
Minisamenvatting
WERV is het regionaal-stedelijke netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Dit 
stedelijke netwerk werkt bestuurlijk samen op een aantal onderwerpen waaronder Economie en Ruimtelijke 
ordening. Daarnaast kan WERV op ambtelijk niveau ook samenwerken, zoals op Inkoop en ICT. Deze 
intergemeentelijke samenwerking werkt op basis van een bepaald concept: Shared services. Dit concept moet in 
de toekomst nog beter geïmplementeerd en gebruikt worden, zodat de samenwerking bedrijfsmatiger wordt en 
er diverse voordelen worden behaald binnen WERV. Dit levert weer voordelen op voor de uiteindelijke klant, 
namelijk de burger.
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Samenvatting
Het concept shared services is een concept dat is overgewaaid uit Amerika. Daar werd in grote internationale 
ondernemingen ontdekt dat er binnen de organisatie veel efficiënter kan worden gewerkt. Door alle 
ondersteunende diensten binnen een concern samen te laten gaan, zijn er verschillende voordelen te behalen. 
Wat een intergemeentelijke samenwerking (samenwerking tussen meerdere gemeenten) niet heeft en een 
organisatie uit de private sector wel is een concernleiding. Het is erg belangrijk voor het slagen van een shared 
service concept tussen verschillende gemeenten, dat er een centraal bestuur is. De WERV voldoet aan deze 
vereiste op bestuurlijk niveau.   

Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal vormen samen WERV. Dit is een regionaal stedelijk netwerk die de 
provinciegrenzen overschrijdt. WERV werkt samen om politieke en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. 
Het oorspronkelijke doel, opgenomen in het convenant van 2001, is het volgende:

‘Creëren van een kwaliteitsrijke, complete regio, waarbij wordt uitgegaan van complementariteit in plaats van concurrentie. Op 
deze wijze wordt bereikt dat de regio méér wordt dan de som der (incomplete) delen.’

Aangezien uit de literatuur blijkt dat steeds meer gemeenten gaan en willen gaan samenwerken wordt er gezocht 
naar een concept dat als basis kan dienen voor een samenwerking. Het concept shared services is een 
organisatiemodel dat hier geschikt voor is. Shared services is een concept dat zowel interbestuurlijk (met 
meerdere gemeenten) als intrabestuurlijk (binnen 1 gemeente) kan worden toegepast binnen gemeenten. Er zijn 
diverse organisatievormen te onderscheiden binnen het concept. Één van die organisatievormen is het 
netwerkmodel. Uit de literatuur en uit interne stukken van WERV blijkt dat WERV bestuurlijk samenwerkt op 
basis van dit model. Dit model is bij de start bewust gekozen om te zien hoe de samenwerking zou verlopen. 
Het netwerkmodel is namelijk het meest vrijblijvende model van shared services. Op dit moment werkt het 
netwerkmodel naar tevredenheid van de vier gemeenten.

De kracht van WERV is de opbouw van de organisatie. Er zitten namelijk verschillende wethouders met diverse 
portefeuilles in het Bestuurlijk Overleg. De wethouders hebben een eigen beleidsterrein waar ze voor 
verantwoordelijk zijn. Zij zorgen ervoor dat een aantal medewerkers van dat beleidsterrein uit de 4 gemeenten 
bij elkaar komen. Dit betekent dat alle portefeuillehouders binnen de eigen gemeente aan het werk blijven en 
mogelijk een stukje WERV in hun takenpakket krijgen. Deze constructie zorgt voor veel draagvlak binnen de 
gemeenten voor WERV. Ze zitten namelijk decentraal in de diverse gemeenten en niet centraal in een 
projectbureau.

Commitment is het sleutelwoord bij een samenwerking. Het bestuur, het management en de mensen op de 
werkvloer moeten positief tegenover de samenwerking staan om die te doen slagen. Vanuit het bestuur moet aan 
de ambtelijke organisatie duidelijk worden gemaakt dat ze achter een bepaald project of samenwerking staan. Op 
die manier kan de ambtelijke organisatie daar ook niet tegenin gaan en wordt er sturing gegeven door het 
bestuur. Verwachtings- en verandermanagement zijn factoren die gebruikt kunnen worden om draagvlak te 
creëren en de werknemers voor te bereiden op veranderingen en de gevolgen daarvan.

De afgelopen jaren zijn er al diverse projecten gerealiseerd met de bestuurlijke samenwerking van WERV. 
Hierover zijn de geïnterviewden ook zeker tevreden. Door het opzetten van de WERV-samenwerking hebben 
de gemeenten veel geleerd. Deze positieve en negatieve ervaringen van het hele proces kunnen als basis dienen 
voor de opzet en uitbouw van de ambtelijke organisatie van WERV. De bestuurlijke samenwerking kan in de 
toekomst op bepaalde beleidsterreinen worden uitgebreid met meerdere gemeenten. Het convenant moet van de 
vier gemeenten blijven en niet worden opengebroken. De band die WERV heeft is een sterk punt van de 
samenwerking, hierdoor is de slagkracht van de samenwerking optimaal.

Naast de bestuurlijke samenwerking wordt er ook op ambtelijk niveau sinds 2006 samengewerkt op Inkoop. 
Deze samenwerking staat naast de bestuurlijke samenwerking, aangezien deze niet is opgenomen in het 
convenant en dus geen officiële basis heeft. Doordat de ambtelijke samenwerking nog in de kinderschoenen 
staat, kunnen er nog veel aspecten worden verbeterd. Het kost tijd om alle medewerkers en producten uit de 
diverse gemeenten op 1 lijn te krijgen. Door de positieve instelling van de WERV-gemeenten ben ik ervan 
overtuigd dat dit gaat lukken. Professionaliteit, enthousiasme en vertrouwen zijn hierin belangrijke aspecten.
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ICT, Financiën en Personeelszaken zijn naast Inkoop terreinen waarop kan worden samengewerkt. Voor de 
ambtelijke samenwerking is het van belang dat WERV eerst de inkoopsamenwerking naar tevredenheid heeft 
opgezet. Als dat is gebeurd kan de ambtelijke samenwerking worden uitgebreid met mogelijk 1 van de 
bovenstaande drie diensten. Samenwerking op ambtelijk niveau hoeft niet officieel te worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst of convenant. Wel is belangrijk dat er een bepaalde organisatievorm wordt 
gekozen. Er moet duidelijkheid zijn over de doelstellingen, de tijdsplanning enzovoorts voor de start van de 
samenwerking. Dit kan allemaal worden opgenomen in een projectplan voor de betreffende dienst.

Een belangrijk gegeven dat door alle medewerkers en gemeenten in acht moet worden gehouden is het feit dat 
de burger centraal moet staan. Gezamenlijke dienstverlening is uiteindelijk ook een middel om de 
dienstverlening aan de burger te verbeteren. Dit wordt soms vergeten. Gemeenten zijn het hun burgers verplicht 
om de interne organisatie zo optimaal mogelijk in te richten. Door bedrijfsmatiger te werken kunnen vele 
voordelen worden behaald die de dienstverlening verbeteren. 

Kortom de WERV is al goed op weg met het concept shared services. Bestuurlijk zijn er al verschillende zaken 
bereikt door intergemeentelijk samen te werken. Op ambtelijk niveau kan WERV nog veel realiseren. Door te 
starten met gezamenlijke inkoop is de eerste stap gezet. Als deze samenwerking optimaal werkt kan er verder 
worden gekeken naar samenwerken op andere diensten, zoals ICT, Personeelszaken en Financiën. Mogelijk leidt 
deze steeds verdergaande samenwerking in de toekomst tot 1 Valleistad.
 

Productverslag – Jorieke Levink – Gemeente Wageningen - 26 mei 2007 4



Inhoudsopgave

Voorwoord_______________________________________________________________________________7

1. Inleiding______________________________________________________________________________11
1.1 Verantwoording............................................................................................................................11
1.2 Resultaten.................................................................................................................................... 11

1.2.1 Inleiding..............................................................................................................................................................12
1.2.2 Opdrachtomschrijving.........................................................................................................................................12
1.2.3 Doelstellingen......................................................................................................................................................12
1.2.4 Onderzoeksfasen..................................................................................................................................................13
1.2.5 Beoogd resultaat..................................................................................................................................................16

   
2. State-of-art shared services______________________________________________________________19

2.1 Verantwoording............................................................................................................................19
2.2 Resultaten.................................................................................................................................... 19

2.2.1 Geschiedenis .......................................................................................................................................................20
2.2.2 Shared services.....................................................................................................................................................22
2.2.3 Mogelijke shared service organigrammen............................................................................................................24
2.2.4 Terreinen van samenwerking...............................................................................................................................26
2.2.5 Trends en ontwikkelingen ..................................................................................................................................28
2.2.6 Voor- en nadelen ...............................................................................................................................................32
2.2.7 Succes- en faalfactoren ........................................................................................................................................33
2.2.8 Leerpunten gebleken uit andere organisaties........................................................................................................34
2.2.9 Conclusies...........................................................................................................................................................35
2.2.10 Begrippenlijst.....................................................................................................................................................36

3. Intern onderzoek_______________________________________________________________________39
3.1 Verantwoording............................................................................................................................39
3.2 Resultaten.................................................................................................................................... 39

3.2.1 Huidige situatie...................................................................................................................................................40
3.2.2 Samenwerking op inkoopgebied (ambtelijk niveau)............................................................................................45
3.2.3 Verschillende terreinen van samenwerking (zowel ambtelijk als bestuurlijk)........................................................46
3.2.4 Mening van de WERV-gemeentesecretarissen en het Projectbureau WERV.....................................................47
3.2.5 Conclusies...........................................................................................................................................................52

4. Extern onderzoek______________________________________________________________________59
4.1 Verantwoording............................................................................................................................59
4.2 Resultaten.................................................................................................................................... 59

4.2.1 Huidige situatie WERV op ambtelijk niveau......................................................................................................60
4.2.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden......................................................................................................62
4.2.3 Uitwerking interviews.........................................................................................................................................65
4.2.4 Conclusies...........................................................................................................................................................68

5. Adviezen en aanbevelingen______________________________________________________________73
5.1 Verantwoording............................................................................................................................73
5.2 Resultaten.................................................................................................................................... 73

Nawoord _______________________________________________________________________________74

Bronnen_________________________________________________________________________________75

Bijlagen_________________________________________________________________________________78

Productverslag – Jorieke Levink – Gemeente Wageningen - 26 mei 2007 5



Productverslag – Jorieke Levink – Gemeente Wageningen - 26 mei 2007 6



Voorwoord
Deze scriptie gaat in op het onderwerp shared services voor de WERV-gemeenten. WERV bestaat uit 
Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Deze samenwerking bestaat al sinds 2002 op bestuurlijk niveau. 
Mobiliteit en Bereikbaarheid, Economie, Volkshuisvesting en Sociale Zaken, Ruimtelijke ordening en 
Communicatie zijn allen onderwerpen die door WERV op bestuurlijk niveau gezamenlijk worden aangepakt.  
Naast deze bestuurlijke samenwerking wil WERV in de toekomst ook op ambtelijk niveau (meer) gaan 
samenwerken. Op dit moment is er net een inkoopwerkgroep opgestart, die nog niet optimaal loopt. Deze moet 
in de toekomst worden geoptimaliseerd. Daarnaast kan de ambtelijke samenwerking in de toekomst worden 
uitgebreid met meerdere diensten, zoals ICT, P&O, Financiën en Sociale Zaken. 

Al deze zaken worden besproken in deze scriptie. Er is zowel een literatuur-, een intern- en een 
externonderzoek uitgevoerd. De literatuurstudie is vooral gericht op intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en het concept shared services. Het interne onderzoek is gericht op de WERV. Het 
hoofdonderdeel hierin is de samenvatting van de interviews met de gemeentesecretarissen. Het externe 
onderzoek bestaat uit informatie over twee andere stedelijke netwerken, namelijk Netwerkstad Twente en 
Regio Rivierenland. 

Uiteindelijk wordt er een advies geformuleerd voor WERV. In dit advies wordt ingegaan op de bovenstaande 
onderwerpen. Belangrijk is om de WERV inzicht te geven in mogelijke kansen, trends, tips en obstakels voor de 
samenwerking. Dit is de basis voor het maken van een gedegen keuze in de toekomst, met betrekking tot de 
intensivering van de samenwerking. Mogelijk kan WERV dit advies meenemen in de evaluatie van de WERV-
samenwerking die binnenkort gaat plaatsvinden. 

Ik hoop dat u mijn scriptie interessant vindt om te lezen en dat u er iets aan heeft in de toekomst. 

Jorieke Levink, Wageningen, 26 mei 2007
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1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de opzet van deze scriptie duidelijk voor de lezers. Er wordt aandacht geschonken aan de 
probleemstelling, aan de doelstellingen en de verschillende fasen. Nadat er aan deze belangrijke punten aandacht 
is geschonken kan er gestart worden met het onderzoek. Het afstudeerprogramma, aanwezig in het procesverslag, 
vormt de basis van dit hoofdstuk. 

1.1 Verantwoording
Het is essentieel dat er voor de start van een onderzoek bekend is wat de probleemstelling is, wat de 
doelstellingen zijn en hoe het onderzoek is opgebouwd. In dit hoofdstuk komen deze belangrijke gegevens aan 
bod. De basis van het onderzoek en van deze scriptie wordt hier weergegeven.

1.2 Resultaten
De volgende resultaten vormen de hoofdlijn in dit hoofdstuk:

 Algemene inleiding
 Opdrachtomschrijving
 Doelstellingen
 Onderzoeksfasen
 Beoogd resultaat
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1.2.1 Inleiding
Dit project is ontstaan door de vraag en interesse van de manager Facilitaire Zaken van de gemeente 
Wageningen naar shared services. Deze manager genaamd Nico Bosman, tevens opdrachtgever en begeleider 
tijdens mijn afstuderen, is zeer geïnteresseerd in het concept shared services. 

De literatuuromschrijving van shared services is de volgende:
Shared services
Shared services zijn bij uitstek dienstverlenende organisatie-eenheden met 
resultaatverantwoordelijkheid, die opereren op basis van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie en 
tegen een verrekenprijs.1

Dit houdt in dat shared services zich vooral richt op ondersteunende diensten. Deze diensten, zoals 
Personeelszaken en Facilitaire Zaken, krijgen resultaatverantwoordelijkheid doordat ze opereren op basis van 
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Dit betekent dat de interne dienstverlening de rest van de organisatie als 
opdrachtgever en dus als klant ziet. De klant moet natuurlijk ook betalen voor de diensten die hij wenst te 
ontvangen. 

De heer Bosman wil graag een adviesrapport waarin ingegaan wordt op de mogelijkheden die het concept shared 
services biedt voor WERV. Hoe ver is de WERV wat betreft intergemeentelijk samenwerken? Waar kan 
WERV zich verbeteren? Waar moeten ze zich in de toekomst op richten? Welke mogelijkheden zijn er? Al deze 
vragen worden behandelt in deze scriptie. Uiteindelijk worden er diverse adviezen geformuleerd waar de 
WERV zich in de toekomst op kan richten.  

1.2.2 Opdrachtomschrijving
Realiseer een projectverslag waarin advies wordt gegeven over de volgende punten allen gericht op de WERV-
gemeenten:

 theoretische achtergrond van shared services
 mogelijkheden met betrekking tot shared services 
 de voor- en nadelen van shared services
 de succes- en faalfactoren van shared services
 de knelpunten van shared services

1.2.3 Doelstellingen
Om een antwoord te kunnen geven op de opdrachtomschrijving heb ik diverse doelstellingen geformuleerd. 
Door deze doelstellingen te volbrengen wordt er inzicht verkregen in de situatie van WERV en in het concept 
shared services.

 Inzichtelijk maken of shared services een haalbaar concept is voor (de WERV-)gemeenten.
 Duidelijk maken welke organisatievormen van shared services geschikt zijn voor WERV.
 Inzichtelijk maken welke diensten er binnen de WERV-gemeenten in aanmerking komen voor shared 

services.
 De overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten inzichtelijk maken.
 Inzichtelijk maken welke obstakels zich vormen bij oprichting van een shared service organisatie 

(nadelen).
 Overzichtelijk maken welke voordelen te behalen zijn met shared services.
 De knelpunten inzichtelijk maken bij het toepassen van een shared service organisatievorm op de 

organisatie.

1 www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
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1.2.4 Onderzoeksfasen

Fase 1 Theoretische fase
Eindresultaat fase 1 State-of-art met betrekking tot shared services.
Activiteiten Artikelen verzamelen m.b.t. shared services en relevante boeken lezen. 

Belangrijke gegevens hieruit verzamelen en uit deze gegevens conclusies 
trekken die van belang zijn voor de WERV-gemeenten.

Omschrijving en motivering Fase 1 is een pas op de plaats. Tijdens deze fase wordt duidelijk hoe de markt 
op dit moment is. De trends en ontwikkelingen op het gebied van shared 
services worden duidelijk. Deze fase is nodig om de theorie achter shared 
services duidelijk te krijgen en om er achter te komen waar de WERV-
gemeenten nu staan en wat ze nog kunnen bereiken. 

Beslisdocument Aan het eind van fase 1 wordt er een beslisdocument opgesteld. Na 
goedkeuring kan gestart worden met fase 2.

Fase 2 Intern onderzoek
Eindresultaat fase 2  Beschrijving huidige situatie van de samenwerking tussen de 

WERV-gemeenten.
 Een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen de 

WERV-gemeenten. 
 Een overzicht van de (toekomst)wensen van de verschillende 

gemeenten.
 Een overzicht van de diensten waar de gemeenten in de toekomst de 

organisatievorm shared services mee kunnen uitbreiden.
 Het toekomst beeld van elke gemeente.

Activiteiten 1. Door middel van deskresearch naar interne stukken me goed 
voorbereiden op het interne onderzoek. 

2. Met behulp van schriftelijk onderzoek achter verschillende 
gegevens, meningen en de (toekomst)wensen van de WERV-
gemeenten komen.

Omschrijving en motivering In deze fase heb ik gekozen voor deskresearch. Ik ben van mening dat ik op 
deze wijze de meeste benodigde informatie kan bemachtigen. Ik verwacht dat 
ik op basis van de deskresearch kan beslissen wat er nog onderzocht moet 
worden en op welke manier ik dat het beste kan doen, zo kan ik goed 
voorbereid beginnen aan het schriftelijk onderzoek.

Naast deskresearch heb ik ook gekozen voor een schriftelijk onderzoek 
richting de sleutelfiguren van de verschillende gemeenten. Het is van belang 
dat de respondenten zonder tussenkomst van mij nadenken over verschillende 
aspecten van shared services. Een voorwaarde voor schriftelijk onderzoek is 
dat de respondenten zeer betrokken zijn bij het onderwerp en dat is hier 
zeker het geval. Het nadeel van een schriftelijk onderzoek is de lange 
doorlooptijd. Ik verwacht dat dit nadeel uiteindelijk zal meevallen door de 
mate van betrokkenheid van de respondenten. Zij zijn allen gebaat bij mijn 
onderzoek.  

Beslisdocument Aan het eind van fase 2 wordt er een beslisdocument opgesteld. Na 
goedkeuring kan gestart worden met fase 3.
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Fase 3 Extern onderzoek
Eindresultaat fase 3 Een onderzoek waarin twee shared service concepten bij andere gemeenten 

zijn onderzocht. (Gemeenten waarbij dit concept al wordt toegepast.)
Activiteiten  Bezoek aan 2 verschillende gemeenten.

 Voorbereidend onderzoek door middel van deskresearch.
 Afnemen van een individueel interview met diverse sleutelfiguren 

van de gemeenten.
Omschrijving en motivering In fase 3 heb ik weer gekozen voor deskresearch als voorbereiding op het 

kwalitatieve onderzoek, omdat er veel te vinden is op internet en in 
tijdschriften over de gekozen gemeenten. De Netwerkstad Twente heeft 
bijvoorbeeld een eigen website waar alles over shared services gepubliceerd 
wordt.2 

Daarnaast heb ik gekozen voor een kwalitatief onderzoek; namelijk een 
individueel interview. Voor deze onderzoeksmethode heb ik gekozen, omdat 
deze manier van informatie verzamelen heel direct is. Een individueel 
interview is bij uitstek geschikt om inzicht te krijgen in de manier waarop 
mensen nadenken over bepaalde zaken en hoe zij daar betekenis aan geven. 
Om dit soort complexe processen te verhelderen is onderzoek in de diepte 
nodig, niet in de breedte. Individuele gesprekken bieden die diepte en 
worden daarom vaak ingezet bij het identificeren van problemen en het 
achterhalen van oorzaken. Daarnaast zijn ze ook heel geschikt om 
argumenten te vinden om beslissingen te onderbouwen, om kenmerken van 
groepen te achterhalen, concepten te toetsen en processen en beleid te 
evalueren. 3 Om deze redenen heb ik voor deze onderzoeksmethode 
gekozen. 

Het is erg belangrijk dat er in deze situatie wordt vergeleken met andere 
gemeenten. Bij gemeenten die het shared services concept al hebben 
ingevoerd kan de theorie worden vergeleken met de praktijk. Ook hebben 
de managers en gemeentesecretarissen ervaring met het invoeren van shared 
services. Zij kennen de knelpunten en aandachtspunten. Zij kunnen de 
WERV-gemeenten tips geven over verschillende zaken. Bij deze gemeenten 
kan vanaf het punt waar ze nu staan terug worden gekeken naar het traject 
wat ze hebben afgelegd om daar te komen. Bij goed contact met deze 
gemeenten kunnen zij als steun- en adviespunt dienen, mocht het concept 
worden geïmplementeerd bij de WERV-gemeenten. 

Beslisdocument Aan het eind van fase 3 wordt er een beslisdocument opgesteld. Na 
goedkeuring kan gestart worden met fase 4.

2 www.netwerkstadtwente.nl
3 http://www.os.amsterdam.nl/onderzoek/onderzoeksmethoden/
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Fase 4 Adviesfase
Eindresultaat fase 4 Adviesrapport met een advies richting de WERV-gemeenten over het 

concept shared services.
Activiteiten 1. Relevante theoretische gegevens samenvatten.

2. Overzichtelijk weergeven van de onderzoeksresultaten van het 
interne onderzoek.

3. Overzichtelijk weergeven van de onderzoeksresultaten van het 
externe onderzoek.

4. Conclusies trekken uit de 2 onderzoeken.
5. Advies schrijven voor de WERV-gemeenten.

Omschrijving en motivering Na het doorlopen van de eerste 3 fasen verwacht ik een gedegen advies te 
kunnen schrijven voor de WERV-gemeenten. Tijdens mijn stages heb ik 
ook een adviesrapport opgesteld, dat geeft een goede basis voor mijn 
afstudeerproject. Ik kies ervoor om eerst het interne onderzoek te doen en 
daarna het externe onderzoek, omdat ik eerst een beter beeld wil hebben van 
de organisatie. Als op papier duidelijk heb wat er binnen de WERV-
gemeenten nog moet en kan gebeuren, weet ik waar ik op moet letten 
tijdens het externe onderzoek. Externe gemeenten hebben mogelijk 
oplossingen voor de knelpunten waar de WERV-gemeenten tegenaan lopen. 
Na deze 2 onderzoeken verwacht ik duidelijke en relevante conclusies te 
kunnen trekken uit de verkregen informatie. Na het opstellen van de 
conclusies kan ik een passend adviesrapport schrijven voor de WERV-
gemeenten. 

