
 
 
Gemeente Tilburg zweert shared service center af, deel 2 
 

 

Daar waar veel gemeenten zich richten op een bundeling van krachten in een shared service 
center, heeft de gemeente Tilburg dit idee al achter zich gelaten. Sinds 1 januari 2005 is 
een doorontwikkelde variant van start gegaan: de Servicedienst. In deel 1 - zie Overheids 
Management 10/2006 - is met name ingegaan op de invloed van het nieuwe sturingsconcept op 
de structuur en processen.  Nu aandacht voor de cultuur en de mensen.  Immers een 
verandering in cultuur is een absolute noodzaak om de aspecten structuur en processen in 
een gespreid bedje terecht te laten komen. Anders belanden ze op een spijkerbed, met alle 
consequenties van dien. 
 

 

Inleiding  
Sinds medio jaren negentig is de aandacht voor het idee van shared service center (SSC) 

steeds verder toegenomen. Een groot aantal ondernemingen heeft gekozen voor de vorming van 

een SSC om zo kosten te reduceren en de kwaliteit van de interne en externe 

dienstverlening te verhogen. Ook binnen de publieke sector zijn de eerste SSC's ontstaan. 

 

Tilburg zag in dat dit model op veel punten achterhaald was en haalde een streep door de 

SSC-gedachte. Er werd een Servicedienst opgericht, gebaseerd op vertrouwen en effectieve 

relaties.  

Bij het inrichten van deze nieuwe dienst spelen vier factoren een grote rol: structuur, 

processen, mensen en cultuur. Schematisch weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de onderdelen structuur en processen is het sturingsconcept ontwikkeld waar we bij 

deel 1 - zie Overheids Management 10/2006 - uitgebreid op zijn ingegaan. De nadruk in het 
eerste jaar van de Servicedienst heeft ook gelegen op het instrumentele vlak. 

In dit deel richten we ons op de richting waarin de medewerkers zich dienen te  

ontwikkelen in een dergelijke servicegerichte organisatie en de wijze waarop dat 

gerealiseerd wordt.  

 

Cultuur en Mensen 
Twee parallelle trajecten bij de Servicedienst hebben er voor gezorgd dat de totale 

organisatie zich de nieuwe manier van werken tot in de haarvaten eigen is gaan maken. 

Alvorens deze trajecten van start gingen, werd door middel van een scan een nulmeting 

onder alle medewerkers uitgevoerd. 
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- Scan houding en gedrag 
Vanuit het motto voor onze dienst "Wij zijn er …., wij doen het …. en wij krijgen het 

samen voor elkaar" is onderzocht hoe collega’s onderling samenwerken én hoe medewerkers en 

leidinggevenden met elkaar omgaan. Vragen als “ Hoe gedragen wij ons naar elkaar toe? 

Spreken we elkaar er op aan als we ons bij bepaald gedrag niet prettig voelen? Delen we 

ook positieve momenten en enthousiasme? Kijken we voldoende naar onszelf en de collega’s? 

Doen we de taken waar we voor staan?”  kwamen daarbij aan de orde. Maar ook stellingen 

als: "Mijn team werkt goed samen met andere afdelingen en diensten"; "Mijn team speelt in 

op de wensen van de collega "; "Mijn leidinggevende maakt goed gebruik van mijn 

kwaliteiten". Overigens is de vraagstelling in de scan zeker niet wetenschappelijk 

onderbouwd. De vragen konden alleen met ja of nee worden beantwoord. 

De scan leverde duidelijke indicaties op waar in de nabije toekomst (nieuwe) accenten in 

aandacht en energie gelegd moeten worden. Dit geldt zowel dienstbreed als ook op 

teamniveau. De uitkomsten zijn in de teams besproken en blijken tot goede discussies en 

verbeterpunten binnen de teams en afdelingen te leiden. 

Na een half jaar is de scan met dezelfde vraagstelling opnieuw afgenomen om te beoordelen 

welke effecten de hiernavolgende trajecten opgeleverd hebben. Het is positief om te kunnen 

constateren dat er op tal van plaatsen al een stap voorwaarts is gemaakt in het 

bespreekbaar maken van eigen houding en gedrag. Dat is een cruciale voorwaarde om je 

dagelijks werk goed te kunnen doen en de jouw opgedragen taken uit te voeren. Een aantal 

teams is al toegekomen aan het benoemen van specifieke leerpunten. 

