Binnen de afdelingen van het SSC zal men wel intern moeten monitoren hoeveel uren 
/producten /diensten verstrekt worden. Voor dienstverlening op maat, die buiten het gebied 
van de basisdienstverlening valt, zal wel aparte verrekening plaatsvinden.  
Binnen het SSC zal een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de directe kosten en 
de gemeentelijke overhead die hier bovenop komt. Dit om uiteindelijk met marktconforme 
prijzen te kunnen gaan werken.

i. Oplossen van conflicten
Het is van belang om in de nieuwe manier van samenwerken met een SSC te specificeren 
hoe met conflicten om te gaan.

Dit veronderstelt twee dingen:
1. Betrokkenen accepteren het nieuwe organisatiemodel 
2. Wat er ook gebeurt, betrokkene vallen elkaar niet af.

Er van uitgaande dat bovenstaande regels gevolgd worden, wordt de volgende 
escalatiemethodiek voorgesteld:
1. Bij een conflict betrekking hebbend op de dienstverlening van het SSC of anderszins 
voorkomend uit de relatie tussen afnemer (eenheidsmanager) en opdrachtnemer (Hoofd 
taakgebied SSC of accountmanager) wordt geëscaleerd naar de directeur van het SSC.
2. Wanneer het conflict niet wordt opgelost wordt geëscaleerd naar de gemeentesecretaris 
(als hiërarchisch leidinggevende van de directeur Bedrijfsvoering)  

j. Smart-doelstellingen SSC 
Besluit:
Centrale doelstelling:
Per 1 januari 2007 zijn de taakgebieden FB, P&O, Communicatie, JZ en FA ondergebracht 
binnen het SSC van de gemeente Leiden. Dit leidt in de loop van 2007 tot de beoogde 
kostenbesparing van 566.500 euro vanuit de T&E-discussie. 
Kwaliteitsdoelstelling:
De kwaliteit die het SSC levert in 2007 is minimaal gelijk aan de kwaliteit van de huidige 
dienstverlening op basis van de klanttevredenheidsonderzoeken 2006.

De ervaring leert dat in het eerste jaar van het SSC een dip in de dienstverlening is te 
verwachten. Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat wij deze risico’s lopen. Hiervoor 
zullen we ons bezinnen op maatregelen en deze opnemen in de plannen van aanpak van de 
verschillende deelprojecten van het SSC. Bijvoorbeeld een apart team instellen om zaken als 
de jaarrekening op een goede manier te kunnen laten verlopen. Tijdens de verbouwing moet 
de verkoop immers doorgaan. 
Er zal in ieder geval worden gekozen voor kwaliteit i.p.v. snelheid. Wanneer blijkt dat 
bepaalde taakvelden nog niet op tijd klaar zijn omdat alle processen nog niet goed zijn 
ingeregeld, kan men de start beter uitstellen.

k. Werkwijze SSC
Om efficiënte kwalitatief goede dienstverlening te kunnen garanderen vanuit het gehele SSC, 
wordt een werkwijze geïmplementeerd waarbij de uitgangspunten voor kwaliteits-
management worden gebruikt. Het SSC zal hierbij de INK-methodiek hanteren. 
Als gemeentebreed tot een ander kwaliteitssysteem zou worden besloten, zal het SSC zich 
hierbij aansluiten. 

De zeven uitgangspunten van kwaliteitsdenken zijn:
1. Klantgerichtheid: outside-in werken. Hoe wordt het perspectief van de klant centraal

gezet?
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2. Het INK-model is leidend. De basis van dit model is de Plan-Do-Check-Act cirkel, die als 
zodanig binnen de werkwijze van het SSC zal worden gebruikt. Is er een duidelijk plan? 
Hoe wordt aandacht besteed aan vervolgacties, doorpakken activiteiten en 
terugkoppeling aan betrokkenen (medewerkers/klanten)?

3. Metingen, m.n. klantmetingen: hoe wordt op een systematische manier in kaart gebracht 
wat de klanten willen, hoe tevreden zijn ze, wat zijn de verbetermogelijkheden?

4. Bottom-up werken: hoe worden medewerkers bij ontwikkelingen betrokken? Hoe wordt 
bevorderd dat medewerkers wensen van klanten signaleren en doorgeven aan het 
management? Leiderschap en competentiemanagement spelen hierbij een belangrijke 
rol.

5. Integraliteit: Is waar nodig aandacht voor alle aandachtsgebieden van het INK-model?
6. Meetbaar en visueel maken: hoe kunnen resultaten/activiteiten/successen in kaart 

gebracht worden zodanig dat direct duidelijk is wat de volgende stap is? 
(van check naar act).