Beslisdocument Aan het eind van fase 4 wordt er een beslisdocument opgesteld. Na 
goedkeuring kan gestart worden met de eindfase van mijn afstuderen.

Fase 5 Implementatieplan 
Eindresultaat fase 5 Implementatieplan
Activiteiten Opstellen van een plan van aanpak.

Opstellen van een projectplan.
Omschrijving en motivering Als het advies naar de WERV-gemeenten positief is moet er  ook een 

implementatieplan worden opgesteld. Dit plan moet voor de WERV-
gemeenten als leidraad dienen om het uiteindelijke gewenste resultaat te 
bereiken. Ik heb ervoor gekozen om fase 5 niet op te nemen in mijn 
afstudeerperiode gezien de tijd. Wel ga ik ervoor zorgen dat er iemand 
verantwoordelijk wordt voor het implementatieplan, mocht mijn advies 
positief zijn.

Beslisdocument n.v.t.
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1.2.5 Beoogd resultaat
Het beoogde resultaat omvat de uitkomst van het project. Het project bestaat uit het schrijven van een goed 
onderbouwd adviesrapport waarin adviezen worden gegeven en conclusies worden getrokken met betrekking tot 
het oprichten van shared services voor de WERV-gemeenten.

Het resultaat van dit project is een adviesrapport met daarin de volgende elementen:

1. State-of-art over shared services. Omschrijving van verschillende vormen van shared services. Wat zijn 
de voor- en nadelen? Op welke punten gaat het vaak mis? Waar moet rekening mee gehouden 
worden? Welke (voorbeeld)gemeenten hebben al een vorm van shared services? Is het een 
succesformule en wanneer is het een succesformule? Kortom theoretische achtergrond van het concept 
shared services.

 
2. Omschrijving van de huidige situatie van de samenwerking tussen de WERV-gemeenten. 
3. De verschillen tussen de WERV-gemeenten op inkoopgebied in kaart brengen. Wat wordt er nu al 

gezamenlijk ingekocht? Welke faciliteiten kunnen in de toekomst samen worden ingekocht? En welke 
faciliteiten kunnen beter apart of niet worden ingekocht? Hier komen direct de mogelijkheden voor de 
toekomst van de WERV-gemeenten uit voort.

4. In kaart brengen welke faciliteiten naast inkoop nog meer in aanmerking komen voor een shared 
service concept binnen de WERV-gemeenten. Mogelijke afdelingen zijn Documentaire 
Informatievoorziening, Administratie, Klantenservice, Financiën, Personeelsbeleid, Facility 
Management, Marketing, Juridisch advies en ICT. (Met uitwerken een keuze maken tussen de 3 
belangrijkste diensten.)

5. Een overzicht van de meningen, wensen en doelen van de WERV-gemeenten. Hoe denken zij over 
bepaalde zaken? Hoe zien zij de WERV-samenwerking over 10 jaar? Welke wensen hebben ze voor de 
toekomst? Welke doelen willen ze bereiken?

6. Vergelijking met 2 andere shared service gemeenten die samenwerken. (bijvoorbeeld Netwerkstad 
Twente en Regio Rivierenland) Op welke vlakken wordt samengewerkt? Wat levert het de gemeenten 
op? Hoe verloopt de samenwerking? Do’s en don’ts? Één leidinggevende of meer? Hoe is de 
implementatie verlopen? Kortom in kaart brengen van de huidige situatie van deze gemeenten en de 
weg die moet worden afgelegd om daar te komen.

7. Advies m.b.t. het implementeren van een Shared Service concept. Vertaalslag van de theorie naar de 
praktijk. Welke organisatievorm is geschikt voor de WERV-gemeenten? Waar moet veel aandacht aan 
worden besteed? Welke aspecten verdienen extra aandacht? Welke obstakels moeten worden 
verholpen? Is een implementatie haalbaar? Welke zaken moeten voor de implementatie worden 
vastgesteld en afgehandeld om de implementatie goed te laten verlopen?

8. Implementatieplan indien het advies positief is. Hoe moet alles worden aangepakt, in welk tijdsbestek 
en met welke hulpmiddelen? Wat zijn de kritische succesfactoren? En welke aspecten moeten extra 
aandacht krijgen tijdens het implementatietraject?
(Dit plan wordt door iemand anders opgesteld, deze persoon wordt hier na mijn afstuderen voor 
aangewezen. Het is wel zeer van belang voor het slagen van het project dat dit ook gebeurt.)
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2. State-of-art shared services
In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van shared services behandeld en verantwoord op basis van 
gevonden literatuur. De literatuurstudie geeft inzicht in een aantal aspecten van shared services. Tot slot worden 
de belangrijkste bevindingen in de conclusie samengevat.

2.1 Verantwoording
Deze literatuurstudie is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de aanwezige en bestaande literatuur met betrekking 
tot shared services. Deze state-of-art vormt de theoretische basis waarop en waarna het verdere onderzoek 
uitgevoerd kan worden.

Theoretische informatie met betrekking tot het concept shared services gericht op gemeenten is beperkt 
gevonden. Daarom is ook gebruik gemaakt van literatuur gericht op de verdere overheid, de private sector en 
vooral ook informatie specifiek gericht op shared service centers.

In deze literatuurstudie zijn verschillende boeken, artikelen en stukken op het internet geraadpleegd. Deze staan 
allen volledig beschreven in de bronnenlijst.  

2.2 Resultaten
De resultaten van de literatuurstudie bestaan uit inzicht in een zevental aspecten, namelijk;

 geschiedenis; 
 shared services; 
 terreinen van samenwerking
 trends en ontwikkelingen;
 voor- en nadelen;
 succes- en faalfactoren;
 leerpunten gebleken uit andere organisaties;
 conclusies.

Deze resultaten geven inzicht in de beweegredenen en ervaringen met betrekking tot shared services van andere 
organisaties. De relevante gevonden resultaten staan beschreven in de state-of-art.
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2.2.1 Geschiedenis 

De volgende informatie is gevonden in verschillende vormen van literatuur en is daarna samengevoegd tot het 
onderstaande geheel. De genoemde literatuur bestaat uit:
Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, Den Haag,  
2004
Zwaan, L., Intergemeentelijke samenwerking in nieuw perspectief, gevonden 19 februari 2007

 Quint en IBAS Consultancy B.V., Shared Service Centra, Van keuze tot aan realisatie, Den Haag, april 
2004

 Graaf, de A., Shared Services: een hype of écht iets nieuws?, Onderwijs & Jeugdzaken, gevonden in Februari 
2007

Intergemeentelijke samenwerking, dit betekent shared services tussen autonome organisaties4, komt al zolang 
voor als er gemeenten zijn. De geschiedenis van intergemeentelijke samenwerking kenmerkt zich vooral door 
twee tendensen.5

1. Enerzijds is er de  rijksoverheid, die de intergemeentelijke samenwerking probeert te reguleren. 
Vooral de (democratische) controle op samenwerkingsverbanden en het voorkomen van een vierde 
bestuurslaag zijn daarbij de achterliggende doeleinden. 

2. Anderzijds zijn er de gemeenten die actief samenwerking zoeken, deels als antwoord op 
gemeenteoverstijgende (regionale) vraagstukken, maar vooral als verdediging tegen dreigende 
herindeling. 

De laatste paar jaren is er een nieuwe impuls te zien in de aandacht voor samenwerking en lijkt, op het gebied 
van samenwerking, ruimte zich af te tekenen voor nieuwe richtingen.

Discussies in 1950 leidden tot de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarin de samenwerking tussen 
verschillende gemeenten werd geregeld. De wet voorzag zowel in vrijwillige als in gedwongen samenwerking.6 

Momenteel zijn er al verschillende zaken in deze wet aangepast en veranderd. (zie begrippenlijst)

Van oudsher wordt er binnen organisaties geworsteld met de vraag of bepaalde taken centraal of decentraal 
moeten worden ingericht. Aanvankelijk werden veel ondersteunende diensten centraal geleverd. Business 
managers konden weinig invloed uitoefenen op de kwaliteit en de kosten van deze diensten. Toen de resultaten 
van bedrijven eind jaren zeventig onder druk kwamen te staan, is dit concept ter discussie komen te staan.7

Vanuit het concept van integraal management is in de jaren tachtig een decentralisatiegolf op gang gekomen. 
Binnen organisaties werden resultaatgerichte eenheden ingericht, die verregaand bevoegd werden om hun eigen 
bedrijfsvoering in te richten, opdat ze ook integraal op het resultaat van hun eenheid konden worden afgerekend. 
In praktijk betekende dit, dat centrale administraties, expertisegebieden en ondersteunende activiteiten werden 
gedecentraliseerd. Het kwam de slagkracht van de integrale manager ten goede.

In de loop van de jaren negentig ontwikkelde met name de informatietechnologie zich zodanig, dat bezwaren 
die eens hadden geleid tot de grote decentralisatiegolf konden worden weggenomen. Met behulp van de 
moderne technologie kunnen gegevens ineens overal toegankelijk worden gemaakt.

In de organisatiekunde is gezocht naar modellen, waarmee de schaal waarop bepaalde activiteiten worden 
georganiseerd kan worden vergroot, terwijl de zeggenschapsstructuur niet wordt aangetast. Het concept van 
shared services geeft invulling aan dit nieuwe organisatiemodel.

4 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
5 Zwaan, L., Intergemeentelijke samenwerking in nieuw perspectief, gevonden 19 februari 2007
6 Zwaan, L., Intergemeentelijke samenwerking in nieuw perspectief, gevonden 19 februari 2007
7 Quint en IBAS Consultancy B.V., Shared Service Centra, Van keuze tot aan realisatie, Den Haag, april 2004
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De eerste Shared Service Centers (een organisatievorm van shared services) ontstonden in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw in de USA. De belangrijkste reden voor het ontstaan was dat grote, complexe organisaties – die 
vaak geografisch waren verspreid – zich méér op hun primaire taken wilden concentreren. Er werd voor 
gekozen om sommige ondersteunende bedrijfsprocessen onder te brengen in een aparte entiteit (of aparte 
entiteiten) die daardoor deze processen konden standaardiseren en optimaliseren. Zo sneed het mes aan twee 
kanten: naast een betere focus op het primaire proces kon de kwaliteit van de ondersteunende bedrijfsprocessen 
omhoog en konden de kosten door de schaalvoordelen dalen. Toen dat in de praktijk redelijk bleek te werken, 
werden steeds meer SSC’s gevormd en in het midden van de jaren ’90 ‘waaide’ het fenomeen over naar Europa 
en begonnen ook in Nederland de eerste organisaties SSC’s op te zetten. Toen in 2000 duidelijk begon te 
worden dat het economisch allemaal wat minder ging, werd de gretigheid voor het onderwerp shared services 
alleen nog maar groter, omdat menigeen werd aangetrokken door het aspect kostenverlaging.8 
Daarnaast ontstonden discussies rond concepten om grote delen zoniet vrijwel het gehele ambtelijke apparaat 
voor meerdere gemeenten te delen, waarbij de gemeente alleen bestuurlijk een autonome eenheid blijft met een 
hele kleine groep bestuurlijk–strategische beleidsadviseurs, die tevens de opdrachtgeverrol naar het gedeelde 
ambtelijke apparaat vervullen.9

Figuur 2.1: Bron Quint en IBAS Consultancy B.V., Shared Service Centra, Van keuze tot aan realisatie, Den Haag, april 2004

8 Graaf, de A., Shared Services: een hype of écht iets nieuws?, Onderwijs & Jeugdzaken, gevonden in Februari 2007
9 Zwaan, L., Intergemeentelijke samenwerking in nieuw perspectief, gevonden 19 februari 2007
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2.2.2 Shared services
Shared services richt zich voornamelijk op de ambtelijke organisatie. ICT, inkoop en personeelszaken zijn 
voorbeelden van dienstverlenende organisatie-eenheden. Bij het concept shared services worden deze diensten 
van verschillende gemeenten samengevoegd. Na deze samenvoeging van de genoemde diensten, worden ze 
minder interne diensten en meer externe diensten. Dat betekent dat de gemeente opdrachtgever wordt en de 
dienst opdrachtnemer. Deze relatie betekent ook dat er met vaste verrekenprijzen moet worden gewerkt.

De informatie met betrekking tot de volgende organisatievormen is gehaald uit de literatuur en daarna 
samengevoegd tot onderstaande tekst. 

 www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
 ‘Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten’ van A.F.A Korsten, L. Schaepkens 

en L.J.M.J. Sonnenschein 
 ‘Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie’ van J. Strikwerda. 

Organisatievormen voor shared services 
Shared services kunnen worden ondergebracht in verschillende organisatievormen. De keuze voor een 
organisatievorm hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal deelnemers aan een shared service project; de 
onderlinge verhoudingen tussen en karakter van de deelnemende partijen; het aantal en het soort diensten dat 
men gaat delen; de beoogde doelstellingen om te komen tot shared services, enzovoorts. De volgende 
organisatievormen worden onderscheiden: 10 
  - netwerkmodel 
 - centrummodel 
 - matrixmodel 
 - shared service centrum 
 - SETA-model 
 - federatiegemeente 

Netwerkmodel 
Het netwerkmodel is de meest vrijblijvende organisatievorm voor shared services. Het shared service karakter zit 
in het structurele karakter van de samenwerking en de opdracht om schaalvoordelen te realiseren.11 De 
samenwerkende organisaties blijven hierbij onveranderd. Slechts op een aantal gebieden werken de ambtenaren 
samen. Voor het netwerkmodel wordt vaak gekozen als organisaties tijd nodig hebben om naar elkaar toe te 
groeien en als de noodzaak om schaalgrootte te realiseren niet dringend is. Het model biedt geen oplossing om 
de kwetsbaarheid te verminderen of de kwaliteit te verbeteren. Kostenbesparingen zullen slechts in beperkte 
mate worden gerealiseerd. Juridisch gezien volstaat een samenwerkingsconvenant voor het opereren in een 
netwerkmodel. 
De WERV-gemeenten werken nu volgens dit model. Dit kan ik afleiden uit verschillende feiten:

 de samenwerkende organisaties blijven onveranderd
 de 4 gemeenten hebben tijd nodig om naar elkaar toe te groeien 
 er is geen noodzaak om schaalgrootte te realiseren
 de 4 gemeenten opereren op basis van een samenwerkingsconvenant

Centrummodel 
Bij het centrummodel wordt de shared service ondergebracht bij één van de gemeenten. In de praktijk is dit 
meestal ook de grootste gemeente. De centrumgemeente levert in dit geval diensten aan de andere deelnemende 
gemeenten op basis van service level agreements (SLA's). Van het centrummodel wordt vaak gebruik gemaakt 
wanneer één van de gemeenten al een sterke positie heeft in de diensten die men gezamenlijk wil uitvoeren. 
Over het algemeen zal bij deze vorm van shared services de bestaande afdeling van de centrumgemeente worden 
uitgebreid met ambtenaren van de andere deelnemende gemeenten en zullen er maatwerkcontracten worden 
ontwikkeld. Door gebruik te maken van het centrummodel kan de kwetsbaarheid worden verkleind en kunnen 
schaalvoordelen behaald worden. Juridisch gezien is een convenant te vrijblijvend voor deze constructie. Meer 
voor de hand ligt een samenwerkingsovereenkomst of een samenwerking gebaseerd op leveringscontracten. 12

10 www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
11 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
12 www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
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Matrixmodel 
Bij het matrixmodel worden de diensten niet ondergebracht bij één centrumgemeente, maar wordt iedere 
deelnemende gemeente verantwoordelijk voor een bepaald uitvoeringsterrein. Alle ambtenaren uit een bepaald 
taakveld treden dan in dienst bij de gemeente die verantwoordelijk is voor dat betreffende taakveld. De eigen 
verantwoordelijkheid wordt vastgelegd in leveringsovereenkomsten. Een risico van het matrixmodel is dat men 
in de verleiding komt om de verdeling van taakvelden zodanig in te delen dat men met gesloten beursen kan 
gaan werken. Het matrixconcept is vooral geschikt voor gemeenten die behalve op uitvoering ook op beleid 
zoveel mogelijk gelijkgestemdheid nastreven. Juridisch gezien past het matrixconcept goed in een 
publieksrechtelijke constructie als de Wet Gemeentelijke Regelingen13 (verder; WGR). Voor de onderlinge 
dienstverlening is het echter wel van belang om met contracten te werken. 

Shared service center 
Bij de vorming van een shared service center worden de diensten en ambtenaren van de betrokken 
uitvoeringsterreinen ondergebracht in één gemeenschappelijke organisatie. Diensten worden op contractbasis 
verleend. De medewerkers komen rechtstreeks in dienst bij het shared service center of worden vanuit de 
gemeente gedetacheerd. De voordelen van deze organisatievorm liggen vooral in het behalen van schaalgrootte, 
het scheiden van beleid en uitvoering en de eenduidige relatie tussen de samenwerkende gemeenten. Het shared 
service center kan één taakveld omvatten, maar het is ook mogelijk om meerdere afdelingen samen te voegen, of 
om met meerdere gemeenten één gezamenlijk ambtelijk apparaat op te zetten. Dit laatste staat onder andere de 
bedenkers van het SETA-concept voor ogen. 14

Bestuurlijk gezien werkt het shared service center vooral goed in een situatie dat bestuurders een zakelijke relatie 
met de organisatie voorstaan. Naarmate het shared service center professioneler wordt, zal dus ook het bestuur 
van de deelnemende gemeenten moeten professionaliseren. Juridisch gezien wordt voor de vorming van een 
shared service center vaak gebruik gemaakt van de WGR. Er klinken echter ook geluiden dat men voor dit 
concept wel tegen knelpunten in de WGR aanloopt. 15

SETA-model (Samen En Toch Apart) 
Het SETA-model is een bestuurskundig theoretisch model van Korsten. Het lijkt in veel gevallen op het shared 
services centrum. Bij het SETA-model worden de medewerkers ook ondergebracht in een nieuwe organisatie, 
het facilitair bedrijf. Het is echter veelomvattender dan het concept van het shared services centrum omdat het 
uitgaat van het zoveel mogelijk uitvoeren van activiteiten door het facilitair bedrijf. Juridisch gezien geschiedt de 
samenwerking op basis van bestuursopdrachten en maakt men gebruik van een convenant. Het is ook mogelijk 
de samenwerking via een WGR-constructie te laten verlopen. 

Federatiegemeente  
Met de Federatiegemeente introduceert Prof. D.J. Elzinga een concept voor intergemeentelijke samenwerking, 
om de kwaliteit van het gemeentelijk functioneren te vergroten met behoud van de politieke gemeenschappen in 
de afzonderlijke gemeenten. Elzinga definieert de Federatiegemeente als:

“Een vergaande samenwerkingsvorm van bijvoorbeeld drie gemeenten, waarbij belangrijke delen van de 
vergunningverlening, onderwijs, voorzieningen en diensten worden ondergebracht bij gezamenlijke diensten” 
(Binnenlands Bestuur, 5 april 2002)

In de federatiegemeente kan de intensiteit en de mate van samenwerking variëren. Samenwerking kan geleidelijk 
groeien vanuit taakvelden waar de voordelen het eerst zijn te realiseren.16 Juridisch gezien wordt bij een 
federatiegemeente de samenwerking via een verordening geregeld. Ook hier kan de WGR uitkomst bieden. 

13 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
14 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
15 www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
16 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
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2.2.3 Mogelijke shared service organigrammen

Figuur 2.2: Verschillende, in de praktijk voorkomende organisatievormen voor ssc’s.17

Intrabestuurlijk
In het bovenstaande organigram is een organisatie weergegeven die op verschillende wijzen een shared service 
concept integreert in de organisatie. In dit geval gaat het om een intrabestuurlijke (1 organisatie) vorm.
(a) en (b) zijn zuivere vormen van shared services centers als apart onderdeel van de interne organisatie, (c) is een 
shared service center gehangen onder corresponderende functionele stafafdeling (d) is een organisatievorm voor 
een aantal specifieke gevallen, (e) is een shared service center georganiseerd buiten de interne organisatie van de 
onderneming in de vorm van een joint venture, (f) is een shared service center dat georganiseerd is als een 
zelfstandige onderneming in de markt en op contractbasis voor de onderneming werkt (Business Process 
Outsourcing).

17 Strikwerda, J. (5e druk 2005), Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie, Koninklijke van Gorcum, Den Haag
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Figuur 2.3: Interbestuurlijk Shared Service Center model volgens Korsten18

Figuur 2.4: Organigram ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland19

Interbestuurlijk
Bij een interbestuurlijke samenwerking wordt er een bepaalde organisatievorm gekozen, door de verschillende 
partijen, die het beste aansluit bij  de organisaties. De organisatievorm die gekozen is bepaald hoe (in welke mate) 
officieel het organigram eruit ziet. Figuur 3 geeft een algemeen beeld van een mogelijke organisatiestructuur. 
Figuur 4 laat zien hoe het organigram is opgebouwd van het ‘ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland’, 
waar de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel onder 
vallen.
 

18 Laar, van de J.M., Van collegialiteit tot partnerschap, Heerlen, juni 2006
19 http://www.iszf.nl/showpage.asp?id=553
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2.2.4 Terreinen van samenwerking
Op het gebied van shared services kan op verschillende terreinen worden samengewerkt. Veel activiteiten lenen 
zich om te worden ondergebracht in een Shared Service. Toch kan niet alles daarin worden ondergebracht. 
Taken op het gebied van planning en control zullen bij de concernleiding of de gemeentebesturen blijven. Ook 
houden gemeentebesturen behoefte aan stafondersteuning om de strategische lijnen uit te zetten, hen te adviseren 
bij beslissingen, afspraken te maken over kwaliteit, kwantiteit en kosten van de verleende diensten.20

In de praktijk komen shared services voor op terreinen als: 21 22

 Administratie: postkamer, repro, archivering;
 Onderwijs;
 Klantenservice: online services, call centers, buitendienst;
 Ruimtelijke ordening;
 Financiën: boekhouding, inkoop, facturering en inning van onroerend goedbelasting;
 Communicatie;
 Personeelsbeleid: werving en selectie, mobiliteit, training en opleiding, management development;
 Sociale Zaken;
 ICT: applicatieontwikkeling, helpdeskfuncties, onderhoud, training;
 Handhaving;
 BWT;
 Huisvesting en facilitaire zaken: horecavoorzieningen, informatiesystemen, onderhoud, beveiliging, 

afvalinzameling;
 Milieu;
 Marketing: adverteren, telemarketing, campagneontwikkeling;
 Juridisch advies;
 Brandweer;
 Beleidsontwikkeling en uitvoering: onderwijs, milieuhandhaving;
 Fabricageactiviteiten;
 Inkoop.

In het onderzoek van Leeuwendaal: Shared service centers in gemeenten; Een onderzoek onder burgemeesters, is gevraagd 
naar de mening van de respondenten met betrekking tot terreinen van samenwerking.23 In het onderzoek is in de 
eerste instantie uitgegaan van het onderbrengen van administratieve taken (met name op financieel, personeel en 
belasting gebied) in een shared service center constructie. In het onderzoek is de respondenten gevraagd of er 
binnen hun organisatie, naast administratieve taken, taakgebieden zijn die bij een shared service center 
ondergebracht kunnen worden. Een ruime meerderheid van 84% ziet inderdaad mogelijkheden hiertoe. De tabel 
verduidelijkt welke taakgebieden de respondenten nog meer willen onderbrengen in een shared service center.