 

- 1e traject: Ambassadeurs 
Kriskras door de organisatie is een twintigtal mensen op vrijwillige basis gevonden om met 

elkaar naar zichzelf én elkaar te kijken. Met concrete oefeningen keken zij naar 

verbetermogelijkheden in ieders eigen houding en gedrag. Ze deden dit vooral ook om het 

werken in de Servicedienst leuk te maken. Zij waren geen "profeten" of wereldverbeteraars 

maar ze wilden wel de Servicedienst goed uit kunnen dragen naar gebruikers bij de collega-

diensten. Het is bijzonder om te merken hoe alle lagen in de organisatie schouder aan 

schouder gaan staan in dit soort trajecten. 

Het ambassadeurschap is een bewustwordingsproces geweest van het belang en de waarde om 

integer te zijn naar jezelf toe en naar de ander toe. Oefeningen met feedback geven, 

intervisie, kernkwadranten, weerstand overwinnen, hebben geholpen om vanuit het individu 

ook echt het verschil te durven en te kunnen maken. Dat wil zeggen: elkaar aanspreken en 

elkaar motiveren 

Het gaat om samenwerken in plaats van werken. Medewerkers brengen immers een groot deel 

van de tijd op het werk door. Collega’s hebben dan iets voor elkaar over, willen voor 

elkaar lopen, voelen een grote verbondenheid op de werkplek. De belangstelling voor elkaar 

gaat verder dan het werk zelf. 

 

- 2e traject: Samenbindend leiderschap 
De rol en het voorbeeldgedrag van de leidinggevende is cruciaal in het realiseren van een 

omslag in houding en gedrag. De Servicedienst heeft een duidelijke kijk op leiderschap. 

Zij gaat voor samenbindende leiders met voorbeeldgedrag en daadkracht, die hun medewerkers 

en collega’s aanspreken en constructief feedback geven. Managers geven energie aan hun 

mensen om hen in staat te stellen hun werk goed te doen. Alle afdelingshoofden en 

teammanagers hebben een ontwikkel-assessment ondergaan. Per individuele leidinggevende 

zijn onder begeleiding van een extern adviesbureau de aandachtspunten voor eigen 

ontwikkeling in kaart gebracht. Daarbij valt te denken aan zaken als overtuigingskracht, 

beïnvloedend vermogen, coachingsvaardigheden en persoonlijke positionering. In de driehoek 

betrokkene, direct leidinggevende en begeleidend consultant is gewerkt met 

counselinggesprekken, casusbesprekingen en 360° feedbacklijsten. Alle afdelingshoofden en 

teammanagers hebben daar aan meegedaan. Zij hebben het ervaren als een leuke 

ontdekkingsreis naar de mooie dingen waaraan ze moeten werken en het stelt hen beter in 

staat medewerkers te motiveren en te inspireren. 

 

Na het individueel coachingstraject volgde een gezamenlijke vaardigheidstraining Intensief 



Coachen, gericht op het (h)erkennen van gedrag en competenties bij medewerkers, deze 

hierop effectief aanspreken en begeleiden. Het ontwikkelen van nieuw gedrag of 

competenties stond telkens weer centraal, uitgewerkt in concrete opdrachten. 

Vermeldenswaardig is dat de leidinggevende in deze aanpak niet in het diepe is gegooid bij 

het ontwikkelen van zijn mogelijkheden. Er werden tools geboden om een gedragsverandering 

tot stand te brengen, die niet als vanzelfsprekend opgepakt wordt. Voorbeeld: als de 

leidinggevende het omgaan met weerstand van mensen moeilijk vindt, hoe maakt hij dat dan 

bespreekbaar? Op cruciale momenten moet de leidinggevende echt baas zijn én knopen 

doorhakken. Hij moet aan de orde stellen waar hij last van heeft, regelmatig feedback 

geven en dan ook positieve dingen benoemen. Iedereen moet zich blijven verwonderen over 

ingeslepen patronen die eigenlijk niet normaal zijn, maar door velen normaal gevonden 

worden. 

 

- Dienstbreed 
De twee hiervoor genoemde trajecten hebben input geleverd voor het dienstbrede traject, 

waaraan alle medewerkers van de Servicedienst hebben deelgenomen. Tot het einde van 2006 

hebben deze trainingen plaatsgevonden. Iedereen is getraind op de aspecten van feedback 

geven en werken aan houding en gedrag. Zo heeft iedere medewerker via leidinggevenden en 

ambassadeurs of door eigen ervaring een duidelijke boodschap meegekregen: “mensen maken 

het verschil, jij maakt het verschil! ” 

In 2007 wordt een verdiepingsslag gemaakt. Geprobeerd wordt dienstbreed colert tot op 

dagelijks handelingsniveau te concretiseren zodat het aanspreken op gedrag in de praktijk 

steeds makkelijker wordt en uiteindelijk zal leiden tot professioneel en volwassen gedrag.  

