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INHOUD PRESENTATIE 

•  Servicepunt71; de feiten 
•  Voordat Servicepunt71 van start ging 
•  De start op 1/1/2012 en de eerste 10 maanden 
•  Resultaten 
•  Leerpunten en dilemma’s 

 



Servicepunt71; de feiten 

•  Verzorgt de volgende disciplines: ICT, Inkoop, HRM, Financiën, JZ en FaZa 
 (advies, beleid, beheer, uitvoering, administratie) 

 
•  Betreft de gemeenten (eigenaren) Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en 

Zoeterwoude + nog een aantal deelnemers  

•  Aparte GR, totaal ca 300 medewerkers, begroting ca 30 mln. 
 
•  Financiële taakstelling 6 mln. 

 



Voordat Servicepunt71 van start ging 

•  2008   -colleges tekenen convenant SSC 
•  2009   -aanbieding businesscase aan gemeenteraden 

     -raadsbehandeling; opdracht colleges bedrijfsplan  
•  2010   -bedrijfsplan door de raden goedgekeurd 
•  2011   - projectorganisatie, voorbereiding start 
•  1/1/2012  - start Servicepunt71 
 



Voordat Servicepunt71 van start ging  

Bedrijfsplan als leidraad  

•  Missie en visie 
–  Beter, makkelijker en inspirerend 

•  Doelstellingen 
–  betere dienstverlening, continuïteit, kwaliteit processen, 

professionaliteit, efficiënter inzetten personeel, besparingen 
•  Organisatie, taken en middelen 

–  6 disciplines, producten in PDC 
–  meerjarenbegroting 

•  Besturing, rollen 
–  Eigenaren, opdrachtgevers, klanten 

•  Implementatie 
 



Implementatie  
 



Voordat Servicepunt71 van start ging  
Projectfase, voorbereiding 1/1/2012 

•  Plaatsingsproces 
•  Inrichting GR 
•  Dienstverlening; click, call, face 
•  Het Nieuwe Werken 
•  Werken aan één cultuur 
•  Samenwerkingsovereenkomst 
•  Op 1/1/2012 in beginsel zelfde dienstverlening als in 2011 
•  Et cetera… 
 
NB: Communicatie en managen van verwachtingen klanten  



De start en de eerste 10 maanden 
RESULTATEN 

•  Collega’s vervangen elkaar en leren van elkaar (HRM, JZ, Fin, FZ) 
•  Professionelere inkoopfunctie + financiële voordelen 
•  ICT; snellere en stabielere ICT-infrastructuur (WP71) 
•  Standaardisatie systemen en processen (FIN, JZ, Inkoop, HRM) 
•  IJking middelen en P&C inrichten 
•  DVO en PDC, begroting, werkplannen 
•  Samen oppakken, tenzij…(Vaktafels, VT, OGB, DB) 
 
Maar ook: zaken die niet goed gaan…. 
•  Tegenslagen m.b.t. continuering dienstverlening (‘de dip’) 

–  o.a. aanloopproblemen met betalingsverkeer 

  

 



De start en de eerste 10 maanden  
Leerpunten 

•  Continueren dienstverlening    klantverwachtingen 
•  Plaatsing van medewerkers    medewerkersverwachtingen 
•  Wanneer starten       nulmeting en IJking 
•  Opbouwen nieuwe organisatie   integraal veranderplan 
•  SSC succesvol maken     SP71 én gemeenten 
•  Iedereen gaat er over     concreet spelconcept 
•  Veel spelers en rollen     medeverantwoordelijkheid 
•  Bedrijfsplan        expliciete en eenduidige keuzes 
•  Veranderingen       programma/projectmanagement 
•  Veranderen met eigen mensen   intern en extern 

 
Het plan is niet de praktijk    communicatie, communicatie 
 



De start en de eerste 10 maanden 

Dilemma’s 

1.  Continueren dienstverlening én tegelijkertijd opbouwen SSC  
–  Goed projectmanagement of ‘dip’ accepteren….. 

2.  Gehele bedrijfsvoering in één concept, kan dat? 
–  Operational excellence en customer intimacy apart organiseren….. 

3.  Tijd nodig voor ontwikkeling en leren vs ‘geen tijd, nu goed’ 
 -    Communicatie of…….focus, basis op orde, blauwe aanpak etc. 

4.  Wie is er verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering? 
–  SSC is verantwoordelijk….,gemeenten blijven verantwoordelijk 

5.  Vertrouwen op blauwe ogen of vastleggen spelregels etc.? 
–  Leg zoveel mogelijk vast of…… vooral vertrouwen. 

6.  Opbouwen SSC in politieke context is een complexe veranderopgave 
 -  Samen ontdekken of …..expertvoorstellen en ‘blauwe aanpak’… 

7.  Koersvast of flexibel en klantgericht? 
-      Investeer in zakelijkheid of…..investeren in relaties? 

8.  Van stafmedewerker in ambtelijke cultuur naar dienstverlener 
 -  Erg lastig of…… goed te doen met juiste interventies (welke?) 

 
 

   

   
 
 
 
 