20 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
21 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
22 Pröpper, I., Kessens, H. en Weststeijn, E., Trendstudie – Samenwerking decentrale overheden, Partners + Pröpper, Vught, augustus 2005
23 Janssen, drs. P.S.C. en Zwaan, drs. L.J., Shared service centers in gemeenten; Een onderzoek onder burgemeesters, 26 april 2005
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Taakgebied Keren genoemd
Inkoop 37
Juridische Zaken 22
Sociale dienst 17
ICT 16
P&O 14
Milieu 11
Handhaving 10
BWT (belasting) 6
Ruimtelijke ordening 6
Buitendienst (groen en/of grijs) 4
Exploitatie gemeentelijke gebouwen 4
Afvalinzameling 3
Brandweer 3
Leerplicht 3
Onderwijs 3
Communicatie 2
Facilitaire diensten 2
Secretariaat 2
Vastgoedregistratie 2
Veiligheid 2
Beleidstaken met weinig beleidsvrijheid 1
Bouw- en civieltechnische bestekken 1
Dossiervorming 1
Interne audits (voor elkaar) 1
Jeugdbeleid 1
Regionale Zaken 1
Vreemdelingen 1

Tabel 2.1: Diverse taakgebieden waarop kan worden samengewerkt door gemeenten

De bovenstaande gegevens geven een beeld van de terreinen die in aanmerking komen voor een shared service 
concept volgens respondenten van verschillende gemeenten. De respondenten van het bovengenoemde 
onderzoek zijn 85 burgemeesters en 11 gemeentesecretarissen van 96 gemeenten.
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2.2.5 Trends en ontwikkelingen 

De volgende trends en ontwikkelingen zijn allen gehaald uit de trendstudie – Samenwerking decentrale overheden – 
van Partners + Pröpper24. Deze trendstudie is in augustus 2005 openbaar gemaakt. Sommige teksten zijn 
(gedeeltelijk) bewerkt.
Naast de genoemde trendstudie zijn er ook andere bronnen gebruikt, deze staan vermeld als voetnoot onderaan 
elke pagina.

Algemene trends
Maatschappelijke en bestuurlijke schaalvergroting/globalisering
Schaalvergroting in de samenleving en in het openbaar bestuur is een ontwikkeling die zich minstens sinds 
anderhalve eeuw met regelmaat doorzet.  Het aantal gemeenten neemt voortdurend af, namelijk van 1209 
gemeenten in 1850, naar 636 gemeenten in 1995 tot 467 gemeenten in 2005. Ook bij de waterschappen treedt 
een schaalvergroting op, namelijk van 3500 waterschappen in 1850 naar 2500 precies een eeuw later in 1950. In 
1995 waren er nog 135 waterschappen. Per 1 januari 2005 zijn er 27 waterschappen.

Lokalisering en politieke vernieuwing
De ontwikkelingen van schaalvergroting en globalisering gaan samen met lokalisering. Er wordt meer aandacht 
geschonken aan kleinschalige aspecten. Dit komt onder meer tot uitdrukking in gebiedsgericht werken, 
binnengemeentelijke decentralisatie en toenemende aandacht voor interactief beleid en burgerparticipatie vanaf 
omstreeks 1990 tot nu toe.  

Ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie
Een aantal relevante maatschappelijke trends zijn mede ingegeven door ontwikkelingen in informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). Deze technologie versterkt de maatschappelijke trend naar individualisering en 
horizontalisering. Dit komt doordat 'netwerkrelaties' van personen binnen en tussen organisaties gemakkelijker 
worden. Het gebruik van internet leidt tevens tot virtualisering van processen: vanaf een willekeurige plek 
kunnen activiteiten worden ondernomen en kunnen mensen en organisaties met elkaar in contact komen. 
Informatie- en communicatietechnologie biedt tevens de mogelijkheid dat maatschappelijke en bestuurlijke 
processen transparanter worden.

Dualisering van het bestuur
Sinds 2002 en 2003 geldt voor gemeenten en provincies een duaal bestuur waarbij een scheiding plaats vindt 
tussen de volksvertegenwoordiging en het bestuur. Deze scheiding komt tot uitdrukking in een taakverdeling en 
het ongedaan maken van dubbelfuncties: wethouders en gedeputeerden zijn niet tegelijkertijd ook raadslid,
respectievelijk lid van de Provinciale Staten. Evaluaties van dualisering laten zien dat de onafhankelijkheid van de 
raad/ Provinciale Staten ten opzichte van het college is toegenomen, maar dat er nog geen sprake is van een 
heldere taakverdeling in de praktijk en evenmin van een zichtbare doorwerking ervan naar grote groepen van 
burgers en instellingen.

Rijksbeleid ten aanzien van bestuurlijke organisatie
Sinds 1995 geldt een 'beleidskader gemeentelijke herindeling' dat niet langer uitgaat van een bepaald inwonertal 
als criterium voor opheffing of samenvoeging van gemeenten, maar van algemene bestuurlijke argumenten zoals 
bestuurskracht, duurzaamheid en interne samenhang van de gemeente. Ook draagvlak bij de 
volksvertegenwoordiging is een zwaarwegend criterium: zonder voldoende draagvlak verkrijgt het kabinet geen
herindeling.

24 Pröpper, I., Kessens, H. en Weststeijn, E., Trendstudie – Samenwerking decentrale overheden, Partners + Pröpper, Vught, augustus 2005
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Trends in samenwerking binnen de overheid
Uitgaande van schattingen is te zien dat de samenwerking toeneemt: meer publieke én
meer private samenwerking, meer formele én meer informele samenwerking. Zowel het aantal publieke als 
private samenwerkingsverbanden stijgt wanneer dit wordt afgezet tegen het totaal aantal gemeenten, 
waterschappen en provincies. Bij de publieke verbanden gaat het dan om samenwerking in het kader van de 
Wgr: een Openbaar Lichaam, een Gemeenschappelijk Orgaan, een Centrumgemeentenconstructie of een 
Regeling Zonder Meer. Private samenwerkingsverbanden zijn een Stichting, Vereniging, Naamloze 
Vennootschap, Besloten Vennootschap, contract en bestuursakkoord/ intentieverklaring of convenant (zie tabel 
1.1 en 1.2).

1990 1997 2005
Schatting totaal aantal publieke samenwerkingsverbanden (WGR) 754 797 697
Schatting totaal aantal private samenwerkingsverbanden - 1.098 1.165

Totaal aantal verbanden - 1.895 1.862

Totaal aantal gemeenten, waterschappen en provincies (decentrale 
overheden)

825 684 506

Aantal publieke verbanden afgezet tegen totaal aantal decentrale 
overheden

0.9 1.2 1.4

Aantal private verbanden afgezet tegen totaal aantal decentrale 
overheden

- 1.6 2.3

Tabel 2.2: schatting totaal aantal publieke en private samenwerkingsverbanden voor de jaren 1990, 1997 en 2005, afgezet tegen totaal aantal gemeenten,  
waterschappen en provincies.

Bron: WGR-registers en online enquête onder gemeentesecretarissen.

Behalve meer formele samenwerkingsverbanden wordt ook een toenemende
mate van informele samenwerking geconstateerd. Het gaat dan onder meer om het uitwisselen van kennis, 
bijvoorbeeld over nieuwe beleidsontwikkelingen bij het opstellen van beleidsnota's. Informele samenwerking 
krijgt daarnaast veelvuldig vorm doordat gemeenten van elkaar capaciteit lenen rond PIOFACH-taken25.

Publiekrechtelijke onderwerpen Privaatrechtelijke onderwerpen
Natuur, milieu/afvalverwerking Natuur, milieu/afvalverwerking
Sociale zaken Sociale zaken
Algemene en bestuurlijke zaken Inkoop
Welzijn (cultuur, sport, minderheden, 
emancipatie)

ICT

Veiligheid/hulpverlening (politie, 
brandweer, ambulance)

Veiligheid/hulpverlening (vooral 
brandweer)

Onderwijs/arbeidsmarkt Personele Zaken
Verkeer en vervoer Organisatie
Economische ontwikkeling Facilitaire Zaken
Volkshuisvesting Communicatie
Overige Huisvesting
Toerisme
Openbare werken
Ruimtelijke ordening

Tabel 2.3: overzicht van mogelijk onderwerpen voor publiek- en privaatrechtelijke samenwerking.

25 PIOFACH is het acroniem van Personeel, Informatie, Organisatie, Facilitaire Zaken,
Automatisering, Communicatie en Huisvesting – allen taken rond de bedrijfsvoering.
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Vooral gemeenten en waterschappen, maar ook provincies verwachten dat er in de
toekomst een toenemende behoefte aan samenwerking bestaat (zie tabel 2.4).

Verwachtingen over de omvang 
samenwerking in de toekomst

% mee eens tot zeer mee eens
Gemeenten Provincies Waterschappen

De behoefte afstemming van beleid en visie met 
andere decentrale overheden neemt toe. 86% 50% 82%
De behoefte aan samenwerking met andere 
decentrale overheden ten aanzien van uitvoering,  
dienstverlening en beheerstaken neemt toe.

91% 67% 81%

Tabel 2.4: behoefte aan samenwerking in de toekomst.
Bron: online enquête onder gemeentesecretarissen, enquête onder provinciesecretarissen en directeuren/ secretarissen waterschappen.

Er bestaan verschillende oorzaken voor de toenemende (behoefte aan) samenwerking. Vaak komt de 
decentralisatie van rijkstaken naar voren, bijvoorbeeld op het terrein van de Wet werk en bijstand en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning voor gemeenten en jeugdbeleid voor provincies.

Algemene trends; Shared services
Het concept shared services wint de laatste jaren aan populariteit, binnen het bedrijfsleven en binnen de 
overheid. 26 Met name gemeenten en het rijk zien in het concept shared services een mogelijkheid om 
schaalvoordelen te behalen zonder dat dit ten koste gaat van de autonomie van de samenwerkende organisaties. 
Die schaalvoordelen liggen onder andere op het vlak van kostenreductie, bundeling van kennis en expertise, 
bundeling van investeringskracht en het verkleinen van de kwetsbaarheid van kleine organisaties.27

Shared services binnen de overheid
Samenwerking binnen de overheid is op zichzelf niet nieuw, wél is de laatste jaren sprake van een sterke 
toename. De verwachting is dat deze samenwerking verder zal toenemen. In een trendstudie van Partners + 
Pröpper28 geven 91% van de gemeenten, 67% van de provincies en 81% van waterschappen aan dat zij in 
toenemende mate behoefte hebben aan samenwerking met andere decentrale overheden ten aanzien van 
uitvoering, dienstverlening en/of beheerstaken.

Deze toename van samenwerking ten aanzien van hulpbronnen heeft te maken met een aantal factoren. 
Allereerst wordt de ontwikkeling van een verzelfstandiging tussen beleid en uitvoering geconstateerd. Deze 
ontwikkeling leidt er ook toe dat de samenwerking op het terrein van uitvoering en bedrijfsvoering minder 
bedreigend voor de autonomie van de samenwerkingspartners wordt ervaren als voorheen. Ook dualisering 
speelt hierin tot nu toe een (bescheiden) rol waarbij de bedrijfsvoering en uitvoering meer op afstand van de raad 
komt te staan. De toename van samenwerking ten aanzien van diverse entiteiten heeft ook te maken met
beperkte financiële middelen mede ingegeven door de bezuinigingen van de rijksoverheid. Tegelijkertijd worden 
de afgelopen jaren veel goede voorbeelden bekend waarin overheden laten zien dat deze vorm van 
samenwerking een forse kostenreductie met zich meebrengt.

Samenwerking ten aanzien van diverse entiteiten komt op allerlei manieren voor. Een eerste onderscheid is of 
samenwerkende overheden hun hulpbronnen volledig delen, bijvoorbeeld één gemeenschappelijke ambtelijke 
dienst, of dat zij ten aanzien van een beperkt aantal hulpbronnen samenwerken, bijvoorbeeld op de 
inkoopfunctie. Een tweede onderscheid is of de samenwerkende partijen een symmetrische of een asymmetrische 
relatie met elkaar hebben. Bij een symmetrische relatie dragen alle samenwerkingspartners bij aan de productie of 
aan de gezamenlijke uitbesteding van diverse diensten en nemen alle partners ook diensten af. Bij een 
asymmetrische relatie is de rol van de ene partij beperkt tot het afnemen van diensten bij de andere partij.

26 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
27 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
28 Pröpper, I., Kessens, H. en Weststeijn, E., Trendstudie – Samenwerking decentrale overheden, Partners + Pröpper, Vught, augustus 2005
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Gemeenten, waterschappen en provincies werken in toenemende mate onderling samen, al of niet aangevuld 
met private partijen. Het aantal publiekrechtelijke én het aantal privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden nemen 
toe, als deze worden afgezet tegen het totaal aantal gemeenten, waterschappen en provincies. De verwachting 
bestaat evenwel, vooral onder gemeenten en waterschappen en in iets mindere mate onder provincies, dat 
publiekrechtelijke samenwerking in de toekomst de meest aangewezen  samenwerkingsvorm is. Deze 
verwachting geldt zowel voor (regionale) beleidsafstemming als voor samenwerking ten aanzien van uitvoering, 
dienstverlening en/of beheerstaken.

SGBO29 constateert in 1997 een trend van verzakelijking in de samenwerking. Deze trend zette door tot in 2005 
en naar verwachting ook verder in de toekomst. Deze verzakelijking heeft te maken met de tijdgeest van 'niet 
praten, maar doen' en het voor burgers duidelijk maken welke prestaties de overheid voor welke prijs levert. 
Verzakelijking komt onder meer tot uitdrukking in de behoefte aan het realiseren van tastbare resultaten vanuit 
een concrete inhoudelijke opgave en het meer dan voorheen individueel verrekenen van de kosten en baten van 
de samenwerking. De verzakelijking krijgt mede vorm door een flexibilisering van de samenwerking. Het 
merendeel van de gemeenten en waterschappen en de helft van de provincies verwachten dat samenwerking 
tussen decentrale overheden in toenemende mate met wisselende partners plaats vindt.

Shared service centers
De meest bekende vorm van shared services, namelijk Shared service centers (SSC’s), is ‘hot’.30 De artikelen en 
boeken over dit onderwerp nemen in aantal gestaag toe. Lezingen en workshops met betrekking tot SSC’s 
worden veelvuldig bezocht. De verwachtingen zijn hooggespannen. Ook in de gemeentewereld is er veel 
aandacht voor SSC’s. Uit een enquête van Leeuwendaal onder een kleine honderd burgemeesters blijkt dat 88% 
van de burgemeesters bekend is met het fenomeen SSC’s31. Ongeveer 45% van de burgemeesters maakt reeds 
gebruik van een SSC, of – en dat zijn de meesten – denken gebruik te gaan maken van een SSC. Dat percentage 
ligt overigens aanmerkelijk hoger bij de kleinste gemeenten. Dat is ook logisch omdat voor dit soort gemeenten 
de grootste voordelen haalbaar lijken. Veel ervaring met SSC’s is er echter nog niet. De ervaring die er al wel is, 
is vooral gebaseerd op grote multinationale bedrijven die SSC’s op diverse gebieden hebben ingericht. Dat soort 
bedrijven heeft echter een grote schaal en kent een aansturing vanuit een concern. Het ontbreken van 
concernsturing compliceert zaken. 

29 www.sgbo.nl, organisatie voor onderzoek, advies en implementatie
30 Gerritse, drs. G., Zwaan, drs. L.J. en Janssen, drs. P.S.C., Shared service center voor gemeenten, de F.A.Q.’s, Leeuwendaal advies B.V., april 2005
31 Janssen, drs. P.S.C. en Zwaan, drs. L.J., Shared service centers in gemeenten; Een onderzoek onder burgemeesters, 26 april 2005
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2.2.6 Voor- en nadelen 
Er zijn verschillende voor- en nadelen te noemen voor het concept shared services. Deze voor- en nadelen 
worden in het volgende schema overzichtelijk weergegeven.32 33 34 35 36 37

Voordelen Nadelen
Schaalvoordelen creëren Organisatieverandering, met consequenties voor 

deelnemende organisaties en personeel
   Kostenreductie behalen Er wordt afstand gecreëerd, niet alle diensten zijn 

meer ad hoc beschikbaar
   Bundeling van kennis en expertise Gemiddelde loonniveau ligt vaak hoger
   Bundeling van investeringskracht Coördinatiekosten en implementatiekosten
   Verminderen van kwetsbaarheid van 

kleine organisaties
Koers bepaling kost tijd van bestuurders

Grotere transparantie Zonder voldoende draagvlak geen kans op succes
Werken op basis van een SLA houdt de managers 
scherp en zakelijk

Inleveren van een stukje zeggenschap bij 
samenwerking van meerdere organisaties.

Samenwerken leidt tot meerwaarde voor de 
uiteindelijke klant
Hogere kwaliteit van beleidsontwikkeling en de 
uitvoering van wettelijke taken en 
regelingen/publieke voorzieningen.
Verhogen van de reactiesnelheid van de organisatie
Toename flexibiliteit
Focus op de kerntaken
Personeelsreductie
Beter inzetten van nieuwe technologie
Continuïteit

Tabel 2.5: Voor- en nadelen van het concept shared services

Voor het concept shared services zijn meer voordelen dan nadelen te vinden in de literatuur. Het lijkt door het 
grote aantal voordelen dat de nadelen eigenlijk niet meer ter zake doen, maar het zou een grote fout zijn daarvan 
uit te gaan. De belangrijkste nadelen zijn de organisatieverandering en het feit dat zonder draagvlak geen shared 
service concept kan worden toegepast. Deze nadelen wegen erg zwaar, als deze nadelen niet serieus worden 
genomen, dan zal de implementatie hoogstwaarschijnlijk mislukken. 38

32 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
33 Opheij, W. en Willems, F., Shared Service Centers: balanceren tussen pracht en macht, Verandermanagement, nummer 95, 2004
34 Strikwerda, prof. dr. J., Shared service centers en gemeenten, Openbaar bestuur, april 2005
35 Ytsma, drs. W., Structuurelementen van het Shared Service Centrum: flexibilisering, structurering, insourcing en outsourcing, Factomedia, november 2004
36 Gerritse, drs. G., Zwaan, drs. L.J. en Janssen, drs. P.S.C., Shared service center voor gemeenten, de F.A.Q.’s, Leeuwendaal advies B.V., april 2005
37 Dekker, M. en Schut, J., Onderzoeksrapport Shared Services in beweging! Een struikelpartij of een sprint?, Capgemini Nederland B.V., 
Utrecht, Juli 2005
38 Graaf, de H., Hoeksema, M., Kager, V. en Kolthof, E., Haken en ogen bij het opzetten van een SSC, Controlling, nummer 12, december 2005
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2.2.7 Succes- en faalfactoren 
De volgende punten kunnen succesfactoren zijn maar ook faalfactoren. Het is afhankelijk van de uitvoering of de 
factoren leiden tot succes of tot falen.39 40 41 42

 Administratieve organisatie: gemeenschappelijke informatiestructuur
Efficiëntie en professionalisering kunnen worden belemmerd door het feit dat iedere afnemer zijn 
informatiehuishouding en bijbehorende ict-infrastructuur op zijn eigen manier bijhoudt. 
Schaalvoordelen en kennisuitwisseling worden zo mogelijk belemmerd. 

 Geleidelijke introductie van het shared services concept, te beginnen met de taakvelden die het meest 
kansrijk zijn.

 Kosten en baten: transparant
De transparantie van kosten en baten is van cruciaal belang voor het gezag van een shared service 
concept. 

 Concernsturing: duidelijk eigendom
Het is zeer van belang dat het shared service concept een eenduidige concernsturing heeft.  

 Interbestuurlijk overleg: commitment vanuit het hoogste niveau
Het invoeren en het functioneren van het shared service concept is omgeven door onzekerheid. Om 
die reden is continu politiek-bestuurlijk commitment aan het concept noodzakelijk.

 Prestatieafspraken: vastleggen en evalueren
 Standaardisatie en maatwerk: een mix
 Opdrachtgeverschap: professionalisering

De inrichting van een shared service concept vergt professionalisering van het opdrachtgeverschap. 
De belangen van de dienst en het concept moeten worden afgewogen.

 Verandermanagement: het transparant en expliciet maken van de meerwaarde van het concept. 
 ICT als hefboom

ICT kan gebruikt worden voor het optimaliseren van processen.
 Verwachtingsmanagement
 Business case: succesverhalen zijn van groot belang.
 Klantgericht denken.
 Communicatie, zowel in het voortraject, gedurende het proces als in het na-traject (implementatie).
 Gedetailleerde planning.
 Vertrouwen bij de samenwerkingspartners.

39 Matthijsse, R., Bruijn, de H., Voort, van der H., Wagenaar, R. en Wendel de Joode, van R., Shared services centers bij de rijksoverheid: Big bang of  
zachte dwang, Tiem-6, januari/februari, 2005.
40 Delen, dr. G. en Schouten, ir. P., Succesfactoren voor shared services, Overheidsmanagement, nummer 11, november 2006
41 Bruijn, de D-J., Kritische succesfactoren bij het realiseren van veranderingen, gevonden 19 februari 2007
42 Slierendregt, W.J., Shared Services mogelijkheden (bij inkopen), augustus 2005
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2.2.8 Leerpunten gebleken uit andere organisaties
Uit de literatuur blijkt dat het af en toe mis gaat bij het opzetten van een shared service.43 Aan de hand daarvan 
worden in verschillende artikelen en boeken leerpunten geformuleerd. Deze leerpunten dienen mogelijkerwijs 
als leidraad bij het opzetten van een shared service.

 Vooruit plannen; standaardisatie van processen moet op voorhand geregeld worden, net als de 
benodigde technologie (IT), die zeer stabiel moet zijn.

 Rollen veranderen; de organisatie als geheel moet accepteren dat de rollen van in het bijzonder 
business unit managers veranderen.

 Zorg voor de kwaliteit; belangrijk is de juiste en tijdige training van medewerkers. Belangrijk is ook 
te trachten geen ‘groene wei’ start te maken, maar reeds aanwezige medewerkers zo veel mogelijk mee 
te laten overkomen.44 Behoud van kennis en ervaring.

 Business case schrijven; vaststellen van de strategie, doelen en toekomstmogelijkheden. Het 
bewustzijn van de gehele organisatie over de omvang van de organisatorische veranderingen is zeer 
belangrijk. Dit bewustzijn kan worden gecreëerd door middel van een Business case.

 Goed doordenken van de plannen; het opzetten van een shared service moet zeker niet op goed 
geluk gedaan worden, maar goed doordacht worden. Er moet grondige kennis en begrip bestaan over 
alle risico’s die spelen, maar met name ook de benodigde vaardigheden die gemanaged moeten 
worden.45

 Keep-it-simple; houdt verrekeningen en afspraken tussen shared service en klant eenvoudig en 
meetbaar.

 Cultuur en werkwijze verandering; het aansturen op een cultuur en werkwijze verandering zowel 
binnen de shared service als bij de toekomstige klant is een aanrader.46

 Externe projectleider; Een externe projectleider (interim manager) voor het shared service project is 
een ‘eye-opener’.

 Innovatief; innovatief zijn is in grote mate aan te bevelen.
 Commercieel denken en handelen; commercieel denken en commercieel gedrag zijn uitermate 

belangrijk.
 