 

- Colert  
Onze missie "De Servicedienst zorgt voor goede basisvoorzieningen. Het resultaat voor de 

gemeente als geheel telt" en de slogan "Wij zijn er …., wij doen het …. en wij krijgen het 

samen voor elkaar" drukken precies uit wat we met onze dienst willen bereiken. Er is 

nagedacht over de vraag wat deze woorden betekenen voor alle medewerkers van onze dienst. 

Wat moeten we doen? Hoe moeten we dat doen? Wat moeten wij uitstralen? En welke 

eigenschappen zijn voor ons het meest belangrijk om succesvol te zijn? Van de veertig 

competenties die de gemeente tot nu toe in het kader van competentiemanagement gebruikte, 

sloeg er geen enkele écht de spijker op zijn kop.  

 

De Servicedienst is bij het zoeken naar een begrip dat in één woord de kerncompetentie 

van de dienst uitdrukt, tegen de grenzen van de bestaande Tilburgse competentielijst 

aangelopen. "Klantgerichtheid" was niet helemaal de ware, omdat daarin onvoldoende de 

benodigde collegialiteit en alertheid tot uitdrukking komen. Ook de dienstcompetentie 

"ondernemerschap" van de dienst Bedrijven bleek niet geschikt. Het nieuwe en kenmerkende 

van de Servicedienst is juist dat er niet langer sprake is van opdrachtgever – 

opdrachtnemer of van “u vraagt en wij draaien ” . Maar gebaseerd op onderling vertrouwen 

en effectieve relaties zorgt de Servicedienst voor een gestandaardiseerd pakket van 

diensten en producten.  

 

Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe competentie. En dat is colert geworden. Met deze 
competentie hebben we zelf het initiatief om te omschrijven wie we zijn en wat we doen. 

Colert is een samenvoeging van de woorden collegiaal en alert. Dit zijn eigenschappen die 

uitstekend passen bij wat wij als dienst willen betekenen voor de gemeente Tilburg en dat 

houdt het volgende in voor een medewerker van de Servicedienst: "hij of zij  behartigt met 

deskundige blik, gevraagd en ongevraagd, de belangen van al zijn collega’s, waarbij hij of 

zij is gericht op het resultaat voor de hele organisatie." 

 

Overleg en afstemming gemeentebreed 
De belangrijkste valkuil die zou kunnen ontstaan bij een nieuwe dienst is dat de nadruk 

wordt gelegd op processen (procedures, regels, structuren). Aandacht daarvoor is op zich 

goed maar het gevaar bestaat dat medewerkers niet meer zo goed in staat zijn om creatief 

te zijn, samen oplossingen te bedenken en samen te werken. De processen kunnen afstand 

creëren tussen mensen. Er kunnen eilanden ontstaan in de organisatie. Mensen denken vanuit 



hun eigen, individuele belang of het belang van de afdeling maar niet vanuit het 

gezamenlijk belang.  

Om te bereiken dat "de Servicedienst van ons allemaal is" is overleg en afstemming nodig 

(geweest) met alle spelers binnen de gemeente. Een cruciale succesfactor is dat deze 

"sense of urgency" door een ieder wordt erkend en uitgedragen. In Tilburg hebben we de 

bestaande overlegvormen hiervoor gebruikt.  

Afstemming tussen diensten vindt plaats in de volgende gemeentebrede overlegplatforms: 

- CMT (Centraal Management Team) : afstemming over strategische zaken door de 

 dienstdirecteuren onder voorzitterschap van de algemeen directeur / 

gemeentesecretaris. 

- DCO (Dienst Controllers Overleg) : afspraken over de bedrijfsvoering gemaakt en 

voor wat  betreft de Servicedienst met name bepaling van, én afspraken over, het 

basispakket. Dit onder  voorzitterschap van de concerncontroller. 

- P&O overleg (Personeel en Organisatie) : afstemming over zaken op gebied van 

personele en  organisatorische aard.  

- AO (AdministrateursOverleg): afstemming over uniforme administraties en afspraken 

over doorbelastingen en kostentoerekeningen. 