7. Kwaliteitskosten: Hoe wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten samenhangen met een 
bepaald kwaliteitsniveau of verbetervoorstel? Hoe wordt een afweging gemaakt tussen 
de kosten en baten van een kwaliteitsmaatregel?

l. Welke taken binnen het SSC?
• Binnen het SSC worden de taakgebieden Financiële Administratie, P&O, Communicatie, 

Juridische Dienstverlening en in ieder geval alle huidige onderdelen van het Facilitair 
Bedrijf ondergebracht.

• Voor de indeling van de taken van bovengenoemde taakgebieden binnen het SSC wordt 
het volgende uitgangspunt gebruikt: Alle taken die niet kaderstellend zijn en die 
ondersteunend zijn aan het primaire proces, worden ondergebracht binnen het SSC. 
Taken die voornamelijk betrekking hebben op of sterk verweven zijn met het primaire 
proces worden ondergebracht binnen de lijn (afdelingen binnen clusters).

• De taakvelden P&O, Communicatie, Financiële Administratie en de verschillende 
onderdelen van het FB worden als allround “Support Process afdelingen” ingericht. 
Dit betekent dat alle onderdelen van het vakgebied in één afdeling worden 
ondergebracht, dus ook alle adviestaken die niet kaderstellend zijn. 
Hierbij is ervan uitgegaan dat, in overeenstemming met het besluit van bouwteam en 
college over de positionering van control binnen de organisatie, in ieder geval alle 
adviestaken die niet kaderstellend zijn (het zogenoemde taakcontrol) binnen het SSC 
zullen worden ondergebracht.

• Kaderstellende adviestaken worden in principe binnen de concernstaf ondergebracht. 
Voor Communicatie en de uitvoering van Juridische controltaken wordt een uitzondering 
gemaakt (zie de punten hieronder).

• Het opstellen van gemeentebrede communicatiekaders kan op verzoek van de 
concernstaf worden ingekocht bij het SSC. 

• Voor de juridische taken die in het SSC dienen te worden ondergebracht heeft het Hoofd 
BJZ met input van alle juristen in de organisatie een taakinventarisatie gemaakt. Op 
basis van deze indeling wordt de volgende indeling op hoofdlijnen voorgesteld:  
De juridische taken die verweven zijn met het primaire proces van de clusters, blijven 
vooralsnog in de lijn (juridische lijnfunctie). Het betreft hier juridische taken die een 
specifieke aan de afdeling of dienst gerelateerde juridische kennis vereisen en die het 
primaire proces van die afdelingen dusdanig raken dat verschuiving van deze taken naar 
een SSC geen directe voordelen oplevert. Efficiencyvoordelen door schaalvergroting zijn 
niet direct te verwachten doordat de taken functie en afdelingsgebonden zijn 
(specialistisch werk). 
Het effect van verminderen van de kwetsbaarheid zal ook gering zijn, aangezien de 
medewerkers door de specialistische aard van de werkzaamheden niet zomaar op alle 
juridische werkzaamheden ingewerkt en ingezet kunnen worden.    
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De algemene juridische taken ten behoeve van de gehele organisatie, juridische 
advisering aan bestuurders en clusters en de behandeling van alle bezwaarschriften 
(afdeling 1, 2 en 3) zullen centraal worden ondergebracht binnen het SSC (juridische 
adviesfunctie). Het betreft hier taken waar kwaliteitsverbetering (door kennisdeling en 
bundeling) en efficiencyvoordelen voor de gehele organisatie te behalen zijn. 
De normering van kwaliteit, procesverbetering en rapportering over de juridische kwaliteit 
overall binnen de gemeente, dient bij voorkeur te worden ondergebracht bij de 
concernstaf (nieuwe Juridische Controlfunctie). Dit wordt ook geadviseerd in het 
rapport  “Onderzoek juridische kwaliteitszorg gemeente Leiden” (dec. 2005). Voor de 
uitvoering van deze juridische controltaken kan juridische capaciteit worden ingekocht bij 
het SSC.

m. Marktconform Werken
Het SSC zal niet worden verzelfstandigd, naar verwachting ook niet op termijn. 
Verzelfstandiging en vrije winkelnering zal de animo van de huidige medewerkers om bij het 
SSC te gaan werken zeker negatief beïnvloeden Het SSC is bij de start niet vrij om zelf 
nieuwe medewerkers aan te trekken, aangezien het principe geldt van mens volgt werk.
Het principe van gedwongen winkelnering zal voor de afnemers worden gecompenseerd 
door te streven naar een marktconforme en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Dit zal 
bereikt worden door prikkels in te bouwen om medewerkers te stimuleren om zakelijk, 
ondernemend en klantgericht te laten werken. Hierbij zullen we op basis van benchmarking 
streven naar marktconforme prijzen (door efficiënt te werken en resultaatgericht te sturen) en 
het instellen van kwaliteitscriteria. Hierbij wil het SSC bijvoorbeeld streven naar minimaal een 
zeven als kwaliteitscijfer voor de dienstverlening.   