43 Gemeente Rheden, Evaluatierapport, Samenwerking 3-R gemeenten, Rheden, 6 februari 2006
44 Graaf, de H., Hoeksema, M., Kager, V. en Kolthof, E., Haken en ogen bij het opzetten van een SSC, Controlling, nummer 12, december 2005
45 Strikwerda, J. (5e druk 2005), Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie, Koninklijke van Gorcum, Den Haag
46 Poen, M., Shared Service Centers binnen de overheid, Utrecht, augustus 2005 (masterscriptie)
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2.2.9 Conclusies
‘Het concept van shared services wint de laatste jaren aan populariteit, binnen het bedrijfsleven en binnen de overheid’.47 Deze 
conclusie wordt getrokken door de heer Korsten, de heer Schaepkens en de heer Sonnenschein in het stuk 
‘Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten’. Door middel van de Wgr (Wet gemeentelijke 
regelingen) kunnen gemeenten makkelijker samenwerken en gezamenlijk een shared service concept toepassen. 
Gemeenten en het rijk zien het concept shared services als een mogelijkheid om gemeenteoverstijgende 
vraagstukken op te lossen48, als verdediging tegen de dreigende herindeling49 en als middel om schaalvoordelen te 
behalen50. De gemeenten kunnen de eigen autonomie behouden, terwijl er wordt samengewerkt op basis van 
shared services. Er zijn verschillende organisatievormen mogelijk die gericht zijn op shared services.51 Het is erg 
lastig om vergaande uitspraken te doen over het succes van shared services, aangezien het concept shared services 
op het gebied van de overheid nog in de kinderschoenen staat. 

Binnen de overheid wordt onderscheid gemaakt tussen intrabestuurlijke shared services en interbestuurlijke 
shared services. De eerstgenoemde heeft betrekking op shared services binnen één gemeente. De 
tweedegenoemde, interbestuurlijke shared services, heeft betrekking op shared services tussen meerdere 
gemeenten. Dit heeft vergaande gevolgen voor de aansturing van de shared service. Als een shared service valt 
onder verschillende concernleidingen, is het van belang dat er een overkoepelend bestuur wordt opgericht. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de shared service. Ook wordt er binnen de overheid 
onderscheid gemaakt tussen publieke en private samenwerking. Zowel het aantal publieke als private 
samenwerkingsverbanden stijgt wanneer dit wordt afgezet tegen het totaal aantal gemeenten, waterschappen en 
provincies.52 Kortom een toenemende behoefte aan formele en informele samenwerking op verschillende 
gebieden. 

De schaalvoordelen die te behalen zijn met een shared service concept liggen voornamelijk op het vlak van 
kostenreductie, bundeling van kennis en expertise, bundeling van investeringskracht en het verkleinen van de 
kwetsbaarheid van kleine organisaties. Er kunnen ook nadelen zitten aan shared services. Zo vraagt het opzetten 
van shared services veel aandacht van het bestuur en kan het tijdelijk ten koste gaan van de externe gerichtheid 
van de deelnemende organisaties. (zie paragraaf 2.2.6) Ook betekent een shared service vaak dat een deel van het 
ambtelijk apparaat meer op afstand komt te staan van de deelnemende organisaties en niet meer persé ad hoc 
beschikbaar is. 

Uit onderzoek onder burgemeesters en gemeentesecretarissen blijkt dat er op diverse terreinen kan worden 
samengewerkt of al wordt samengewerkt tussen verschillende gemeenten.53 De meest genoemde terreinen waar 
op samengewerkt wordt of in de toekomst samengewerkt kan worden zijn; administratieve zaken, inkoop, 
juridische zaken, sociale dienst, ICT en personeel & organisatie (zie paragraaf 3.2.4).

Uit deze literatuurstudie naar shared services wordt duidelijk dat er over shared services zeer goed moet worden 
nagedacht door de verschillende concernleidingen. Er moet overeenstemming worden bereikt door de 
concernleidingen over het strategische beleid. Ook moet het draagvlak zich uitbreiden op strategisch, 
operationeel en tactisch niveau van de verschillende gemeenten. Dit kan worden bereikt door middel van 
verschillende succesfactoren, waaronder zichtbaar commitment vanuit het hoogste niveau, 
verwachtingsmanagement, een gedegen voorbereiding en continue communicatie. Met verschillende factoren 
moet rekening worden gehouden, deze bepalen het succes of falen van shared services.

47 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
48 Zwaan, L., Intergemeentelijke samenwerking in nieuw perspectief, gevonden 19 februari 2007
49 Zwaan, L., Intergemeentelijke samenwerking in nieuw perspectief, gevonden 19 februari 2007
50 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
51 www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
52 Pröpper, I., Kessens, H. en Weststeijn, E., Trendstudie – Samenwerking decentrale overheden, Partners + Pröpper, Vught, augustus 2005
53 Janssen, drs. P.S.C. en Zwaan, drs. L.J., Shared service centers in gemeenten; Een onderzoek onder burgemeesters, 26 april 2005

Productverslag – Jorieke Levink – Gemeente Wageningen - 26 mei 2007 35



2.2.10 Begrippenlijst

Publieke samenwerkingsverbanden (overheid)
Wgr (Wet gemeentelijke en/of gemeenschappelijke regelingen) 54

Bij oprichting van één van de organisatievormen van shared services kan er gebruik worden gemaakt 
van een Wgr-constructie. De Wgr kent vier vormen:

 openbaar lichaam;
 gemeenschappelijk orgaan;
 centrumgemeente constructie;
 regeling zonder meer.

‘Openbaar lichaam’; de samenwerkingspartners creëren een rechtspersoon die zelfstandig kan 
deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Bevoegdheden kunnen worden overgedragen.
‘Gemeenschappelijk orgaan’; deze vorm kan wel beschikkingsbevoegdheden krijgen, maar 
geen regelgevende bevoegdheden. Omdat het gemeenschappelijk orgaan geen 
rechtspersoonlijkheid heeft kan het ook geen ambtenaren in dienst hebben. In de regel heeft 
deze samenwerking een coördinerend karakter.
‘Centrumgemeente constructie’; hierbij dragen deelnemende partijen de uitoefening van 
een of meer taken en bevoegdheden over aan één van de deelnemers. Die uitoefening betreft 
dan met name uitvoerende taken en geschiedt op naam en onder verantwoordelijkheid van het 
orgaan dat de uitvoering van die taak heeft overgedragen. De Wgr laat ook de mogelijkheid 
open voor gemeenten om afspraken te maken over maatwerk.
‘Regeling zonder meer’; is een lichte constructie zonder bestuursstructuur, waarbij er geen 
taken en bevoegdheden kunnen worden overgedragen, maar in de regel slechts 
afstemmingsafspraken worden gemaakt. De ‘Regeling zonder meer’, is in feite de 
publieksrechtelijke variant van het convenant. 

De Wgr biedt mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden, maar zij kampt met een ‘slecht imago’. 
Dat van zware bovengemeentelijke structuur in plaats van een dynamisch, flexibel, facilitair bedrijf. 
Bestuurders zien gemeenschappelijke regelingen op voorhand als weinig flexibel en niet erg slagvaardig 
vanwege de vormvoorschriften en de goedkeuringsrol van de provincie. 

Private samenwerkingsverbanden (bedrijf)
 Stichting
 Vereniging
 Naamloze Vennootschap
 Besloten Vennootschap
 Contract
 Bestuursakkoord/intentieverklaring of convenant

PIOFACH55

PIOFACH is het acroniem van Personeel, Informatie, Organisatie, Facilitaire Zaken,
Automatisering, Communicatie en Huisvesting – allen taken rond de bedrijfsvoering.

54 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
55 Pröpper, I., Kessens, H. en Weststeijn, E., Trendstudie – Samenwerking decentrale overheden, Partners + Pröpper, Vught, augustus 2005
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3. Intern onderzoek
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van het WERV-verband beschreven en verduidelijkt. Er wordt 
ingegaan op de gebieden waar nu op wordt samengewerkt en waar mogelijk in de toekomst op kan worden 
samengewerkt. Ook wordt het toekomstbeeld geschetst wat de vier gemeentesecretarissen hebben met 
betrekking tot het WERV-verband. Uit de bovenstaande gegevens worden conclusies getrokken gericht op 
shared services.

3.1 Verantwoording
In dit interne onderzoek wordt de huidige situatie van de WERV-gemeenten geschetst. Dit is van belang omdat 
de WERV-gemeenten dan zien waar ze op dit moment staan. 

Uit het interne onderzoek onder de vier gemeentesecretarissen moet blijken welke weg ze gezamenlijk en apart 
willen inslaan. Deze vier meningen tezamen bieden zicht op de toekomst. Het interne onderzoek beschrijft het 
toekomstbeeld van de WERV-gemeenten. 

Door de pas op de plaats en het toekomstbeeld samen te voegen kunnen conclusies worden getrokken met 
betrekking tot de toekomst van de WERV-gemeenten.   

3.2 Resultaten
De resultaten van het interne onderzoek bestaan uit inzicht in een aantal aspecten, namelijk;

 huidige situatie;
 samenwerking op het gebied van inkoop;
 toekomstbeeld m.b.t. de verschillende diensten
 toekomstwensen en –beeld van elke gemeente
 conclusies

Deze resultaten geven inzicht in de aanpak van de WERV-gemeenten. Er wordt duidelijk waar het WERV-
verband nu staat en waar ze samen naar toe willen gaan in de toekomst. 
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3.2.1 Huidige situatie

De onderstaande informatie is gehaald uit:
 Projectbureau WERV i.s.m. werkgroep Communicatie, Projectagenda, 2007 en verder, januari 2007
 Projectbureau WERV i.s.m. werkgroep Communicatie, Projectagenda, 2006 en verder, januari 2006

Deze informatie is samengevoegd tot het onderstaande geheel.

Algemeen
WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. De vier 
gemeenten werken samen op basis van een in maart 2002 ondertekend convenant dat door vier gemeenteraden 
aangenomen is. Het convenant is in 2006 verlengd tot 2008.56

In de projectagenda van de WERV-gemeenten worden de volgende thema’s voor 2007 geformuleerd:
 Economie;
 Volkshuisvesting;
 Mobiliteit en bereikbaarheid;
 Natuur en Landschap;
 Sociale Zaken;
 Communicatie.

Naast de bovenstaande punten werken de WERV-gemeenten ook samen op het gebied van inkoop. De 
werkgroep inkoop staat alleen los van het bovengenoemde convenant. Mogelijk kan deze werkgroep in de 
toekomst geïntegreerd worden in het WERV-verband.

Organisatie
Bestuurlijk Overleg WERV
Het Bestuurlijk Overleg (het dagelijks bestuur van de samenwerking) wordt gevormd door vier wethouders uit 
de vier WERV-gemeenten en een burgemeester als voorzitter. Elke wethouder heeft een specifiek aandachtsveld 
van de samenwerking. In het eigen college zijn deze wethouders de "WERV-portefeuillehouder". Het bestuur 
komt elke drie weken bij elkaar.

De leden van het Bestuurlijk Overleg en hun portefeuille zijn:
-  Geert van Rumund, voorzitter Bestuurlijk Overleg WERV
-  Mariëtte Kroes, gemeente Wageningen, portefeuillehouder WERV Mobiliteit en Bereikbaarheid;
-  Roel Kremers, gemeente Ede, portefeuillehouder WERV Economie;
-  Ad van Hees, gemeente Rhenen, portefeuillehouder WERV Volkshuisvesting en Sociale Zaken;
- Cees Sanders, gemeente Veenendaal, portefeuillehouder WERV Ruimtelijke Ordening, Stedelijk en 
Buitengebied.

Intergemeentelijke Raadscommissie 
Er is geen volksvertegenwoordiging WERV (een WERV-raad). Dit heeft tot gevolg dat besluitvorming, welke 
de gemeenteraden aangaan via vier procedures, in de vier gemeenteraden plaats vindt. In 2003 is een 
intergemeentelijke raadscommissie, ook wel "WERV commissie" genoemd, ingesteld door de vier 
gemeenteraden. 
 
Projectbureau WERV
Het Projectbureau WERV is het (ambtelijke) coördinatiepunt van de WERV samenwerking en is belast met de 
dagelijkse gang van zaken van de projecten WERV. Het projectbureau is gehuisvest in het gemeentehuis van 
Rhenen. Medewerkers van het projectbureau zijn Liesbeth de Jong (projectbureaumanager) en Hester Raats 
(administratief medewerker).

WERV medewerkers in gemeenten
Elke gemeente heeft een ambtelijk coördinator WERV. Zij zijn het aanspreekpunt voor WERV- aangelegen 
binnen de eigen gemeentelijk organisatie en voor inwoners en organisaties uit de regio. Ook zijn zij voeding en 
klankbord voor het Bestuurlijke Overleg en het Projectbureau. Eenmaal per zes weken komen zij bij elkaar in 
het Ambtelijke Overleg (AO) WERV.

Voor de uitvoering van WERV-projecten zijn er projectleiders WERV aangewezen. Dit zijn medewerkers uit 
de drie gemeenten, Wageningen, Ede en Veenendaal. Rhenen levert geen menskracht, gezien de capaciteit van 
deze gemeente. Om het toch eerlijk te verdelen verzorgt Rhenen de fysieke ruimte voor het projectbureau. Elk 
van de hiervoor genoemde drie gemeenten vervult een trekkersrol voor een of meerdere WERV-projecten.

56 Projectbureau WERV i.s.m. werkgroep Communicatie, Projectagenda, 2007 en verder, januari 2007
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Het Bestuurlijk Overleg WERV en het Projectbureau worden ondersteund door de Werkgroep Communicatie 
WERV. Deze heeft als belangrijkste taak: advisering over en uitvoering van communicatieactiviteiten voor 
WERV. Van elke gemeente is een communicatiemedewerker lid van deze werkgroep.57

Het adres is:
Projectbureau WERV
Nieuwe Veenendaalseweg 75
Postbus 201
3910 AE Rhenen
Telefoon: (0317) 681 797 (bij voorkeur 's ochtends bellen)
Fax: (0317) 61 70 64
E-mail: werv@rhenen.nl
Website: www.werv.nl

Organigram WERV bestuurlijk

Afspraken tussen Gemandateerd Regulier
WERV-colleges (Convenant + bestuur

Uitvoeringplan WERV)

Gemeenteraden

Raadscomissies

WERV Commissie

Colleges van B&W
Elk college heeft
wethouder met de
portefeuille ‘WERV’

Portefeuillehoudersoverleggen Bestuurlijk
in WERV-verband: Overleg WERV
- Ruimtelijke Ordening, Bestuursleden zijn:
- Verkeer en Vervoer, - WERV portefeuillehouder
- Economische Zaken, in eigen college
- Volkshuisvesting, én
- Sociale Zaken, Onderwijs, - Voorzitter
- Cultuur en Welzijn portefeuillehoudersoverleg
Leden van het BO WERV zijn WERV verband
voorzitter van deze overleggen

Figuur 3.1: WERV Organigram (bestuurlijk)

57 www.werv.nl
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Convenant 2001 en de Regionale Structuurvisie WERV 200358 59

Onderstaande gegevens zijn verkregen uit het Convenant dat in oktober 2001 is opgesteld en uit de Regionale 
Structuurvisie WERV. Beide documenten bevatten veel informatie over de doelen, uitgangspunten en 
initiatieven die op dat moment hebben geleid tot de WERV-samenwerking.
 
Hoofddoel60

Creëren van een kwaliteitsrijke, complete regio, waarbij wordt uitgegaan van complementariteit in plaats van 
concurrentie. Op deze wijze wordt bereikt dat de regio méér wordt dan de som der (incomplete) delen. 

In het convenant61 wordt eveneens ingegaan op de doelen:
‘Door middel van dit convenant spreken de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal (“WERV”) 
de intentie uit om de handen ineen te slaan met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het regionaal 
stedelijk netwerk WERV. Inzet hierbij is door samen te werken de in dit gebied aanwezige kwaliteiten en de 
bereikbaarheid van de WERV-regio te handhaven en mogelijk te versterken en voor wat betreft de toekomstige 
ontwikkelingen in de regio te komen tot gezamenlijke beleidsontwikkeling en –uitvoering. Deze gezamenlijke 
aanpak strekt zich uit over de volgende beleidsvelden: ruimtelijke ordening, wonen, werken, mobiliteit, natuur 
& landschap, volksgezondheid, welzijn & sport, onderwijs & cultuur en veiligheid & rampenbestrijding.’

Netwerkgedachte
De WERV heeft in 2001 gekozen voor een netwerkmodel voor de samenwerking. Ze hebben voor dit model 
gekozen om de onderstaande redenen.

‘De kracht van de netwerkbenadering is vooral dat de kernen binnen stedelijke zones niet allemaal hetzelfde 
hoeven te doen, maar kansen kunnen benutten om elkaar aan te vullen en een taakverdeling af te spreken. Dit 
biedt ook het beste recept voor behoud en verbetering van de kwaliteit in stad en platteland. Door 
samenwerking en het elkaar aanvullen kan immers de eigen identiteit van de verschillende kernen en gemeenten 
in het netwerk sterker worden geprofileerd en wordt voorkomen dat ze steeds meer op elkaar gaan lijken in een 
poging allemaal afzonderlijk ‘compleet’ te worden.’ 62

Veenendaal:
- Woonstad in het groen
- Winkelcentrum met bovenregionale uitstraling
- Industrieel imago en in staat tot facilitering van alle 
soorten bedrijvigheid
- Knooppunt van openbaar vervoer

Ede:
- Woonstad in het groen
- Ruim aanbod van voortgezet onderwijs
- Regionaal ziekenhuis
- In staat tot facilitering van alle soorten bedrijvigheid
- Belangrijk knooppunt van openbaar vervoer
- Uitvalsbasis naar de Veluwe

Rhenen:
- Kleine historische stad aan de rivier
- Groene landelijke sfeer en achterland
- Hoogwaardig woonmilieu
- Landelijk bekende toeristische attracties

Wageningen:
- Kennisstad
- WUR met spin off in R&D-bedrijvigheid
- Studentenstad met eigen sfeer en uitgaansfaciliteiten

Tabel 3.1: Kwaliteiten van de WERV-gemeenten

58 BügelHajema adviseurs en WERV-gemeenten, Regionale Structuurvisie WERV Concept, november 2003, Assen/Amersfoort
59 Colleges van burgemeesters en wethouders van WERV, WERV Convenant, oktober 2001, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
60 BügelHajema adviseurs en WERV-gemeenten, Regionale Structuurvisie WERV Concept, november 2003, Assen/Amersfoort
61 Colleges van burgemeesters en wethouders van WERV, WERV Convenant, oktober 2001, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
62 BügelHajema adviseurs en WERV-gemeenten, Regionale Structuurvisie WERV Concept, november 2003, Assen/Amersfoort
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Algemene omschrijving Netwerkmodel anno 2007
Het netwerkmodel63 is de meest vrijblijvende organisatievorm voor shared services. Het shared service karakter 
zit in het structurele karakter van de samenwerking en de opdracht om schaalvoordelen te realiseren.64 De 
samenwerkende organisaties blijven hierbij onveranderd. Slechts op een aantal gebieden werken de ambtenaren 
samen. Voor het netwerkmodel wordt vaak gekozen als organisaties tijd nodig hebben om naar elkaar toe te 
groeien en als de noodzaak om schaalgrootte te realiseren niet dringend is. Het model biedt geen oplossing om 
de kwetsbaarheid te verminderen of de kwaliteit te verbeteren. Kostenbesparingen zullen slechts in beperkte 
mate worden gerealiseerd. Juridisch gezien volstaat een samenwerkingsconvenant voor het opereren in een 
netwerkmodel.

Bundelingsgedachte65

De keuze gemaakt door de WERV-gemeenten om krachten te bundelen heeft effect op de taken van de 
WERV. De WERV-gemeenten zijn zich bewust van de zelf gekozen positie als bundelinggebied. Ze stellen zich 
open voor een bovenregionale opvangfunctie voor wonen en – meer nog – werken. De bovenregionale positie 
is vooral die van ‘stepping stone’ tussen de Randstad, het KAN-gebied en het Duitse Ruhrgebied. 

Die positie vraagt niet alleen voor het WERV-gebied zelf, maar voor de hele Gelderse Vallei om:
 een verbetering van de bereikbaarheid, voornamelijk de kwaliteit van het openbaar vervoer in noord-

zuidrichting;
 een bundeling van de opgaven voor wonen en werken in een juiste kwalitatieve en kwantitatieve balans 

met het noordelijk deel van de Vallei;
 een belangrijke verbetering van de ruimtelijke en milieukwaliteiten van het landelijk gebied.

Deze drie thema’s spelen een belangrijke rol in de gewenste gezamenlijke visieontwikkeling op het hogere 
schaalniveau van de regio. 

Samenwerking Convenant
Uit het convenant blijkt dat de gemeenten veel vrijheid hebben qua samenwerking. De samenwerking is zeer 
vrijblijvend, aangezien er niet wordt gesproken over een boeteclausule. Eveneens mag er met andere gemeenten 
buiten de WERV-regio worden samengewerkt, de WERV-belangen in acht houdend.

‘De samenwerking in het verband van de WERV-regio hoeft zich niet noodzakelijkerwijs altijd over alle vier 
gemeenten uit te strekken. De mogelijkheid voor bi- of trilaterale afspraken en relaties zijn binnen het convenant 
mogelijk. Ook laat het convenant onverlet dat gemeenten strategisch samenwerken met andere gemeenten 
buiten de WERV-regio. Voorwaarde daarbij is vanzelfsprekend dat hierover wordt gecommuniceerd en dat er 
geen doorkruising of beschadiging van eigen gemeentelijke en WERV-regiobelangen zal plaatsvinden.’ 66

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Na en tijdens het opstellen van het convenant is ook het ‘Uitvoeringsplan WERV-Convenant’67 opgesteld. In dit 
uitvoeringsplan zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

 Grondslag voor WERV-samenwerking
 Uitvoeringsorganisatie WERV
 Besluitvormingsstructuur
 Financiën
 Inzet personele capaciteit
 Fasering WERV-projecten
 Verantwoording WERV-activiteiten
 Bijlagen

Aangezien het convenant een vrijblijvende samenwerkingsvorm ondersteunt is er geen boeteclausule of iets 
dergelijks opgenomen in het uitvoeringsplan. Elke gemeente mag zelf beslissen aan welke projecten hij wel of 
niet meewerkt. 

63 www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
64 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services; Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, 
Den Haag, 2004
65 BügelHajema adviseurs en WERV-gemeenten, Regionale Structuurvisie WERV Concept, november 2003, Assen/Amersfoort
66 Colleges van burgemeesters en wethouders van WERV, WERV Convenant, oktober 2001, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
67 Projectbureau WERV, Uitvoeringsplan WERV-Convenant, oktober 2002, Rhenen
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Verlenging Convenant68

Naar aanleiding van de evaluatie van de ambtelijke werkgroep uit de vier deelnemende gemeenten is het 
convenant in 2006 verlengd tot 2008. Wel zijn er een aantal aanpassingen gedaan:

 de WERV thema’s (WERV-portefeuilles) moeten aan leden van het BO (Bestuurlijk Overleg) worden 
gekoppeld,

 WERV-brede portefeuillehoudersoverleggen moeten per thema worden georganiseerd; deze 
overleggen worden voorgezeten door portefeuillehoudend BO-lid. 