- DCI (Dienstcoördinatoren Overleg Informatisering): afstemming over 

informatiserings- en  automatiseringszaken. 

De laatste twee platforms worden voorgezeten door de desbetreffende “vak ”functionarissen 

van de Concernstaf.  

 

Afstemming van de Servicedienst met de andere diensten geschiedt op vele manieren 

variërend van  accountgesprekken, door middel van gebruikerspanels of 

collegatevredenheidsonderzoeken maar ook directe meldingen bij het Servicemeldpunt. 

 

Zo is er een breed draagvlak ontstaan voor de missie en motto van de Servicedienst en 

resulteert dit in een adequate, directe en indirecte servicelening zoals schematisch 

hierna is weergegeven. De Servicedienst fungeert als smeerolie in de gemeentelijke 

machinerie zodat de collega-diensten zich kunnen richten op hun primaire dienstverlening 

aan burgers en ondernemers. 
 
 

 



 
 
 
Reflectie 
Sinds de start van de Servicedienst is een aantal successen behaald. Door de oprichting 

van de Servicedienst met haar nieuwe sturingsconcept is een nieuwe cultuur ontstaan. Zowel 

door de Servicedienst als door de andere vakdiensten wordt gezamenlijk gewerkt aan een 

professionele organisatie. Het idee "de Servicedienst is van ons allemaal" heeft een breed 

draagvlak gekregen niet alleen doordat (de medewerkers van de) Servicedienst dit hebben 

uitgedragen maar zeker ook door inspanningen van de directies en managementteams van de 

collega diensten. 

Ook is een omslag in cultuur duidelijk merkbaar geworden. De missie "het resultaat voor de 

gemeente als geheel telt" heeft daadwerkelijk invulling gekregen. Dit positieve gevoel is 

met name tot stand gekomen door de vele aandacht die gegeven is aan houding en gedrag, de 

manier waarop de medewerkers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.  

Die houding en gedragsaspecten hebben zich laten vertalen in een nieuwe dienstcompetentie 

colert. Het is nu van belang deze competentie in de dagelijkse praktijk neer te zetten. 

Nadat eerst het managementteam van de dienst zich hierover heeft gebogen worden nu alle 

leidinggevenden geëquipeerd zodat zij dat hun medewerkers kunnen leren. 

 

De Servicedienst investeert in de ontwikkeling van zijn mensen. Zo wordt een beroep gedaan 

op talenten die medewerkers wel hebben maar die nog niet tot wasdom gekomen zijn op de 

werkplek. In de hiervoor omschreven trajecten is geschetst hoe serieus dit wordt aangepakt 

om de pareltjes in mensen naar boven te halen. 

 

Eindconclusie 
Zoals in het eerste deel al was geconcludeerd is de gemeente Tilburg met de Servicedienst 

een nieuwe weg ingeslagen en heeft zij het traditionele idee van een SSC achter zich 

gelaten. Daarvoor is een heroriëntatie op de structuur en werkprocessen nodig geweest 

ondersteund door een veranderende cultuur en rol van mensen. Structuur en werkprocessen 

vormen namelijk nooit het centrale probleem bij een veranderingsproces. In de kern van de 

 
Serviceverlening 

Faciliteiten 

Personeel 

Informatiserin
g 

Financiële 
administratie 

Juridische 
Zaken 

Communicatie 

Publiekszaken 

Gebiedsontwikkeling 

Beleidsontwikkeling 

Bedrijven 

(externe) 
Klanten 

Burgers 

Ondernemers 

Servicedienst 

 

Brandweer 

Concernstaf 



zaak draait het altijd om het veranderen van menselijk gedrag dat meestal plaatsvindt door 

gevoelens van mensen aan te spreken. Houding en gedrag van de medewerkers in de dienst én 

die van de (overige) collega's werkzaam binnen de gemeente spelen dus een belangrijke rol 

om er voor te zorgen dat het bedje gespreid is en het spijkerbed voorkomen kan worden. En 

hoewel er zeker nog enkele aandachtspunten zijn en doorontwikkeling noodzakelijk is, 

fungeert de Servicedienst als smeerolie zodat de andere diensten zich op de inhoud kunnen 

concentreren met als (uiteindelijk) doel meer voor de burger te kunnen betekenen. 

 

 

Drs. Ugur Pekdemir MPA is directeur Servicedienst van de gemeente Tilburg 
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