n. Huisvesting
Als regel geldt dat de huisvesting van het SSC zo veel mogelijk centraal geregeld is, tenzij dit 
voor de dienstverlening richting de klant niet handig is. 
• Functies die veel klantcontact vereisen, kunnen op verzoek van de klant voor een deel 

van hun tijd gehuisvest worden bij de klant op flexibele werkplekken. Om de aansturing 
en binding met het SSC-taakgebied te behouden beschikken deze medewerkers ook 
over een   werkplek op de locatie van het SSC. Wanneer de afnemer decentrale 
huisvesting op de eigen locatie wenst, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen en zijn de 
kosten voor rekening van de afnemer. 

• Wanneer binnen de taakvelden voor centrale back- en frontoffice functies gekozen wordt, 
dienen deze bijvoorkeur in centrale afdelingen bij elkaar gehuisvest te worden. 

• De verschillende afdelingen van de taakgebieden dienen in ieder geval per taakveld op 
één locatie gehuisvest te worden (dus alle subafdelingen van P&O bij elkaar, 
Communicatie bij elkaar, enz). Dit om de aansturing per taakveld en de samenwerking 
binnen de taakvelden optimaal te houden.

• De huisvesting van het SSC zal niet los worden gezien van de huisvesting van de nieuwe 
clusters. 

Stap 2. Partijen en krachtenveld:
Het betreft hier een analyse van alle actoren die een rol hebben tijdens de ontwikkeling van 
het SSC en hoe deze te betrekken tijdens het proces. 
Het betreft klanten van het SSC, medewerkers van het SSC, bestuurders, 
gemeentesecretaris, de OR, invloedrijke ambtenaren, vakhoofden, GMT, enz.
Vastgesteld in heisessie van de ontwikkelgroep SSC

Stap 3. Betrokken partijen besluitvorming
Voor de opzet van de SSC-organisatie Totaal is een plan van aanpak gemaakt (deelproject 
Inrichting & Infrastructuur), evenals voor de verschillende taakgebieden die binnen het SSC 
worden ondergebracht.
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De gekozen procedure is als volgt:
- 1 Plan op hoofdlijnen voor het gehele SSC;

Voorwaarden en uitgangspunten worden d.m.v. deze 0-fase notitie (kaders) en de 
nog volgende fase 1- notitie (inrichting) voorgelegd aan Bouwteam ter besluitvorming; 
Op basis van deze twee uitgangspunten notities volgt een inrichtingsplan op 
hoofdlijnen dat ter besluitvorming aan Bouwteam en het college van B&W wordt 
voorgelegd; daarna voor advies naar de OR. In dit plan worden ook de hoofdlijnen 
van de inrichting van de verschillende taakgebieden binnen het SSC aangegeven.

- Plannen in detail (organisatorische, personele en financiële consequenties). 
Zowel voor de inrichting van de overall-aspecten van het SSC (ondersteunende 
functies, leidinggevende functies, huisvesting, ICT e.d.) als voor de verschillende 
taakgebieden worden aparte inrichtingsplannen gemaakt. Het betreft immers 
verschillende afdelingen in verschillende fasen van ontwikkeling. 
Besluitvorming over deze plannen vindt plaats door het Bouwteam (of concerndirectie
wanneer deze is aangesteld; daarna voor advies naar OR.

Opgesteld volgens het Sociaal Statuut van de gemeente Leiden

Stap 4. en 5. Bepaal de meest kansrijke taakvelden SSC en rangorde
Niet meer van toepassing. Er is gekozen voor het parallel onderbrengen van alle vijf de 
taakvelden binnen het SSC. Hierbij is gekozen voor twee snelheden.
Vastgesteld door opdrachtgever

Stap 6. De start
Na vaststelling van de kaders, de aanpak en het tempo voor de zes deelprojecten, beslist de 
opdrachtgever (gemeentesecretaris) wanneer gestart gaat worden met de aanpak van de 
deelprojecten. In principe is dit reeds gebeurd. Een ieder is gestart met zijn deelproject. 

Stap 7. Project voorbereiding
Heeft reeds plaatsgevonden. Start van zowel de projectgroep (= Ontwikkelgroep) d.m.v. 
heisessie en maandelijkse overleggen, als van de verschillende deelprojectgroepen 
(startbijeenkomsten voor alle medewerkers en verdere inrichting van deze 
deelprojectgroepen) heeft al plaatsgevonden. 
Vastgesteld door opdrachtgever d.m.v. vaststelling plan van aanpak On-n-On.