Gezien deze veranderingen hebben de WERV-gemeenten gewacht met de evaluatie en hebben ze het 
convenant verlengd met twee jaar. De evaluatie van WERV gaat dit jaar (2007) plaatsvinden. 

Intern onderzoek shared services
In augustus 2005 is er een intern document opgesteld door een beleidsmedewerker voor de gemeentesecretaris 
van de gemeente Wageningen69. In dit interne stuk wordt ingegaan op de mogelijkheden van shared services op 
inkoopgebied. De volgende belangrijke punten komen in dit stuk naar voren.

 Hoe kleiner de organisaties, hoe groter de kostenvoordelen uitpakken bij shared services.
 Voor de uitvoering worden de schaalvoordelen van een grotere organisatie nagestreefd, maar de 

beleidsvorming blijft autonoom bij de eigen gemeenten.
 Streef naar een kleine shared service organisatie, qua omvang en qua deelnemers; dus streef naar een 

optimale omvang, zowel voor de uitvoering als de greep van de gemeenten op het concept. 
 Zorg voor commitment van bovenaf. Neem de bestuurders van alle gemeenten in het algemeen bestuur 

op. Zij kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie.
 Zorg ervoor dat de deelnemende gemeenten van vergelijkbare omvang zijn.
 Rekening houden met (interne) weerstanden.
 Neem professionele inkopers in dienst.
 Een verder onderzoek binnen WERV-verband naar de toepassingen van shared services tussen de 

WERV-gemeenten is zeker zinvol.
Deze aspecten worden in het uiteindelijke advies opgenomen.

Financiën
De WERV-gemeenten kunnen de verschillende projecten bekostigen door middel van het WERV-
projectfonds.70 De vier WERV-gemeenten dragen aan het WERV-fonds één euro per inwoner per jaar bij. Dit 
betekent voor 2007 een budget van €220.000,-. Vijftig procent is bestemd voor de WERV-projecten en vijftig 
procent voor het WERV Projectbureau. Daarnaast leveren de gemeenten ook menskracht aan de projecten. 
Gemiddeld komt dit neer op een fulltime medewerker per gemeente.

Rijksnota’s
Er zijn twee rijksnota’s verschenen waarin WERV wordt genoemd: De Nota Ruimte van het ministerie van 
VROM en de nota Pieken in de Delta van het ministerie van EZ 71. In beide nota’s wordt de WERV een regio 
met bovengemiddeld economisch potentieel genoemd. De WERV geeft in de ‘Projectagenda, 2007 en verder..’ 
aan dat het de ambitie heeft om de kansen die daardoor worden geboden te benutten.

68 Bestuurlijk Overleg WERV, Evaluatie WERV-Convenant, mei 2005, Rhenen
69 Slierendregt, W.J., Shared Services mogelijkheden (bij inkopen), augustus 2005
70 Projectbureau WERV i.s.m. werkgroep Communicatie, Projectagenda, 2007 en verder, januari 2007
71 Projectbureau WERV i.s.m. werkgroep Communicatie, Projectagenda, 2007 en verder, januari 2007
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3.2.2 Samenwerking op inkoopgebied (ambtelijk niveau)
Er is een ambtelijke werkgroep WERV-inkopen72. Deze is ingesteld door de secretarissen van de WERV-
gemeenten. Het doel van de werkgroep is: nagaan of binnen WERV-gebied winst is te behalen op het gebied 
van inkopen door gezamenlijke aanbesteding. Voor dat doel is in 2006 de onderstaande lijst met onderwerpen 
opgesteld. De lijst met onderwerpen is een ontwikkelingslijst; dat wil zeggen dat in de loop van de tijd meer 
onderwerpen aan de lijst worden toegevoegd. Circa 3x per jaar komen de inkoopcoördinatoren bij elkaar om de 
stand van zaken van de lijst te bespreken. De bedoeling hiervan is om onderwerpen naar voren te halen, die op 
een dergelijk besprekingsmoment wel interessant worden voor een gezamenlijke aanbesteding.
De taak van de werkgroep is coördinatie van de gekozen uitbestedingsonderwerpen tussen de inkopers van de 
WERV-gemeenten.
Daarnaast levert de werkgroep een groslijst aan bij de WERV-gemeentesecretarissen. Deze groslijst omvat 
onderwerpen, die niet direct in de facilitaire sfeer liggen, maar waarvan de werkgroep meent dat het zin heeft 
deze onderwerpen nader te bestuderen op hun shared services mogelijkheden. De gemeentesecretarissen nemen 
op basis van deze lijst besluiten om wel of niet een nader onderzoek te starten.

A= direct oppakken
B= oppakken in de loop van 2006
C= wellicht mogelijkheden na 2006

Nr. / Onderwerp Codering Deelnemers In tijd
1. Schoonmaken A WRV Onbekend
2. Telefonie mobiel A WERV Onbekend
3. Telefonie vast A WE Onbekend
4. Papier/kantoorartikelen A WERV Januari 2007
5. Koffieautomaten B WERV November 2007
6. Kopieerapparaten C WERV Onbekend
7. Postbezorging B WERV Onbekend
8. Accountant C WERV Onbekend
9. Salarisadministratie C WV Onbekend
10. Drukwerk/enveloppen A WERV Onbekend
11. Energie C WER Onbekend
12. Financiële pakketten B? WERV Onbekend

Tabel 3.2: Ontwikkelingslijst WERV inkopen

In de bijlagen is het gehele bestand; Inventarisatie WERV – Shared service mogelijkheden opgenomen. Hierin is 
dieper ingegaan op de verschillende onderwerpen. Het bovenstaande maakt duidelijk dat de WERV-gemeenten 
actief samenwerken op het gebied van inkoop. Daarnaast wordt ook duidelijk dat de WERV-gemeenten de 
samenwerking willen uitbreiden op andere gebieden dan inkoop. Daarmee werken de gemeenten naar een 
uitgebreider shared service concept.

72 Inkoopcoördinatoren WERV-gemeenten, Inventarisatie WERV - Shared Service mogelijkheden, begin 2006.
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3.2.3 Verschillende terreinen van samenwerking (zowel ambtelijk als bestuurlijk)

Algemeen
In het kader van shared services zijn er verschillende terreinen waarop kan worden samengewerkt. Er zijn een 
aantal diensten waarop vaker wordt samengewerkt dan andere, maar deze liggen niet vast. 

Definitie shared services:
Shared services zijn bij uitstek dienstverlenende organisatie-eenheden met 
resultaatverantwoordelijkheid, die opereren op basis van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie en 
tegen een verrekenprijs.73

Uit deze definitie blijkt ook dat de organisatie-eenheden niet vastliggen, maar bij voorkeur wel dienstverlenend 
zijn en met resultaatverantwoordelijkheid. 

Terreinen van samenwerking
In de literatuurstudie is dit punt eveneens behandeld. De onderstaande lijst met taakgebieden komt uit het 
onderzoek van Leeuwendaal: Shared service centers in gemeenten; Een onderzoek onder burgemeesters.74 De 
respondenten van het onderzoek zijn 85 burgemeesters en 11 gemeentesecretarissen van 96 gemeenten. In deze 
lijst geef ik aan op welke terreinen de WERV-gemeenten nu al samenwerken. 

Taakgebied Keren genoemd WERV-samenwerking
Inkoop 37 X
Juridische Zaken 22
Sociale dienst 17 X
ICT 16
Personeel & Organisatie 14
Milieu 11 X
Handhaving 10
BWT (belasting) 6
Ruimtelijke ordening 6 X
Buitendienst (groen en/of grijs) 4
Exploitatie gemeentelijke gebouwen 4
Afvalinzameling 3
Brandweer 3
Leerplicht 3
Onderwijs 3
Communicatie 2 X
Facilitaire diensten 2
Secretariaat 2
Vastgoedregistratie 2 X
Veiligheid 2
Beleidstaken met weinig beleidsvrijheid 1
Bouw- en civieltechnische bestekken 1
Dossiervorming 1
Interne audits (voor elkaar) 1
Jeugdbeleid 1
Regionale Zaken 1 X
Vreemdelingen 1

Tabel 3.3: Tabel uit het onderzoek van Leeuwendaal75

Naast deze taakgebieden werken de WERV-gemeenten ook samen op de volgende terreinen:
 Promotie en acquisitie WERV
 Regionale arbeidsmarkt
 Toerisme
 Volkshuisvesting
 Mobiliteit en bereikbaarheid
 Onderwijs

73 www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
74 Janssen, drs. P.S.C. en Zwaan, drs. L.J., Shared service centers in gemeenten; Een onderzoek onder burgemeesters, 26 april 2005
75 Janssen, drs. P.S.C. en Zwaan, drs. L.J., Shared service centers in gemeenten; Een onderzoek onder burgemeesters, 26 april 2005
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3.2.4 Mening van de WERV-gemeentesecretarissen en het Projectbureau WERV

De heer Jeltema – gemeente Wageningen
Op 26 maart 2007 heb ik de heer Jeltema, de gemeentesecretaris van de gemeente Wageningen geïnterviewd. In 
dit interview ben ik ingegaan op de huidige samenwerking, de toekomst en shared services. De belangrijkste 
gegevens uit het interview staan hieronder beschreven.

Huidige samenwerking
De heer Jeltema geeft aan dat de oorsprong van de samenwerking gericht was op het behouden van het 
‘Binnenveld’. Het stuk groen tussen de vier WERV-gemeenten. Dit staat momenteel nog steeds in de visie, maar 
ondertussen zijn er nog verschillende doelen bij gekomen. Bij oprichting van het WERV-verband is een 
gemeenschappelijke streekvisie voor de WERV opgesteld. Deze streekvisie heeft ertoe geleid dat de inhoud van 
deze visie is overgenomen in de provinciale streekplannen. Dit maakt bepaalde veranderingen, zoals uitbreiding, 
makkelijker te realiseren. Eveneens is er een woonruimteverordening opgesteld, dit houdt in dat inwoners van 
de WERV zich over en weer kunnen vestigen in één van de vier gemeenten. Momenteel wordt er ook hard 
gewerkt aan het economisch beleid. 
De heer Jeltema verwacht niet dat er voldoende draagvlak is onder de WERV-gemeenten om regionaal uit te 
breiden. Vaak vragen de gemeenten zich af wat het oplevert. Hij hoort behoudende geluiden over bijvoorbeeld 
de inlijving van Barneveld binnen het WERV-verband. Zelf vindt de heer Jeltema: ‘Hoe groter en sterker de 
regio is, des te beter kunnen wij de problemen van de individuele gemeenten oplossen’. Stilstand is 
achteruitgang. Hoe groter en meer regionaal bepaalde zaken worden opgepakt, hoe beter iedereen daar op de 
lange termijn van wordt.
Tevreden is de heer Jeltema over het kleine apparaat van de WERV dat in het gemeentehuis van Rhenen is 
gevestigd. Daarnaast is hij ook tevreden over de verschillende portefeuilles, die getrokken worden door 
medewerkers van de WERV-gemeenten. Hierdoor wordt draagvlak en flexibiliteit gecreëerd door de 
gemeenten. Hij wil graag voorkomen dat medewerkers worden ingelijfd bij het projectbureau WERV, zodat er 
een bureaucratische organisatie ontstaat. 
Het feit dat de gemeenten Rhenen en Veenendaal in de Provincie Utrecht liggen en Wageningen en Ede in de 
Provincie Gelderland vindt de heer Jeltema wel een remmer, maar niet een onoverkomelijk probleem. Wanneer 
de gemeentebesturen zich niet door dit feit laten afleiden of irriteren kunnen de provincies niet om de WERV 
regio heen.

Toekomst
Volgens de heer Jeltema kan het in de toekomst twee kanten op;

1. als de WERV sterker wil worden en zich wil uitbreiden, zowel qua inhoud van samenwerking als qua 
regio dan moet er wat gebeuren,

2. doen ze dit niet, dan is het risico groot dat de samenwerking langzamerhand indut en verbrokkelt. 
Stilstand is achteruitgang. 

Er is een risico dat het eerste punt niet gebeurt, volgens de heer Jeltema. 
Zelf ziet de heer Jeltema het liefst dat de WERV de bovengenoemde stap vooruit zet en gaat uitbreiden. 

Shared services
Als er op meer aspecten wordt samengewerkt door de WERV-gemeenten, dan verwacht de heer Jeltema 
voordelen voor elke gemeente. Gezamenlijk belasting innen, ICT ontwikkelen en inkopen zijn voorbeelden 
waarop kan worden samengewerkt. Dit vereist wel van alle gemeenten dat zij een stukje vrijheid inleveren, want 
er moet een gezamenlijk beleid worden opgesteld. Het is volgens de heer Jeltema heel belangrijk dat de 
gemeentebesturen zeggen dat ze het gezamenlijk gaan doen. Er moet bestuurlijk consensus zijn, zodat de 
organisaties mee gaan. 
De organisatievorm die volgens de heer Jeltema het meest geschikt is, is het centrummodel of een mengvorm 
van het netwerkmodel en het centrummodel. Een Wgr constructie zit er volgens hem niet in. 
Naast de WERV-gemeenten vindt de heer Jeltema het prima om regionaal uit te breiden. Mogelijk kunnen 
Renkum en Barneveld ook worden opgenomen in de WERV-samenwerking. Momenteel wordt er door een 
(inkoop)werkgroep bekeken op welke terreinen nog meer kan worden samengewerkt.
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De heer Miedema – gemeente Ede
Na het eerste interview met de heer Jeltema van de gemeente Wageningen heb ik gesproken met de heer 
Miedema van de gemeente Ede. Na het interview heb ik een aantal kleine aspecten aangepast in het interview, 
de hoofdlijnen zijn hetzelfde gebleven en staan hieronder beschreven.

Huidige samenwerking
De heer Miedema maakt onderscheid tussen twee delen van de samenwerking van WERV, namelijk tussen het 
ambtelijke en het politieke niveau. Hij vindt dat shared services meer hoort bij het ambtelijke niveau. Eveneens 
heeft het ambtelijke niveau volgens hem niet zoveel met WERV te maken, omdat deze samenwerking niet 
voortkomt uit de oorspronkelijke reden om de WERV op te richten. De oorspronkelijke reden van oprichting 
van de WERV, namelijk het ‘Binnenveld’, is een politiek aandachtspunt. Politiek gezien wil de heer Miedema 
doorpakken, hij vindt dat er op dat vlak nog veel te bereiken valt en dat er ook al veel bereikt is de afgelopen 
jaren. 
De heer Miedema is tevreden over de samenwerking, maar geeft duidelijk aan dat er altijd iets te verbeteren valt. 
Ook gezien de provinciale ligging van de vier gemeenten.
Door de WERV-gemeenten wordt soms dubbel gedacht, enerzijds wil de WERV zoveel mogelijk samen doen 
om zichzelf op de kaart te zetten, anderzijds wil de WERV uitbreiden om te groeien op bepaalde vlakken. Je 
moet elkaar vertrouwen en dit vertrouwen moet groeien. Dat is de afgelopen jaren ook gegroeid en het heeft 
ook veel opgeleverd. Zoals de huisvestingsverordening, de samenwerking met betrekking tot Foodvalley en nog 
veel meer. Nu deze zaken allemaal goed lopen, wordt er gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Vooral op 
functionele terreinen, zoals Economie. De heer Miedema: “Het vertrouwen in elkaar moet groeien, je bent 
partners, soms ga je er even tussenuit, maar je blijft wel elkaar trouw.” 

Toekomst
De heer Miedema: “Bestuurlijk denk ik dat wij steeds verder zullen gaan samenwerken”. Het is lastig om 
iedereen over een bepaald onderwerp op één lijn te krijgen, iedereen is op zoek naar zijn eigen voordeel. Als het 
lukt om dit te bereiken, dan blijft deze samenwerking ook bestaan. Op deze wijze komt er volgens de heer 
Miedema telkens een stapje bij. “Wij moeten blijven samenwerken om het feit dat wij gezamenlijk net zo groot 
zijn als Arnhem of Nijmegen en wij dus gezamenlijk veel kunnen bereiken. Op Rijksniveau zien ze nu ook het 
belang van WERV, want wij zijn bijvoorbeeld opgenomen in ‘Pieken in de Delta’ dat is een rijksnota. Eveneens 
profileren wij ons steeds meer op een hoger niveau door Foodvalley. Deze feiten bieden kansen voor de 
toekomst.” “Ik zou de WERV dus wel willen uitbreiden, zowel op politiek als op ambtelijk niveau”, zegt de 
heer Miedema. Uitbreiden op regionaal niveau ligt wat anders, volgens de heer Miedema. Ede wil dat het hele 
gebied, de hele vallei, waarvan WERV de kern is, beter wordt. Ede staat open voor een regionale uitbreiding 
met Barneveld, hoewel de heer Miedema ook aangeeft dat het beter is het aantal Utrechtse en Gelderse 
gemeenten gelijk te houden. Loyaliteit is belangrijk, iedereen zoekt naar voordelen en die zijn niet altijd te 
vinden.
Zelf wil de heer Miedema graag het volgende in de toekomst: “Het mag van mij een tandje hoger, zodat wij nog 
meer onderwerpen samen gaan doen.” Het gaat erom dat de burger in de WERV-regio er beter van wordt. Dit 
kan nog op verschillende terrein, zoals Economie, Volkshuisvesting en Verkeer & Vervoer. De heer Miedema: 
“Zo zijn er diverse gebieden waar je bestuurlijk kan zorgen dat je beter op de kaart komt, voor het gebied goede 
samenwerking krijgt en elkaar versterkt. Hoe meer je samen werkt, hoe minder wantrouwen er is. Dat betekent 
dat je in de verre toekomst één stad hebt hier en die heet Valleistad.”

Shared services
Er kan dus politiek en ambtelijk worden samengewerkt. Vaak wordt er ambtelijk samengewerkt om politiek 
onafhankelijk te kunnen zijn. De heer Miedema: “Wij willen met zijn vieren samenwerken, omdat wij dan 
politiek gezien beter een vuist kunnen maken.” Daarnaast wil de WERV door de samenwerking efficiency 
voordelen behalen. 
Het centrummodel vindt de heer Miedema niet geschikt, aangezien je dan de macht haalt naar de grootste 
gemeente. Dit geeft, naar zijn mening, scheve verhoudingen binnen de WERV. Wel zou hij voor het 
centrummodel kiezen als het centrum in Rhenen komt, dus een andere variatie op het centrummodel. De heer 
Miedema staat ook positief tegenover het matrixmodel. Niet positief is de heer Miedema over een samenwerking 
op basis van de Wgr, dit is wat hem betreft op dit moment niet nodig. De Wgr kan mogelijk in de toekomst als 
basis dienen, als het projectbureau uit 50 medewerkers bestaat. Een combinatiemodel ziet de heer Miedema ook 
wel zitten, als het maar maatwerk biedt gericht op de WERV. Voor het ene product een andere aanpak dan voor 
het andere product. De heer Miedema staat open voor verschillende terreinen van samenwerking. Het liefst 
terreinen die ondersteunend en/of technisch zijn, daar kan naar zijn mening het makkelijkst op worden 
samengewerkt.
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Mevrouw Oosterwijk-Keulers – gemeente Rhenen
Het interview dat ik heb afgenomen bij de heer Miedema, heb ik ook afgenomen bij mevrouw Oosterwijk-
Keulers (verder mevrouw Oosterwijk).

Huidige samenwerking
Mevrouw Oosterwijk is van mening dat de WERV een uniek project is, omdat het een 
provinciegrenzenoverschrijdend project is. Het is geboren uit een gezamenlijk belang, namelijk het ‘Binnenveld’. 
Mevrouw Oosterwijk vindt het project een succes en wil het project ook zeker in de toekomst voortzetten. Erg 
tevreden is mevrouw Oosterwijk over het model van samenwerking, namelijk samenwerking vanuit de basis.
De relatie in de richting van de raad, kan volgens mevrouw Oosterwijk beter. Het moet voor alle raadsleden 
duidelijk zijn wat de WERV doet en waar zij voor staat. Er moet veel meer gedaan worden aan PR, marketing 
en de opbouw van het imago van WERV. Op deze wijze moeten de successen van WERV duidelijker worden 
voor de gemeenteraden. Mevrouw Oosterwijk hoopt door de nieuwe structuur van de WERV-commissie op 
meer betrokkenheid van de raden. 
Het is volgens mevrouw Oosterwijk lastig om de provincies Utrecht en Gelderland WERV als een zelfstandige 
entiteit te laten zien. Het blijft toch vaak zo dat Wageningen en Ede geld van de provincie Gelderland krijgen en 
Rhenen en Veenendaal van de provincie Utrecht. Dit maakt het lastig, maar het is geen onoverkomelijk 
probleem. Binnen de WERV merkt mevrouw Oosterwijk niets van de provinciegrenzen, alleen de 
‘buitenwereld’ kijkt soms met een scheef oog naar de samenwerking. Gemeenten uit de provincie Utrecht 
vinden het soms raar dat Rhenen met de Gelderse gemeenten Wageningen en Ede samenwerkt. Binnen de 
WERV leeft dit helemaal niet en laten de gemeenten elkaar vrij. Veenendaal en Rhenen zitten namelijk in het 
samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht en Wageningen en Ede in het samenwerkingsverband Regio de 
Vallei. Dit accepteren de WERV-gemeenten van elkaar. De kracht van WERV is volgens mevrouw Oosterwijk 
dat WERV bestaat uit vier gemeenten. Dit aantal is net te behappen, aangezien iedereen op één lijn moet zitten, 
zowel de secretarissen als de gemeenteraden. De persoonlijk verhoudingen binnen de WERV zijn zeer 
belangrijk, iedereen weet elkaar te vinden op het juiste niveau.

Toekomst
Mevrouw Oosterwijk: “Ik verwacht en hoop nu wij binnenkort de evaluatie hebben, dat de WERV-
samenwerking gewoon in stand blijft hoe hij nu is. Ten slotte zijn wij pas vier/vijf jaar bezig en ik vind dat de 
WERV de kans moet krijgen om zelf uit te bouwen.” Mevrouw Oosterwijk verwacht dat de samenwerking zich 
uitbreidt tot meer beleidsterreinen en dat de samenwerking die er nu is ook verder wordt uitgebreid. Regionale 
uitbreiding van het convenant ziet mevrouw Oosterwijk niet zitten. Zij vindt de kracht van WERV het feit dat 
ze met vier gemeenten zijn en dat ze iets gemeenschappelijks hebben. Uitbreiding op functionele vlakken ziet 
mevrouw Oosterwijk wel gebeuren. Volgens mevrouw Oosterwijk moet de huidige samenwerking worden 
geconsolideerd, daarnaast moet de WERV uitbreiden qua beleidsterreinen en niet qua aantal gemeenten.

Shared services
Volgens mevrouw Oosterwijk kan je als bestuur of als gemeentesecretarissen iets bedenken, het lastige daarvan is 
commitment creëren op ambtelijk niveau. Mevrouw Oosterwijk: “Ik heb altijd zoiets van ik hol niet achter een 
concept aan, maar heb liever dat iets van nature groeit.” Mevrouw Oosterwijk wil het graag houden bij het 
netwerkmodel. Ze wil vanuit de inhoud en de functionaliteit de samenwerking tot stand te krijgen, in plaats van 
er een bepaalde vorm aan toe te kennen. Als er toch meer body aan de samenwerking gegeven moet worden, 
dan kiest mevrouw Oosterwijk voor het centrummodel of voor het matrixmodel. Een positieve gedachte van het 
matrixmodel vindt mevrouw Oosterwijk dat er wordt samengewerkt vanuit ieders specialisme. Dit is nu bij de 
WERV ook al een beetje het geval. De diverse projecten worden bij de verschillende gemeenten ondergebracht. 
Bij het verdelen van de projecten wordt toch gekeken naar de expertises van de gemeenten. Voor mevrouw 
Oosterwijk zijn alle diensten bespreekbaar om in aanmerking te komen voor shared services. Mevrouw 
Oosterwijk: “Als het voordeel oplevert om bepaalde zaken samen te doen, voor alle partijen, dan moeten wij dat 
vooral doen.” 
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De heer Langelaar – gemeente Veenendaal
Het laatste interview heb ik afgenomen bij de gemeente Veenendaal met de heer Langelaar. Bij de heer 
Langelaar heb ik dezelfde interviewvragen gebruikt als bij de heer Miedema en mevrouw Oosterwijk. 
Onderstaande tekst geeft de belangrijkste besproken aspecten van het interview weer.

Huidige samenwerking
Samenwerking op het terrein van beleidsonderwerpen, gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen, dat gaat erg 
goed, volgens de heer Langelaar. Wel is de heer Langelaar van mening dat het altijd beter kan. Op het terrein 
van ambtelijke organisatie gaat de samenwerking nog moeizaam. De heer Langelaar denkt dat dit komt doordat 
het ambtelijk domein redelijk stevig is, als het gaat om samenwerking op het terrein van ondersteunende en 
facilitaire activiteiten. Dit heeft over het algemeen niet de interesse van de bestuurders. De heer Langelaar: “Er is 
wel een groot verschil tussen wat plaats vindt op het terrein van politiek bestuur, waarbij het gaat om 
maatschappelijke vraagstukken en op het ambtelijk terrein van bedrijfsvoeringsaspecten, facilitaire en 
ondersteunende activiteiten.” Tevreden is de heer Langelaar over de politieke samenwerking van WERV. 
Volgens de heer Langelaar is daar evenwicht tussen de belangen van de individuele gemeenten en het belang van 
het collectief. De heer Langelaar is tevreden met wat er bereikt wordt met WERV, maar is ook van mening dat 
het altijd beter en meer kan. Wat er beter kan binnen WERV is volgens de heer Langelaar de ambtelijke 
samenwerking. Volgens hem zijn de gemeentesecretarissen te beschermend ten opzichte van de eigen gemeente, 
er moet meer worden doorgepakt. Dat de gemeenten Rhenen en Veenendaal in de provincie Utrecht liggen en 
de gemeenten Ede en Wageningen in de provincie Gelderland vindt de heer Langelaar lastig, maar hij vindt het 
geen knelpunt. Hij vindt dat de WERV zich niet moet laten leiden door die territoriale grens.

Toekomst
De heer Langelaar: “Wat ik in ieder geval verwacht van de samenwerking op maatschappelijke vraagstukken is 
dat wij op die beleidsterreinen en op het terrein van voorzieningen nog meer voor elkaar kunnen betekenen.” 
De heer Langelaar wil vasthouden aan het convenant dat er nu ligt en wat betrekking heeft op de vier WERV-
gemeenten. De heer Langelaar is van mening dat het beter is de samenwerking te beperken tot de territoriale 
(politieke) samenwerking die de WERV nu heeft. Daarnaast kunnen in functioneel verband andere gemeenten 
worden betrokken in de samenwerking, maar dan in een veel losser verband. Volgens de heer Langelaar moet de 
kern worden vastgehouden.  
De heer Langelaar verwacht dat er in de komende tien tot twintig jaar één Valleistad ontstaat. Hij verwacht dat 
de WERV gemeenten hiertoe worden gedwongen. Wel is hij van mening dat er een soort deelgemeenten 
blijven bestaan, waarvan Veenendaal, Ede en Wageningen deel uitmaken. De heer Langelaar verwacht dat de 
gemeente Rhenen tegen die tijd niet meer bestaat. Dit geeft weer hoe de heer Langelaar de toekomst ziet. 

Shared services
De heer Langelaar: “Voor mij houdt shared services in dat wij een groot deel van de facilitaire en 
ondersteunende taken die wij als gemeente nu zelf doen, samen gaan doen of gezamenlijk uitbesteden.” Als de 
heer Langelaar een organisatievorm moet kiezen op politiek niveau, dan kiest hij voor een federatiegemeente. 
Hoewel de heer Langelaar niet van mening is dat politieke samenwerking ook kan behoren tot shared services. 
De heer Langelaar: “Shared services is voor mij gekoppeld aan bedrijfsvoering en niet gekoppeld aan 
samenwerking op basis van maatschappelijke vraagstukken.” Op het terrein van uitvoeringscomponenten, zoals 
inkoop, automatisering, belastingheffing en sociale zaken, verwacht de heer Langelaar samen te kunnen werken. 
De heer Langelaar verwacht van deze samenwerking dat deze vrij gemakkelijk tot stand kan komen, hoewel wel 
elke gemeente er voor moet gaan. De meest passende vorm voor deze facilitaire en ondersteunende zaken is 
volgens de heer Langelaar het shared service center. Belangrijk voor deze vorm van samenwerking vindt de heer 
Langelaar dat elke gemeente bereid is eigen autonomie en identiteit prijs te geven. Willen gemeenten dit niet, 
dan gaat deze vorm van samenwerking niet werken, volgens de heer Langelaar. 
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Mevrouw de Jong - Projectbureau WERV 
Om ook een beeld te krijgen van de mening van het WERV-projectbureau met betrekking tot de 
samenwerking van WERV, heb ik mevrouw de Jong geïnterviewd. Ik heb aan dit interview een aantal 
praktische vragen toegevoegd. De rode draad van het interview is hetzelfde als van de voorgaande interviews. 

Huidige samenwerking 
Mevrouw de Jong vindt het erg goed dat de vier gemeenten samenwerken, vooral omdat het vaak gaat over 
grensoverschrijdende onderwerpen. Het biedt vaak kansen juist omdat de onderwerpen de gemeentegrenzen 
overstijgen en als gemeenschappelijk ervaren worden. Daarnaast vindt mevrouw de Jong de schaalgrootte van 
WERV een sterk punt. Ook vindt mevrouw de Jong goed aan WERV dat veel projecten relatief maar weinig 
kosten en veel opleveren. Er wordt volgens haar veel bereikt met weinig inzet van middelen. Wat erg lastig is bij 
WERV is de burger te laten zien wat de WERV oplevert. Tevreden is mevrouw de Jong over de 
organisatieopzet. Alles is nu zoveel mogelijk gedecentraliseerd opgezet, zodat er ook draagvlak binnen de 
gemeenten wordt gecreëerd. Dat vindt mevrouw de Jong de kracht van WERV. Wat beter kan binnen de 
WERV is de betrokkenheid van de gemeenteraden. De raden dragen namelijk de resultaten uit en dragen bij aan 
de realisatie van deze resultaten. Het feit dat WERV verspreid is over twee provincies is aan de ene kant erg 
lastig, aan de andere kant is mevrouw de Jong het als een kans gaan zien. Verschillende ziens- en werkwijzen van 
de provincies op de samenwerking biedt ook kansen. Mevrouw de Jong: “Provinciegrensoverschrijdend werken 
levert heel veel discussie en communicatie op, maar het biedt ook ruimte en kansen.”  
De WERV heeft het convenant in 2006 verlengd tot 2008, omdat de gemeenten een evaluatie na vier jaar erg 
vroeg vonden. Enerzijds door de veranderingen in bestuurlijke aansturing zoals in 2004 besloten is en anderzijds 
door de veranderde werkwijze van de WERV-commissie. De evaluatie van de samenwerking 2002 – 2008 loopt 
momenteel. Het kan nog alle kanten op met WERV, volgens mevrouw de Jong.  

Toekomst 
Mevrouw de Jong zegt over de toekomst van WERV: “Wij kunnen op deze manier nog een hele tijd doorgaan 
op een heleboel onderwerpen, maar je zou het ook uit kunnen breiden. Daar is wel meer menskracht en geld 
voor nodig.” Volgens mevrouw de Jong moet je samenwerking waar dat meerwaarde oplevert altijd doen. Er 
zijn volgens haar nog veel terreinen waarop kan worden samengewerkt. De WERV steunt op het versterken van 
elkaars sterke kanten. Dat zal in de toekomst zeker zo blijven. Over regionale uitbreiding laat mevrouw de Jong 
zich niet uit. Ze verwacht dat het convenant niet uitgebreid wordt met meerdere gemeenten, maar dat 
onderliggende bestuurlijke en ambtelijke overleggen wél uitgebreid zullen worden met andere gemeenten. 
Volgens mevrouw de Jong valt er in de toekomst nog voldoende uit te breiden. Daar is wel meer inzet aan 
middelen voor nodig. Ook zou mevrouw de Jong graag de rol van de raden verbeteren in de toekomst; daar 
wordt nu ook al hard aan gewerkt. Mevrouw de Jong verwacht dat de WERV – als kern van vier gemeenten - 
op een aantal gebieden blijft samenwerken, zoals in het kader van het ‘Binnenveld’, Volkshuisvesting en Sociale 
Zaken. Daarnaast zijn veel onderwerpen WERV-overstijgend, zoals Economie en Mobiliteit & Bereikbaarheid 
en zal er breder worden samengewerkt. Volgens mevrouw de Jong kan de WERV in de toekomst nog meer 
samenwerken op ‘nieuwe wetgeving’.

Shared services 
Mevrouw de Jong: “Hoe jij shared services interpreteert, zo zie ik dat ook. Dat is in een heel brede zin. Binnen 
WERV wordt het tot nu toe meer besproken in de zin van meer gezamenlijke dienstverlening; dus zaken die 
onder de gemeentesecretarissen vallen.” Het uitgangspunt van mevrouw de Jong is de samenwerking op basis 
van het netwerkmodel. Mevrouw de Jong kan weinig zeggen over een mogelijke nieuwe organisatievorm van 
shared services, aangezien zij hier weinig over te zeggen heeft. 
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3.2.5 Conclusies
Conclusies uit interne stukken
De gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal zijn sinds 2002 actief in het kader van shared services. 
Er wordt door deze gemeenten samengewerkt (het WERV-verband) volgens het netwerkmodel. Binnen dit 
model wordt over het algemeen samengewerkt op basis van een convenant. Het is een vrijblijvende vorm van 
shared services, die vaak wordt gebruikt als er op enkele terreinen wordt samengewerkt en als gemeenten nog 
tijd nodig hebben om naar elkaar toe te groeien. 

In 2006 is het convenant verlengd met twee jaar, wat een positief beeld schetst van de afgelopen jaren van 
samenwerking. In het convenant van 2002 zijn de terreinen van samenwerking vastgelegd. Hieronder leggen wij 
ze naast de terreinen van samenwerking weergegeven in de projectagenda van 2007.

2002 2007
Ruimtelijke ordening Economie
Wonen Volkshuisvesting
Natuur en Landschap Natuur en Landschap
Mobiliteit Mobiliteit en bereikbaarheid
Werken Communicatie
Maatschappelijke voorzieningen Sociale Zaken
Recreatie en Toerisme
Veiligheid en rampenbestrijding

Tabel 3.4: Onderwerpen van WERV-samenwerking

Hieruit blijkt dat de terreinen van samenwerking in beweging zijn, dat er wordt nagedacht over deze terreinen 
en dat er terreinen worden samen- en toegevoegd. Momenteel heeft elk terrein een eigen projectplan en 
verantwoordelijke, zodat elk terrein effectief en doelgericht wordt aangepakt. Naast de bovengenoemde 
terreinen van samenwerking worden P&O, Juridische Zaken en ICT door andere gemeenten genoemd als 
interessante terreinen van samenwerking.76

De vrijblijvende wijze van samenwerking heeft een aantal voordelen en een aantal nadelen, deze worden in 
onderstaande tabel beschreven.

Voordelen Nadelen
Eigen identiteit behouden Geen vermindering van de kwetsbaarheid
Controle behouden Geen kostenvoordelen behalen
Uit het samenwerkingsverband stappen is gemakkelijk Geen kwaliteitsverbetering realiseren
Samenwerken waar men wil Schaalvoordelen worden in beperkte mate gerealiseerd

Tabel 3.5: Voor- en nadelen van de samenwerking op basis van het netwerkmodel

Om deze nadelen te kunnen omzetten in voordelen kan er een andere vorm van shared services worden 
gekozen. Dit vergt een professionelere aanpak qua verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, financiën, personele 
inzet en evaluaties. Welke mogelijkheden er op dat gebied zijn staat beschreven in de State-of-art van deze 
scriptie.

Naast de samenwerking op basis van het convenant hebben de WERV-gemeenten sinds 2006 een 
inkoopsamenwerking opgezet. Deze samenwerking vindt plaats op ambtelijk niveau, zij richt zich op 
gezamenlijke inkoop. Deze samenwerking is niet vastgelegd in een soort overeenkomst of contract. Dit houdt in 
dat de samenwerking zeer vrijblijvend is en de gemeenten telkens bij een aanbesteding kunnen besluiten wel of 
niet mee te gaan in de gezamenlijke aanbesteding. Op dit moment hebben er nog geen evaluaties 
plaatsgevonden.

76 Janssen, drs. P.S.C. en Zwaan, drs. L.J., Shared service centers in gemeenten; Een onderzoek onder burgemeesters, 26 april 2005
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Conclusies uit interviews met de gemeentesecretarissen en projectbureaumanager
Naast de bovenstaande conclusies, die zijn getrokken uit de bestaande gegevens van de WERV, zijn er ook 
conclusies te trekken uit de interviews met de gemeentesecretarissen. Deze conclusies worden hieronder 
beschreven aan de hand van de rode draad in de interviews (huidige situatie, toekomst en shared services).

Ambtelijk en politiek
In de interviews wordt er door de gemeentesecretarissen en de projectbureaumanager onderscheidt gemaakt 
tussen ambtelijke en politieke samenwerking. De politieke samenwerking is de WERV en de ambtelijke 
samenwerking heeft eigenlijk weinig met WERV te maken, aangezien deze samenwerking niet voortkomt uit de 
oorspronkelijke reden om samen te werken77. Het organigram weergegeven in paragraaf 3.2.1 heeft betrekking 
op de politieke samenwerking. Hierin wordt aangegeven dat WERV bestuurlijk bestaat uit de WERV-
commissie, het Bestuurlijk Overleg en de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. Hier staan de 
gemeentesecretarissen buiten, want zij behoren tot de ambtelijke samenwerking WERV. De politieke 
samenwerking richt zich op de volgende onderwerpen:

 Economie
 Volkshuisvesting
 Mobiliteit en Bereikbaarheid
 Natuur en Landschap
 Sociaal maatschappelijk
 Communicatie

De ambtelijke samenwerking richt zich op samenwerking in facilitaire en ondersteunende diensten. 

Ontstaan WERV
De WERV is ontstaan uit de wil om het ‘Binnenveld’ te behouden. Dit is in 2002 
vastgelegd in de regionale streekvisie WERV. Naast deze reden om samen te werken, 
zijn er momenteel diverse onderwerpen bijgekomen om politiek met de WERV 
samen te werken. De ambtelijke samenwerking is ontstaan toen het bestuur de 
secretarissen heeft gevraagd of samenwerking op ambtelijk niveau binnen WERV wat 
kan opleveren. Vanuit dit standpunt zijn de secretarissen bij elkaar gekomen en 
hebben ze momenteel een inkoopgroep samengesteld, die eveneens op ambtelijk 
niveau opereert.

Positieve en verbeterpunten WERV
De gemeentesecretarissen en de projectbureaumanager hebben in de interviews aangegeven over welke aspecten 
ze tevreden zijn en welke nog verbeterd kunnen worden. Deze worden hieronder overzichtelijk weergegeven.

Positieve punten
 Klein ambtelijk apparaat in Rhenen
 Portefeuillehouders binnen de gemeenten zorgt voor draagvlak en flexibiliteit (decentralisatie)
 Samenwerking vanuit de basis
 Kracht van WERV is het aantal (Mevrouw Oosterwijk: “Vier is net te behappen”) en de persoonlijke 

verhoudingen binnen WERV
 Politieke samenwerking (De heer Langelaar: “Er is evenwicht tussen de belangen van de individuele 

gemeenten en het belang van het collectief.”)
 “Er wordt veel bereikt met weinig inzet van middelen”, volgens mevrouw de Jong

Verbeterpunten
 Er valt altijd iets te verbeteren
 Vertrouwen moet groeien
 Relatie in de richting van de raden
 PR, marketing en imago van de WERV
 Ambtelijke samenwerking 
 Regionaal uitbreiden; niet het opnemen van andere gemeenten in WERV, maar wel andere gemeenten 

betrekken bij bepaalde projecten.  

77 Interview met de heer Miedema, gemeente Ede
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Verwachting
Volgens de heer Jeltema kan het in de toekomst twee kanten op;

1. als de WERV sterker wil worden en zich wil uitbreiden, zowel qua inhoud van samenwerking als qua 
regio dan moet er wat gebeuren,

2. doen ze dit niet, dan is het risico groot dat de samenwerking langzamerhand indut en verbrokkelt. 
Stilstand is ook richting verbrokkeling. 

De heer Miedema: “Bestuurlijk denk ik dat wij steeds verder zullen gaan samenwerken”. Volgens de heer 
Miedema is het lastig om iedereen over een bepaald onderwerp op één lijn te krijgen, want iedereen is op zoek 
naar zijn eigen voordeel. Hij geeft ook aan dat als het lukt om dit te bereiken, dat deze samenwerking dan blijft 
bestaan. Op deze wijze komt er volgens de heer Miedema telkens een stapje bij.
Mevrouw Oosterwijk: “Ik verwacht en hoop nu wij binnenkort de evaluatie hebben, dat de WERV-
samenwerking gewoon in stand blijft hoe hij nu is.” Mevrouw Oosterwijk verwacht dat de samenwerking zich 
uitbreidt tot meer beleidsterreinen en dat de samenwerking die er nu is ook verder wordt uitgebreid.
De heer Langelaar: “Wat ik in ieder geval verwacht aan de samenwerking op maatschappelijke vraagstukken is 
dat wij op die beleidsterreinen en op het terrein van voorzieningen nog meer voor elkaar kunnen betekenen.” 
Mevrouw de Jong zegt over de toekomst van WERV: “Wij kunnen op deze manier nog een hele tijd doorgaan 
op een heleboel punten, maar je zou het ook uit kunnen breiden, daar is wel meer menskracht en geld voor 
nodig.”

Regionale uitbreiding (politiek en ambtelijk)
Om overzichtelijk weer te geven hoe elke gemeentesecretaris denkt over regionale uitbreiding van het 
convenant en regionale functionele uitbreiding is onderstaand schema opgesteld. Ook de mening over het 
uitbreiden van de ambtelijke samenwerking is opgenomen. 

Persoon Uitbreiding 
convenant

Functionele 
uitbreiding

Ambtelijke 
uitbreiding

De heer Jeltema Ja Ja Ja
De heer Miedema Ja Ja Ja
Mevrouw Oosterwijk Nee Ja Ja
De heer Langelaar Nee Ja Ja
Mevrouw de Jong (mening bestuur) Nee Ja Ja

Tabel 3.6: Overzicht van de meningen van de WERV-secretarissen over diverse uitbreidingen

Zoals blijkt uit het schema zijn de meningen met betrekking tot politieke regionale uitbreiding verdeeld. Als niet 
alle vier gemeenten achter regionale uitbreiding op politiek niveau staan, dan is het onverstandig dit door te 
zetten. Wel zijn alle gemeentesecretarissen en het bestuur het erover eens dat er op een aantal terreinen kan 
worden samengewerkt met meer gemeenten. Naast de WERV kan er dan samengewerkt worden met 
bijvoorbeeld Barneveld, Renkum, Zeist enz. Zij worden niet opgenomen in het convenant, maar kunnen wel 
participeren in een bepaald portefeuillehouderoverleg. Dit kan voor alle partijen voordelen opleveren. Wel 
moeten hier goede afspraken over gemaakt worden. Ook zijn alle gemeentesecretarissen het erover eens dat er 
op ambtelijk niveau op meer terreinen kan worden samengewerkt in de toekomst. Mogelijk ook met meer 
gemeenten.

Toekomstperspectief
Alle gemeenten willen uitbreiden op verschillende beleidsterreinen, zowel regionaal uitbreiden als het uitbreiden 
van het aantal beleidsterreinen. Deze uitbreidingen kunnen al snel plaatsvinden na evaluatie van de WERV. 
Volgens mevrouw de Jong gaan enkele politieke onderwerpen WERV in de toekomst overstijgen. Dit zal in de 
toekomst moeten blijken. 

“In de (verre) toekomst bestaan de WERV-gemeenten niet meer, maar heet de WERV Valleistad,” deze 
woorden komen van twee van de vier gemeentesecretarissen. Interessante uitspraken, die zeker veel vertellen 
over het toekomstperspectief van de gemeentesecretarissen. 
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Ambtelijk en bestuurlijk
Uit de interviews blijkt dat de gemeentesecretarissen onderscheidt maken tussen ambtelijke en bestuurlijke zaken 
op diverse terreinen. Dit is ook logisch gezien de organisatorische constructie van gemeenten. Op het gebied van 
shared services maken de gemeentesecretarissen ook onderscheidt tussen ambtelijk en bestuurlijk. Samenwerken 
op ambtelijk niveau is volgens de secretarissen shared services. Of samenwerking op bestuurlijk niveau shared 
services is, daar zijn de meningen over verdeeld. 

Mogelijke organisatievormen 
Tijdens de interviews is de gemeentesecretarissen de volgende vraag voorgelegd: “Welke organisatievorm is 
volgens u de meest geschikte vorm voor shared services voor de WERV-gemeenten? En waarom?” In het 
volgende schema is overzichtelijk weergegeven hoe de gemeentesecretarissen op deze vraag hebben gereageerd. 

Organisatie-vorm De heer Jeltema De heer Miedema Mevrouw 
Oosterwijk

De heer 
Langelaar

Netwerkmodel Ja, mengvorm met het 
centrummodel

Mogelijk in 
mengvorm

Liefst deze houden -

Centrummodel Ja Alleen als het centrum 
niet in Ede komt

Ja -

Matrixmodel Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

Ja Ja -

Shared Service 
Centrum

Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

- Ja, ambtelijk

SETA-model Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

- -

Federatie-
gemeente

Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

- Ja, politiek

Tabel 3.7: Keuze van de WERV-secretarissen voor de diverse organisatievormen van shared services

Hieruit blijkt dat de meeste gemeentesecretarissen niet achter een Wgr constructie staan. Wel moet aangegeven 
worden dat het shared service centrum, het SETA-model en de federatiegemeente niet alleen op basis van een 
Wgr kunnen worden opgezet. Een federatiegemeente kan ook werken op basis van een verordening. Deze 
gegevens zijn terug te vinden in de literatuur. Uit het bovenstaande schema is ook af te leiden dat de 
gemeentesecretarissen redelijk tevreden zijn met het bestaande model. Hoewel ze zich er ook van bewust zijn dat 
ze moeten groeien om de samenwerking in stand te houden. De heer Jeltema: “Stilstand is achteruitgang.” 
Interessant om te zien is dat Ede niet achter het centrummodel staat als zij zelf het centrum worden. Aangezien 
Ede de grootste gemeente is, is dat de meest logische stap. De heer Miedema geeft aan bang te zijn voor scheve 
verhoudingen binnen de WERV als de grootste gemeente door het centrummodel nog groter wordt gemaakt. 
Daarnaast is het interessant om te zien dat de heer Langelaar een heel andere kant kiest dan de andere drie 
gemeentesecretarissen. Hier zal in de toekomst over gesproken moeten worden. 
Een mengvorm tussen het netwerkmodel en het matrixmodel of het netwerkmodel en het centrummodel zijn 
ook mogelijkheden. Mocht de verandering van organisatievorm ook in het Bestuurlijk Overleg WERV hoog op 
de agenda komen te staan, dan is de WERV genoodzaakt de hulp van een professionele organisatie te vragen, 
om alles in goede banen te leiden. Gezien de risico’s die verbonden zijn aan organisatieveranderingen. 

Terreinen van samenwerking
In het interview is de secretarissen en de projectmanager gevraagd welke terreinen van samenwerking er nog 
interessant zijn voor de WERV gemeenten in het kader van shared services.
De volgende terreinen van samenwerking zijn in de interviews aan bod gekomen:

 Algemeen > Ondersteunende en technische diensten
 Belasting innen
 ICT
 Inkopen
 Sociale zaken

Volgens mevrouw Oosterwijk zijn alle diensten bespreekbaar. Mevrouw Oosterwijk: “Als het voordeel oplevert 
om bepaalde zaken samen te doen, voor alle partijen, dan moeten wij dat vooral doen.”
Mevrouw de Jong is van mening dat er op ‘nieuwe wetgeving’ meer kan worden samengewerkt binnen WERV. 
Kortom de secretarissen zien op verschillende terreinen kansen liggen en staan open voor uitbreiding van de 
terreinen van samenwerking.
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Uit de interviews blijkt dat de gemeentesecretarissen en de projectbureaumanager tevreden zijn over de 
bestuurlijke samenwerking van WERV. Ze zijn het er allemaal over eens dat het aantal terreinen van 
samenwerking, zowel politiek als ambtelijk, moet worden uitgebreid. Er valt meer uit de samenwerking te halen, 
dan nu wordt gedaan. Over de ambtelijke samenwerking zijn de gemeentesecretarissen minder goed te spreken. 
Op dit punt moet nog veel verbeterd worden, voordat het aantal terreinen op ambtelijk niveau kan worden 
uitgebreid. Shared services zien de gemeentesecretarissen als samenwerking op functionele (ambtelijke) gebieden. 
Twee van de vier gemeentesecretarissen hebben in het interview aangegeven dat ze in de toekomst een 
Valleistad zien ontstaan. Dit geeft mede aan hoe de gemeentesecretarissen de toekomst zien. Kortom interessante 
informatie waar nog veel over gediscussieerd kan en moet worden.
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4. Extern onderzoek
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar twee andere samenwerkingsverbanden van gemeenten, namelijk Regio 
Rivierenland en Netwerkstad Twente. Er wordt vooral gekeken naar samenwerking op ambtelijk niveau, omdat 
hier de WERV op vastloopt. Door middel van individuele interviews wordt geprobeerd inzicht te krijgen in 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Shared services op ambtelijk niveau. 

4.1 Verantwoording
In dit externe onderzoek wordt er gekeken naar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Waar staan deze 
organisaties nu in het kader van samenwerking? Waar willen ze naar toe werken? En hoe zijn ze daar gekomen? 
Interessante vragen die van belang zijn voor de WERV-samenwerking. Door deze externe fase te doorlopen wil 
ik de WERV inzicht bieden in andere samenwerkingsverbanden, waardoor ze de samenwerking op ambtelijk 
niveau doorzetten, verbeteren en in de toekomst uitbreiden.   

4.2 Resultaten
De resultaten van het externe onderzoek bestaan uit inzicht in een aantal aspecten, namelijk;

 Huidige situatie WERV op ambtelijk niveau;
 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 Uitwerking interviews;
 Conclusies.

Deze resultaten geven inzicht in de ambtelijke samenwerking van WERV. Naast deze informatie bevat fase 3 
informatie over andere samenwerkingsverbanden. Op deze wijze kan WERV er achter komen wat ze moeten 
verbeteren en hoe ze dat moeten doen. 
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4.2.1 Huidige situatie WERV op ambtelijk niveau
In het jaar 2005 heeft de heer Slierendregt, lid van de concernstaf, de opdracht gekregen een onderzoek te doen 
naar shared service mogelijkheden binnen WERV78. De vraagstelling voor het onderzoek is als volgt beschreven.

“Nagaan of in WERV-verband toepassing van shared services een haalbare kaart is. Hierbij ligt de nadruk op de 
inkoopfunctie. De inkoopfunctie wordt hierbij gedefinieerd als het aankopen van dienstverlenende  
organisatieonderdelen op het brede vlak van de uitvoering van de gemeentelijke taken.”

Zijn conclusie was: ‘een verder onderzoek binnen WERV-verband naar de toepassingen van shared services 
tussen de WERV-gemeenten is zeker zinvol.’ En daarna: ‘het principe binnen het WERV-overleg bespreken op 
basis van de volgende stelling: “Instemmen met de verkenning, definiëring, ontwikkeling en realisatie van 
mogelijkheden voor meer samenwerking in de WERV-gemeenten, die leiden tot voordeel voor de 
deelnemende gemeenten in termen van doelmatigheid en/of kwaliteit op het gebied van de facilitaire diensten. 
Hierbij wordt begonnen met een verkenning naar de inkoopfunctie.” Op basis van deze gegevens is het nuttig te 
onderzoeken hoe de samenwerking van WERV verbeterd kan worden op ambtelijk niveau. Er wordt 
momenteel wel samengewerkt op ambtelijk niveau, maar de gemeentesecretarissen zijn nog niet tevreden over 
deze samenwerking.

Ambtelijke werkgroep inkopen
Vanuit bovenstaand oogpunt is begonnen met een ambtelijke werkgroep WERV-inkopen79. De 
gemeentesecretarissen van de WERV-gemeenten hebben deze werkgroep ingesteld. De werkgroep had en heeft 
de volgende doelstelling: “Nagaan of binnen WERV-gebied winst is te behalen op het gebied van inkopen door 
gezamenlijke aanbesteding.” Om dit te kunnen nagaan is de ontwikkelingslijst met onderwerpen in 2006 
opgesteld. Dit wil zeggen dat in de loop van de tijd meer onderwerpen aan de lijst worden toegevoegd. Deze 
lijst is besproken in deze scriptie bij het hoofdstuk: Intern onderzoek. Ongeveer drie keer per jaar komen de 
inkoopcoördinatoren bij elkaar om de stand van zaken van de lijst te bespreken. 
De taak van de werkgroep is coördinatie van de gekozen uitbestedingsonderwerpen tussen de inkopers van de 
WERV-gemeenten. Daarnaast levert de werkgroep een groslijst aan bij de WERV-gemeentesecretarissen. Deze 
groslijst omvat onderwerpen, die niet direct in de facilitaire sfeer liggen, maar waarvan de werkgroep meent dat 
het zin heeft deze onderwerpen nader te bestuderen op shared services mogelijkheden. De gemeentesecretarissen 
nemen op basis van deze lijst besluiten om wel of niet een nader onderzoek te starten.

In de bijlagen van het interne onderzoek is het gehele bestand; Inventarisatie WERV – Shared service 
mogelijkheden opgenomen. Hierin is dieper ingegaan op de verschillende onderwerpen. 

78 Slierendregt, W.J., Shared Services mogelijkheden (bij inkopen), augustus 2005
79 Inkoopcoördinatoren WERV-gemeenten, Inventarisatie WERV - Shared Service mogelijkheden, begin 2006.
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Mening gemeentesecretarissen
In de interne fase zijn er interviews afgenomen met de vier WERV-gemeentesecretarissen. Uit deze interviews 
bleek dat ze nog niet tevreden zijn over de ambtelijke werkgroep inkopen, en dat ze verwachten dat er in de 
toekomst meer uit te halen valt.

De heer Langelaar: “Als je vervolgens kijkt naar samenwerking op het terrein van ambtelijke organisaties, dan gaat  
dat moeizaam. Dat gaat denk ik moeizaam, omdat-…-het ambtelijk domein toch redelijk stevig is, als het gaat om 
samenwerking op het terrein van ondersteunende en facilitaire activiteiten.”

Mevrouw Oosterwijk-Keulers: “Het is ooit begonnen als; ‘Laten wij eens kijken of wij samen kunnen inkopen?’  
Dat kwam niet echt goed van de grond. Je merkt dat het een idee was dat wij als gemeentesecretarissen hadden, maar  
wat nog niet echt voeten aan de grond kreeg binnen de ambtelijke organisatie. Dan bemerk je dat in iedere gemeente  
er iemand is die verantwoordelijk is voor de inkoop. Die doet dat graag op zijn eigen manier en deze persoon staat  
natuurlijk niet te springen om dat af te staan om het op een hoger niveau neer te leggen voor de vier gemeenten, dus  
1 inkoper voor de vier gemeenten samen. Je merkt dat daar geen groot enthousiasme ontstaat.”

De heer Jeltema: “Wij hebben eerst een tijdje geprobeerd af te tasten wat wij met z’n allen samen konden gaan doen 
binnen de WERV-gemeenten. Momenteel hebben wij een (inkoop)werkgroep ingesteld die op strategisch niveau 
samenwerkt en die moeten met voorstellen komen richting secretarissenoverleg. Op een gegeven moment moet dit naar  
het bestuur worden vertaald in een advies op welke terreinen wij kiezen voor samenwerking met z’n vieren. Als daar  
bestuurlijk groen licht voor komt dan verwacht ik dat daar wel een slag te maken is en dat er op meer terreinen kan 
worden samengewerkt.”

De gemeentesecretarissen verwachten allemaal dat er op het gebied van ambtelijke samenwerking nog veel te 
bereiken valt. Daarnaast weten ze dat er geïnvesteerd moet worden om een functionele ambtelijke samenwerking 
tot stand te brengen. De huidige samenwerking werkt nog niet zoals hij eigenlijk moet werken. Er zit nog veel 
onwil in de ambtelijke organisatie. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan het verliezen van zijn/haar 
baan waarschijnlijk de belangrijkste is. 
Om er achter te komen welke redenen dit zijn, hoe andere gemeenten deze problemen aanpakken en wat de 
WERV eraan kan doen, gaan de volgende paragrafen in op twee samenwerkingsverbanden in Nederland. 

 

Productverslag – Jorieke Levink – Gemeente Wageningen - 26 mei 2007 61



4.2.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Netwerkstad Twente
De Netwerkstad Twente is een nationaal stedelijk netwerk centraal 
gelegen in de Regio Twente.80 De Netwerkstad Twente - 
bestaande uit Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en sinds 1 januari 
2007 ook Oldenzaal - bestrijkt een oppervlak van 300 km2 en heeft 
320.000 inwoners. De Provincie Overijssel en de Regio Twente 
nemen als ‘bestendige’ partner aan de samenwerking deel. 
Netwerkstad Twente is een formule voor effectief bestuur in het 
stedelijk kerngebied, waarbij het accent ligt op de inhoud van de 
samenwerking en niet op de bestuurlijke structuur. De 
samenwerking wordt projectmatig en resultaatgericht ingevuld. Er 
is een stuurgroep bestaande uit de vier burgemeester, de 
commissaris van de Koningin en de voorzitter van de Regio 
Twente. Voorts zijn er drie bestuurlijke afstemmingsberaden voor 
de pijlers: Ruimtelijk-Fysiek, Economie en Sociaal. Hierin hebben 
verschillende portefeuillehouders zitting. Onder de vlag van de 
Netwerkstad ondersteunen diverse ambtelijke groepen deze 
samenwerking. 
(De bovenstaande informatie komt van www.twentenetwerkstad.nl)

Samenwerkingscharter81

Leidraad voor de periode 2002-2006

In het najaar van 2001 hebben de gemeenteraden van Almelo, Borne, Hengelo en Enschede het 
samenwerkingscharter Netwerkstad Twente vastgesteld. Ook het Dagelijks Bestuur van de Regio 
Twente en Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben ingestemd met het charter. Het 
samenwerkingscharter is de leidraad voor de ontwikkeling van de Netwerkstad in de periode 2002-
2006. Het samenwerkingscharter formuleert de aanleiding en doelstellingen voor het instellen van 
Netwerkstad Twente:

Het stedelijk gebied van Almelo, Borne, Hengelo en Enschede is in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid.  
Geleidelijk is er één woningmarkt, één arbeidsmarkt en één verkeers- en vervoersmarkt ontstaan. In steeds meer  
opzichten is er sprake van één samenhangend stedelijk netwerk, van een netwerkstad.

De beoogde ontwikkelingen stellen het stedelijke gebied voor belangrijke opgaven op het gebied van wonen, werken 
en leven. Bewoners, instellingen, bedrijven en bezoekers moeten in de Netwerkstad een voorzieningen- en 
werkgelegenheidsaanbod kunnen vinden dat past bij een stedelijk netwerk van 325.000 inwoners.

Op basis van het charter Netwerkstad is in de periode 2002 - 2004 gewerkt aan een Strategische visie 
voor Netwerkstad Twente. De Strategische visie bevat de gezamenlijke gedragen visie ten aanzien van 
het werkprogramma en de te realiseren projecten van Netwerkstad Twente.

Ambtelijke samenwerking Netwerkstad Twente
Naast deze bestuurlijke samenwerking is er ook een ambtelijke samenwerking ontstaan binnen Netwerkstad 
Twente. Deze ambtelijke samenwerking vindt plaats op vier diensten, namelijk Inkoop, P&O, Financiën en 
ICT. Deze samenwerking is op vrijwillige basis. De ambtelijke samenwerking is begonnen op het gebied van 
Inkoop en is daar uitgebreid met de andere drie diensten. De ambtelijke samenwerking van Netwerkstad Twente 
heeft 1 middelpunt en dat is mevrouw Boskma, projectleider van de facilitaire samenwerking. 

80 http://www.twentenetwerkstad.nl/index.php?mm=1
81 www.twentenetwerkstad.nl, over netwerkstad
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Organigram Netwerkstad
Op de website van Netwerkstad Twente staat geen organigram weergegeven. Wel is uitgelegd hoe de organisatie 
is opgebouwd. Het volgende organigram is geen officieel organigram, maar een organigram gebaseerd op de 
uitleg van de website van Netwerkstad Twente.

Figuur 4.1: Organigram Netwerkstad Twente

Deze bestuurlijke opbouw van Netwerkstad Twente wordt ondersteund door het Projectbureau Netwerkstad. 
Dit Projectbureau leidt tevens de ambtelijke samenwerking van Netwerkstad Twente.

Regio Rivierenland
De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en 
Zaltbommel werken samen aan een leefbaar Rivierenland82. Als Regio Rivierenland behartigen deze gemeenten 
hun belangen én die van de regio en voeren ze gemeenschappelijke taken uit. De aandachtsgebieden variëren 
daarbij van volksgezondheid tot milieu en van werkgelegenheid tot huisvuilinzameling.

Regio Rivierenland heeft drie onderdelen: de 
Bestuursdienst, Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) en 
de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) 
Rivierenland. In totaal werken bij Regio Rivierenland ruim 
250 mensen. Regio Rivierenland is dus actief in heel 
praktische zaken als jeugdgezondheidszorg, afvalverwijdering 
of controle op uitkeringen. Maar ook op beleidsniveau speelt 
Regio Rivierenland een belangrijke rol. Veel onderwerpen 
op het gebied van ruimte, economie, verkeer en vervoer e.d. 
overstijgen immers het gemeentelijk belang en vragen dus 
om afstemming in de regio. Door van elkaars wensen en 
plannen op de hoogte te zijn, kunnen de afzonderlijke 
gemeenten hun eigen beleid beter vorm geven. De 
behartiging van gemeenschappelijke belangen van de regio 
naar provincie en Rijk is ook de taak van Regio 
Rivierenland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inrichting 
van de noodoverloopgebieden of het opzetten van de Regiotaxi.

82 Regio Rivierenland, Samenwerking loont!, maart 2006
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Inkoop
Gemeenten in Rivierenland hebben de afgelopen jaren steeds meer ervaring opgedaan in het gemeenschappelijk 
inkopen van producten en diensten. Sinds begin 2005 heeft de regio Rivierenland één gezamenlijk 
inkoopbureau, om nog professioneler en goedkoper zaken te kunnen doen. Het bureau heeft o.a. 
gemeenschappelijke inkoop gerealiseerd op het gebied van leerlingenvervoer, hulpmiddelen voor gehandicapten 
of levering van elektriciteit en gas. Het inkoopbureau heeft in contracten voor de komende vijf jaar al vijf 
miljoen euro aan kosten bespaard!83

(De bovenstaande informatie komt uit: Regio Rivierenland, Samenwerking loont!, maart 2006)

In de tussentijdse evaluatie84 van het Inkoopbureau zijn de volgende doelstellingen opgenomen:
1. Professionaliseer de inkoop van de deelnemers en
2. bereik besparingen.

De doelstellingen worden bereikt door advies te geven aan / inkooptrajecten te begeleiden voor de individuele 
deelnemers en door gemeenschappelijke inkooptrajecten te ondersteunen.

Organigram Regio Rivierenland85

Figuur 4.2: Organigram Regio Rivierenland

Onder Bestuursdienst vallen de volgende Services:
1. Beleid & Projecten: Ruimte, wonen, water, verkeer & vervoer, milieu, onderwijs, economische zaken, 

werk, Projectbureau Regiotaxi, Regionaal Meld en coördinatiepunt Voortijdig schoolverlaten en het 
Gemeenschappelijk Inkoopbureau.

2. Milieu
3. Sociale recherche
4. Control & Services: Automatisering, Personeelszaken, Financiën, Juridische Zaken, Communicatie, 

Administratie en Archivering.
5. Administratie

83 Regio Rivierenland, Samenwerking loont!, maart 2006
84 Regio Rivierenland, Tussentijdse evaluatie, 1 januari 2006 – 1 juli 2006 Gemeenschappelijk Inkoopbureau Regio Rivierenland, september 2005
85 www.regiorivierenland.nl, organisatie, organogram
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4.2.3 Uitwerking interviews
Om de WERV te voorzien van nuttige informatie heb ik twee verschillende regionale samenwerkingsverbanden 
bekeken. Bij beide samenwerkingsverbanden, Regio Rivierenland en Netwerkstad Twente, heb ik een persoon 
geïnterviewd die het proces van samenwerking van dichtbij heeft meegemaakt en nog steeds meemaakt. Ik heb 
voor deze twee gekozen, omdat ze al verder zijn dan WERV op het gebied van ambtelijke samenwerking. Door 
middel van deze interviews probeer ik WERV een stap verder te brengen in hun proces van ambtelijke 
samenwerking. 
Ik heb het interview ongeveer hetzelfde opgebouwd als het interne interview met de WERV 
gemeentesecretarissen. Ook hier bestaat de rode draad uit de huidige situatie, de toekomst en shared services. 

Regio Rivierenland
Huidige samenwerking
In oktober 2004 is besloten tot de oprichting van een inkoopbureau per 1 januari 2005. Dit is ontstaan uit het 
idee dat door gezamenlijk in te kopen voordelen te behalen waren. Hiermee is toen van start gegaan en dat is 
uitgemond in een gezamenlijk Inkoopbureau voor alle gemeenten uit Regio Rivierenland, gemeente West Maas 
en Waal en voor de diensten van Regio Rivierenland.

De belangrijkste taken van het Inkoopbureau zijn:
1. Het ondersteunen van individuele inkooptrajecten van gemeenten, als inkoopprofessional (2/3 deel)
2. en het managen van gezamenlijke inkooptrajecten. (1/3 deel)

Een sterk punt van het Inkoopbureau is dat de inkoopcoördinator en de inkoopadviseurs niet op een centraal 
punt werken in een fysiek inkoopbureau, maar in de gemeenten zelf. Op deze manier weten de mensen wie ze 
zijn en waar ze te vinden zijn. De heer Verweij geeft zelf ook aan dat het erg belangrijk is om draagvlak binnen 
de gemeenten te hebben. Daarnaast vindt de heer Verweij de vrijwillige deelname aan een gezamenlijke 
aanbesteding een kritische succesfactor. Deze vrijwilligheid is ook wel eens lastig volgens de heer Verweij, want 
niet elke gemeente werkt mee aan ieder inkooptraject. Door achteraf te laten zien wat een gezamenlijke 
aanbesteding heeft opgeleverd, verwacht de heer Verweij ook de afhakende gemeente(n) te overtuigen voor een 
volgende contractperiode. 

Het Inkoopbureau heeft geen eigen convenant of samenwerkingsovereenkomst, wel hebben alle gemeenten 
getekend voor de oprichting van het Inkoopbureau. 
Het lastige van het oprichten van een Inkoopbureau is dat het om geld gaat. Geld is een moeilijk punt, waar veel 
over gediscussieerd wordt en kan worden. Dit merkt de heer Verweij ook binnen het Inkoopbureau. Op de 
vraag: “Als u bij de start wist wat u nu weet, wat zou u dan anders doen?” geeft de heer Verweij het volgende 
antwoord: “Proberen de druk van geld minder te maken, omdat dat toch een lastige discussie blijft.” Daarvoor geeft de 
heer Verweij al het volgende aan: “Voor de nieuwe doelstellingen ga ik proberen die gelddoelstellingen kleiner te maken. 
Niet dat ik daar bang voor ben, maar je moet proberen te benadrukken dat je professioneel en rechtmatig handelt, dat dat  
belangrijk is. Wij hebben bij het begin gezegd, professionaliseer en bereik besparing. Dat hebben wij in mijn ogen voorzichtig  
neergezet en daar ben ik heel blij mee.” Dit geeft aan hoe lastig het is om in geld aan te geven wat er wordt bereikt 
met een gezamenlijk Inkoopbureau. Stijgende kosten, inflatie en marktverschuivingen hebben hier allemaal mee 
te maken, hoewel bestuurders het moeilijk vinden om hier rekening mee te houden. Bestuurders zijn vaak alleen 
benieuwd naar het inkoopresultaat. 

Regio Rivierenland bestaat uit verschillende diensten, waarvan gezamenlijke afvalinzameling de grootste is. Deze 
diensten zijn opgenomen in het Regiokantoor in Tiel. Naar mijn mening een groot shared service center, 
zonder speciale regelingen. Ik heb aan de heer Verweij gevraagd hoe hij hierover dacht: “Dus dat Regiokantoor is  
een soort Shared Service Center?” Hij antwoordde: “In enige mate ja, maar zo wordt het dus niet gezien. Er spelen meer  
dingen in een shared service discussie. Je hebt te maken met invloed, op het moment dat het niet meer van jezelf is, maar  
indirect van jezelf, dan raken mensen voor hun gevoel invloed kwijt.” Shared services wordt toch gezien als een 
organisatievorm waarbij invloed verloren gaat. Mogelijk is dit ook zo, afhankelijk van de organisatievorm die 
wordt gekozen. Het Inkoopbureau werkt als enige dienst in de gemeenten zelf, de rest van de diensten is 
opgenomen in het Regiokantoor.  

Toekomst
De heer Verweij is tevreden over het aantal gemeenten dat gebruik maakt van het Inkoopbureau Rivierenland. 
Hij heeft niet de intentie om het Inkoopbureau uit te breiden met andere gemeenten. Regio Rivierenland heeft 
bijvoorbeeld niets met WERV. De WERV opnemen in Regio Rivierenland zal om die reden niet werken. De 
heer Verweij verwacht dat het Inkoopbureau op deze wijze nog een aantal jaren door kan gaan. Er zijn nog 
verschillende onderwerpen waarop samen kan worden ingekocht. Zijn intentie is ook om ambtenaren te leren 
hoe ze moeten inkopen. Op deze wijze wordt de inkoop binnen de gemeenten geprofessionaliseerd. 
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Shared services
De literaire definitie van shared services is de volgende:

Shared services zijn bij uitstek dienstverlenende organisatie-eenheden met resultaatverantwoordelijkheid, die opereren 
op basis van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie en tegen een verrekenprijs.86

Deze definitie is naar mijn mening overeenkomstig met de situatie van Regio Rivierenland. De heer Verweij 
zegt het volgende over shared services binnen Regio Rivierenland: “Zo wordt het dus niet gezien, maar volgens mij  
was dat wel de oorsprong.” Met afvalinzameling is de samenwerking van Regio Rivierenland ooit begonnen. De 
gemeenten zijn begonnen dit gezamenlijk te organiseren, zodat dat voordelen zou opleveren. Daaruit is de 
gehele samenwerking van Regio Rivierenland gegroeid. Momenteel heeft de samenwerking tussen de negen 
gemeenten een eigen Regiokantoor in Tiel, waar alle diensten tezamen komen.

Netwerkstad Twente
Huidige situatie
Netwerkstad Twente bestaat uit een samenwerking tussen Hengelo, Almelo, Enschede, Borne en Oldenzaal. Zij 
werken zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau samen. De ambtelijke samenwerking bestaat sinds 2002. 
Deze samenwerking is op dit moment nog vrijwillig, maar krijgt in de toekomst mogelijk een andere minder 
vrijblijvende vorm. Mevrouw Boskma: “Wij bevinden ons eigenlijk in de overgangsfase. Wij werken nu op facilitair  
gebied nog samen op vrijwillige basis. Dus als 1 gemeente toe is aan het inkopen van een bepaald onderwerp, dan vragen wij  
de andere gemeenten of zij mee willen doen daarin. Wij willen nu een meer shared serviceachtige manier vinden, een soort  
uitvoeringsorganisatie. Daar ben ik nu een bestuursopdracht over aan het schrijven. De eerste onderwerpen daarin zouden 
belastingen en salarisadministratie zijn.” Ook bij Netwerkstad Twente is de ambtelijke samenwerking begonnen met 
inkoop. De stuurgroep Facilitaire samenwerking stuurt de ambtelijke samenwerking aan, de directeuren 
bedrijfsvoering leiden dit. 

Er zijn vier werkgroepen binnen de facilitaire samenwerking Netwerkstad, dit zijn Inkoop, P&O, ICT en 
Financiën. Elke werkgroep bestaat uit ambtenaren uit de verschillende gemeenten. Mevrouw Boskma is de 
projectleider van deze vier werkgroepen, zij zorgt ervoor dat alle werkgroepen een jaarplan maken en dit 
naleven. Mevrouw Boskma vindt het goed dat er efficiency- en kwaliteitsvoordelen worden behaald met de 
samenwerking. In het begin draaide de samenwerking vooral om kostenvoordelen, momenteel zijn het ook 
kwaliteitsvoordelen. 

Daarnaast merkt mevrouw Boskma dat gemeenten zich steeds meer als een zakelijke partner moeten opstellen 
om de dienstverlening aan de burger te kunnen optimaliseren. Shared services vindt mevrouw Boskma een 
interessante insteek waardoor dit gerealiseerd kan worden. Zij verwacht dat als de bedrijfsvoering verder van de 
politiek af komt te staan, deze bedrijfsmatiger kan worden ingericht. Dit levert dan weer financiële voordelen op 
en de dienstverlening aan de burger kan worden verbeterd. 

Naast de bovengenoemde vijf gemeenten werkt Netwerkstad Twente ook met kleinere gemeenten samen op 
bepaalde onderwerpen. Deze zitten niet officieel in de facilitaire samenwerking, maar worden wel betrokken bij 
projecten waar dat interessant is. 
Mevrouw Boskma zou de vrijwilligheid van de samenwerking anders opzetten als ze bij de start van de 
samenwerking wist wat ze nu weet. Mevrouw Boskma: “Ik zou het zelf heel prettig vinden als de directies of de 
colleges van de deelnemende gemeenten zich uitspreken van: ‘Wij werken altijd samen, tenzij…’ Dat geeft ook richting en 
sturing in je ambtelijke organisatie.” Dit geeft wel aan dat de vrijwilligheid van de samenwerking niet altijd 
productief werkt. Als er telkens weer gediscussieerd wordt bij het aflopen van een contract of de samenwerking 
op dat vlak wel wordt gecontinueerd, dan kost dat erg veel tijd. 

Mevrouw Boskma geeft aan dat Netwerkstad Twente structureel ongeveer 2 miljoen euro per jaar bespaard. Dit 
bedrag kan ze ook onderbouwen, hoewel er altijd discussies ontstaan. Ze zegt ook het volgende: “Ik vind dat  
financiële voordeel wel belangrijk, maar meer omdat burgers van je mogen verwachten als overheid dat je verstandig met dat  
overheidsgeld omgaat. Als je professioneel werkt, dan zorg je ook dat je efficiënt werkt. En het gaat niet zozeer om de hoogte  
van dat bedrag of wat er met dat bedrag gebeurt.” Een interessante insteek, die veel bestuurders waarschijnlijk niet 
delen met mevrouw Boskma, geld blijft belangrijk.  

86 www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
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Toekomst
Mevrouw Boskma: “Ik denk dat de facilitaire samenwerking in de toekomst geïntensiveerd zou kunnen worden.” In de 
verschillende werkgroepen kunnen volgens haar nog verscheidene onderwerpen worden opgenomen. Hoewel er 
meerdere onderwerpen zijn waarop nog meer kan worden samengewerkt, weet mevrouw Boskma niet zeker of 
dit ook gaat gebeuren. Er zijn verschillende moeilijkheden die overwonnen moeten worden. Personeel is bang 
zijn of haar functie kwijt te raken of frustraties van bepaalde projecten hebben effect op andere projecten. Je 
werkt met een aantal gemeenten samen en het is lastig deze gemeenten op 1 lijn te brengen en te houden. 
Gemeenten hebben ook een eigen belang, welke invloed heeft op het gezamenlijke belang. 

Shared services
De facilitaire samenwerking werkt nog niet op basis van een shared service concept, maar er wordt wel over 
gesproken binnen Netwerkstad Twente. Er zijn wel een aantal aparte onderdelen waar al wel op basis van shared 
services wordt samengewerkt. Deze onderdelen zijn op basis van verschillende organisatievormen opgezet. 
Sociale rechercheurs werkt op basis van het centrummodel en afvalinzameling op basis van de Wgr. Per 
onderwerp wordt bekeken welke organisatievorm het meest interessant is. 

Mevrouw Boskma geeft ook verschillende tips aan WERV:
 Zorg voor commitment van het bestuur. “Als je bestuur iets wil en dat ook uitgesproken heeft, dan is het  

lastiger om je daar op de werkvloer aan te onttrekken. Hoewel je het dan nog in de gaten moet houden.”
 Zorg voor commitment van het management. “De managers moeten een visie hebben op samenwerking en 

moeten deze ook uitdragen naar de werkvloer.”
 Organiseer af en toe een middelenconferentie. “Wat wij doen is af en toe een middelenconferentie organiseren.  

Daarin zitten dan een aantal wethouders en gemeentesecretarissen, die met elkaar ambities formuleren.”
 Laat 1 bestuurder het gezicht van de facilitaire samenwerking worden. “Bij ons is dat de burgemeester van 

Borne. Die houdt vaak een pleidooi voor het belang van facilitaire samenwerking. Hij zorgt ervoor dat de facilitaire  
samenwerking niet ondersneeuwt naast al die mooie, grote projecten die worden georganiseerd.”

 Zo mogelijk van de besparing nieuwe dingen realiseren. “Wat ik ook geprobeerd heb maar wat niet gelukt is,  
is om van de besparing nieuwe dingen te realiseren. Dat is niet gelukt. Dat is jammer, want je kunt dan wel  
duidelijker maken dat er met die besparing andere projecten gerealiseerd kunnen worden.”
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4.2.4 Conclusies
WERV is aan de beginfase van een ambtelijke samenwerking. Uit de gegevens van de andere intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden blijkt dat inkoop vaker de eerste dienst is waarop wordt samengewerkt. Er wordt 
allereerst vrijblijvend gekeken of er voordelen te behalen zijn met gezamenlijke inkoop. Als blijkt dat er wel 
degelijk voordelen te behalen zijn met een samenwerking tussen verschillende gemeenten, wordt er een 
officiëlere vorm aan gegeven. Deze vorm bestaat vaak uit een projectplan/jaarplan Inkoop. Daarin worden de 
doelstellingen en de organisatorische gevolgen geformuleerd. Daarop ontstaat een werkgroep/projectbureau 
Inkoop. Vaak start gezamenlijke inkoop bij kantoorartikelen en papier, van daaruit wordt er uitgebouwd naar 
complexere inkooponderwerpen. Deze stappen heeft de WERV al gezet, behalve dat er nog geen projectplan is 
geschreven en er nog wordt nagedacht over de vorm. 

Er zijn binnen WERV al verschillende onderwerpen genoemd die in aanmerking komen voor de 
inkoopsamenwerking. Er is al een aantal gezamenlijke aanbestedingen gerealiseerd. Door de WERV zijn 
gradaties opgesteld, die aangeven hoe snel een bepaald onderwerp moet worden opgepakt. Daarnaast zijn er nog 
diverse andere onderwerpen die in aanmerking komen voor een gezamenlijke aanbesteding. Uit de interviews 
blijkt dat een onderwerp niet altijd gezamenlijk wordt aanbesteedt, terwijl dat eigenlijk wel zou kunnen. 
De volgende redenen kunnen daarvan een oorzaak zijn:

 Eigen belang gaat toch voor gezamenlijk belang
 Angst voor het verliezen van invloed
 Politieke meningsverschillen op een ander vlak
 Lokale leveranciers gaan voor
 Ambtelijke onwil
 Vrijwilligheid van de samenwerking
 Commitment vanuit het bestuur en het management. 

Deze redenen hebben allemaal invloed op de inkoopsamenwerking. Door vooraf bepaalde zaken vast te leggen 
in een soort vrijwillig contract kunnen een aantal problemen worden voorkomen. Door duidelijkheid te 
verschaffen over de samenwerking weet iedereen waar hij aan toe is. Als het bestuur zich vooraf uitlaat over de 
samenwerking, dan heeft dit invloed op de ambtelijke medewerking. Een mogelijkheid is dat het bestuur 
aangeeft dat ze altijd meewerken aan een inkooptraject, tenzij er iets bijzonders aan de hand is. Dit soort 
toezeggingen maakt dat inkopers en andere medewerkers anders tegen de inkoopsamenwerking aankijken. Het 
geeft sturing en vertrouwen aan de samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat, gezien dit externe onderzoek, dat 
een positief effect heeft op de samenwerking.

Uit het interview met Regio Rivierenland blijkt dat geld zeer belangrijk wordt gevonden. De heer Verweij geeft 
aan dat dit logisch is bij een inkoopsamenwerking. Toch zou hij de druk van geld in de toekomst willen 
verminderen. Bestuurders kijken alleen naar het inkoopresultaat en zien winst of verlies. Terwijl er vaak veel 
meer achter zit, zoals inflatie, marktontwikkelingen of veranderingen binnen een bepaalde branche. Veelal kan 
pas na een aantal jaren worden gezien of een inkoopsamenwerking effect heeft gehad. Geld is een moeilijke 
kwestie, ik adviseer de WERV om bovenstaande redenen, daar geen al te grote nadruk op te leggen. Zo worden 
oeverloze en tijdrovende discussies voorkomen. Belangrijker is om het vertrouwen van elke gemeente te geven 
aan de samenwerking. 
Een positief punt aan de inkoopsamenwerking van Regio Rivierenland is dat de inkoopadviseurs fysiek 
werkzaam zijn in de betreffende gemeenten. Dit vormt draagvlak binnen de diverse gemeenten. De 
inkoopadviseurs krijgen een gezicht en zijn niet alleen een stem aan de telefoon of per e-mail. De heer Verweij 
spreekt zich positief uit over deze vorm van de organisatie en daar ben ik het zeker mee eens. 

Ook Netwerkstad Twente is al een heel stuk verder met de intergemeentelijke samenwerking dan WERV. Op 
bestuurlijk en op ambtelijk niveau wordt door de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Oldenzaal 
samengewerkt. De ambtelijke samenwerking beslaat momenteel al vier onderwerpen, namelijk Inkoop, P&O, 
ICT en Financiën. Deze facilitaire samenwerking is nog op vrijwillige basis. Op dit moment is Netwerkwerkstad 
Twente op zoek naar een minder vrijblijvende vorm van facilitaire samenwerking. Dit is een positief gegeven, 
aangezien dit bewijst dat de gemeenten tevreden zijn met de facilitaire samenwerking en deze samenwerking 
willen professionaliseren.  
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Daarnaast sta ik volledig achter de mening van mevrouw Boskma met betrekking tot de zakelijkheid van de 
gemeentelijke dienstverlening. Het is de taak van gemeenten om de burgers een optimale dienstverlening te 
bieden. Gemeenten moeten meer en meer een zakelijke partner worden voor bedrijven. Door de organisatie 
bedrijfsmatiger in te richten kunnen voordelen worden behaald die weer gunstig zijn voor de burgers. 
Momenteel wordt er nog te weinig bedrijfsmatig gewerkt. Door intergemeentelijk samen te werken kan dit 
worden verbeterd. Eveneens zal de overstap van een vrijwillige samenwerking naar een shared service model een 
gunstig effect hebben op de bedrijfsvoering van gemeenten. Wel is van belang dat dit geleidelijk gebeurd en de 
samenwerking de tijd krijgt om te groeien. Kortom de burger moet te allen tijde centraal staan in het proces.  

Commitment vanuit de organisatie, zowel van bestuurders als van het management, vindt mevrouw Boskma erg 
belangrijk. Als het bestuur achter de samenwerking staat, zijn er al een aantal slagen gewonnen. Als 
gemeentesecretaris moet je ook erg stevig in je schoenen staan om de ambtelijke organisatie de voordelen in te 
kunnen laten zien van samenwerking. Medewerkers op ambtelijk niveau zijn toch vaak bang voor hun eigen 
situatie en zien geen voordelen van samenwerking. Deze medewerkers moeten ook het belang van samenwerken 
in gaan zien. Ik vind het eveneens belangrijk dat de gemeenten op verschillende niveaus regelmatig contact 
hebben met elkaar. Dit bevordert de cultuur binnen WERV. Door op verschillende niveaus in te steken 
bevorder je het draagvlak binnen de gemeenten van WERV.

Uit deze conclusies blijkt dat de WERV zeker door moet gaan met de ambtelijke samenwerking. Er kan nog op 
veel meer inkooponderwerpen worden samengewerkt, dan waar nu naar wordt gekeken. Daarnaast kan de 
ambtelijke samenwerking in de toekomst worden uitgebreid met meerdere diensten. De meest voorkomende 
diensten naast inkoop waarop intergemeentelijk wordt samengewerkt zijn ICT, Financiën en P&O. Belangrijk 
voor WERV is, is dat er aan de volgende eisen wordt voldaan:

 Projectplan voor de betreffende dienst met daarin informatie over de organisatie, over de doelstellingen 
enz. 

 Commitment vanuit het bestuur en het management, dit moet ook duidelijk zijn voor de medewerkers 
in de gemeenten.

 Kies allereerst een vrijwillige vorm. Als deze optimaal werkt kan dit worden omgezet in een 
professionelere vorm, mogelijk een shared service organisatievorm.

Daarnaast zijn er nog verschillende andere aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Ambtelijke 
onwil, te hoge financiële doelstellingen en het ondersneeuwen van de facilitaire samenwerking naast de 
bestuurlijke samenwerking zijn ook belangrijke aspecten. Met deze punten moet ook rekening gehouden 
worden bij het schrijven van een projectplan. Zelf ben ik een voorstander van projectmatig werken en vind dan 
ook dat de WERV hier eerst mee aan de slag moet. Ik verwacht dat de WERV nog heel veel kan bereiken op 
dit gebied. De bestuurlijke samenwerking werkt naar tevredenheid en de gemeentesecretarissen staan achter een 
ambtelijke samenwerking. Dit zijn belangrijke punten die al aanwezig zijn bij WERV.   
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5. Adviezen en aanbevelingen
Dit hoofdstuk is het laatste hoofdstuk van deze scriptie. De literatuur is onderzocht, de verschillende 
onderzoeken zijn gedaan en er zijn conclusies getrokken. In dit hoofdstuk komen alle fasen samen. Er wordt 
uiteindelijke een gedegen advies gegeven aan de WERV.   

5.1 Verantwoording
Alle handelingen, interviews en onderzoeken zijn verricht om hier te komen. In deze fase wordt het 
eindresultaat van deze scriptie bekend gemaakt. Na het schrijven van het afstudeerprogramma zijn er 
verschillende zaken veranderd. Uiteindelijk heb ik toch alle gemeentesecretarissen geïnterviewd, ik heb ze alle 
vier gesproken. Daarnaast heb ik me in het externe onderzoek alleen gericht op de ambtelijke organisatie. Dit 
had ik vooraf niet op die manier bedacht, maar daar leer je alleen maar van. Ik moet deze scriptie juist interessant 
maken voor de WERV, vandaar deze wendingen. 

Ik heb in overleg met mijn eerste examinator besloten een samenvatting te maken van mijn scriptie. Dit hebben 
wij besloten, omdat wij verwachten dat de organisatie dan ook echt iets gaat doen met mijn onderzoek. Deze 
samenvatting bestaat uit de tekst van hoofdstuk 5. Aangezien teksten niet twee keer voorkomen in een scriptie 
heb ik besloten de adviezen en aanbevelingen van hoofdstuk 5 weg te laten uit het Productverslag en op te 
nemen in de samenvatting.

5.2 Resultaten
In de adviesfase worden de belangrijkste aspecten van deze scriptie behandeld. Daarnaast komen de verschillende 
conclusies samen in een paragraaf.

 Inleiding
 Literatuurstudie
 Intern onderzoek
 Extern onderzoek
 Adviezen voor WERV

Deze paragrafen geven de WERV een goed inzicht in de mogelijkheden voor de toekomst.
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Nawoord 
Van september tot februari in 2006-2007 heb ik stage gelopen bij het Comité 4 en 5 mei in Wageningen. Dit is 
een stichting die momenteel nog onder de gemeente Wageningen valt. De personeelskosten worden door de 
gemeente betaald en de gemeente staat eveneens garant voor het festival. Na mijn stage was ik nieuwsgierig naar 
het werken bij een gemeente. Op school worden gemeenten, zowel als de totale overheid, weinig tot nooit 
aangehaald als voorbeeld. Projecten zijn altijd gericht op commerciële instellingen. Toen ik stage liep bij het 
Comité 4 en 5 mei kwam ik tot de conclusie dat een gemeente natuurlijk een facilitaire afdeling heeft die hij ook 
professioneel moet inrichten. Veel bedrijven zijn voortdurend bezig de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te 
richten. Bij gemeenten lopen ze wat dat betreft nog een beetje achter, onder andere door politieke belangen en 
het ontbreken van concernsturing bij intergemeentelijke samenwerking. 

Ik heb contact opgenomen met de facilitair manager van de gemeente Wageningen. Hij heeft mij het 
afdelingsplan van 2007 gegeven en mij gevraagd daar aspecten uit te halen die mij interessant leken. Ik kwam al 
snel uit op het onderwerp shared services. Een onderwerp dat mij ook tijdens mijn studie al interesseerde. Samen 
hebben wij gekeken hoe de opdracht vorm kon worden gegeven. Welke aspecten interessant waren voor 
WERV en voor de gemeente Wageningen. Mijn opdracht werd gelukkig direct goed gekeurd, zodat ik in 
februari, direct na mijn stage aan de slag kon.

Al snel had ik een beeld van hoe ik mijn afstudeerscriptie vorm zou gaan geven. Door mijn scriptie in fases in te 
delen kreeg ik een goed overzicht over de periode. Dan kan er een goede planning worden gemaakt, ingedeeld 
naar de verschillende fasen. Voor mijn onderzoek was het belangrijk om inzicht te krijgen in het fenomeen 
shared services, in de interne organisatie en in de externe organisatie, zodat er aan het eind een gedegen advies 
geformuleerd kan worden. Deze aspecten zijn in mijn scriptie besproken.

Uiteindelijk ben ik zeer tevreden over mijn scriptie. Wat ik voor ogen had, heb ik uitgevoerd. Door de diverse 
gesprekken met interessante sleutelfiguren is de benodigde informatie verkregen en uitgewerkt. Ik heb een 
scriptie geschreven die in mijn ogen interessant is voor zowel WERV en de gemeente Wageningen als voor 
Saxion Hogeschool IJselland. Eveneens heb ik veel geleerd van mijn afstudeerproject. Ik heb inzicht gekregen in 
de bedrijfsvoering van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit is natuurlijk een 
uitgelezen kans om te leren van deze organisaties. Kortom ik ben erg blij met alles wat ik heb kunnen leren en 
tevreden met het resultaat wat daaruit is voortgekomen. 

Zonder de hulp van een heleboel mensen had ik dit mooie resultaat niet kunnen bereiken. Daarom wil ik bij 
deze een aantal mensen bedanken. Allereerst natuurlijk de heer Nico Bosman, facilitair manager bij de gemeente 
Wageningen. Bedankt dat je onvoorwaardelijk vertrouwen in mij had en dat je me geïntroduceerd hebt bij 
verschillende interessante personen. Daarnaast wil ik mijn eerste examinator bedanken, de heer F. Corpeleijn. 
Ook u heeft veel vertrouwen in mij gehad en dat gaf mij het positieve gevoel dat ik op de goede weg zat. Ook 
alle vier gemeentesecretarissen en de projectbureaumanager WERV bedankt voor jullie medewerking aan mijn 
onderzoek. Ik vond het erg interessant om ieder van u te spreken. Mevrouw J. Boskma van Netwerkstad 
Twente en de heer M. Verweij van Regio Rivierenland bedankt voor uw openheid en eerlijkheid tijdens het 
interview. Dan als laatst wil ik graag mijn ouders, broertje, vriend, vriendinnen en studiegenoten bedanken voor 
jullie geloof in mij en jullie begrip voor mijn gebrek aan tijd. 

Jorieke Levink, Wageningen, 26 mei 2007
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Bijlagen
In de bijlagen zijn verschillende bestanden te vinden die interessant zijn voor deze afstudeerscriptie. Aangezien de 
belangrijkste delen van deze bijlagen zijn opgenomen in dit productverslag, heb ik ervoor gekozen de bijlagen 
alleen toe te voegen aan het procesverslag. Ik vind de gehele bijlagen dus niet dermate relevant dat ik ze opneem 
in het productverslag. 
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