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Management samenvatting 
    

Het onderwerp van deze scriptie is Shared Service Centers binnen de overheid. Een 
Shared Service Center houdt in; het geconcentreerd aanbieden van specifieke 
diensten en producten aan interne klanten van een organisatie op basis van een 
serviceniveau overeenkomst tegen een verrekenprijs. Shared Service Centers binnen 
de overheid zijn enorm in opkomst. Door het uitvoeren van dit onderzoek is in kaart 
gebracht welke beweegredenen en ervaringen er binnen de overheid zijn met 
betrekking tot het opzetten van Shared Service Centers.  
 
Dit onderzoek heeft de volgende probleemstelling behandeld: Welke drijfveren hebben 
en hindernissen ondervinden gemeenten en ministeries om een Shared Service Center 
op te zetten en welke succesfactoren en knelpunten ondervinden gemeenten en 
ministeries bij het opzetten van een Shared Service Center en welke lessen hebben zij 
geleerd uit het opzetten van een Shared Service Center? Voor het oplossen van deze 
probleemstelling is een literatuurstudie uitgevoerd die interessante bevindingen van 
voorgaand onderzoek aan het licht heeft gebracht. Daarnaast is een survey 
afgenomen onder 45 personen die ervaring hebben met het opzetten van een Shared 
Service Center. Tot slot zijn een zestal casestudies uitgevoerd om een verdere 
verdieping van de surveyresultaten aan te brengen. Dit heeft geleid tot de volgende 
conclusies en aanbevelingen. 
 
Bij gemeenten hebben de drijfveren voornamelijk te maken met kennis- en 
ervaringsbundeling, zodat voldaan kan worden aan de hoge eisen die burgers en 
centrale overheid stellen. Voor ministeries zijn het verbeteren van de door het Shared 
Service Center over te nemen taken en het verlagen van de kosten de voornaamste 
drijfveren voor het opzetten van een Shared Service Center.  
 
Bij gemeenten is het ontbreken van een gezamenlijke infrastructuur de voornaamste 
hindernis. Onder deze gezamenlijke infrastructuur wordt een organisatie- en 
besturingsvorm en administratief systeem verstaan. Bij ministeries is het ontbreken 
van de overtuiging dat een Shared Service Center noodzakelijk is, de voornaamste 
hindernis.  
 
De voornaamste succesfactor voor zowel gemeenten als ministeries is het 
commitment van de top van de organisatie. Op deze manier is het belang van het 
opzetten van een Shared Service Center voor de gehele organisatie helder. Het enige 
grote verschil tussen de succesfactoren van gemeenten en ministeries is dat het 
vooraf kwalificeren van de voordelen door gemeenten in grotere mate werd genoemd 
dan ministeries.  
 
Het voornaamste knelpunt bij gemeenten is de weerstand die ontstaat in de staart van 
het implementatieproces als consequenties duidelijk worden. Voor ministeries zijn de 
bijna onschendbare machtsconcentraties die het opzetten van een Shared Service 
Center tegenwerken het voornaamste knelpunt.  
 
De in het onderzoek naar voren gekomen leerpunten met betrekking tot het algehele 
implementatietraject vormen een leidraad voor het succesvol opzetten van een Shared 
Service Center. De voornaamste genoemde leerpunten hebben betrekking op een 
eenvoudige en meetbare relatie tussen Shared Service Center en klant. Daarnaast is 
een (externe) projectleider (interim manager) zonder eigen belang voor het Shared 
Service Center project een �eye-opener�. Tevens zorgt een iteratief proces met een 
pilot voor meer transparantie voor de toekomstige klanten van het Shared Service 
Center. Aan te bevelen is taken gradueel over te nemen en ze na de overname te 
optimaliseren. Het aansturen op een cultuur-, werkwijze- en attitudeverandering is 
zowel binnen het Shared Service Center als bij de toekomstige klant aan te bevelen. 
Tot slot is het innovatief zijn, commercieel denken en dienstverlenend handelen in 
grote mate aan te bevelen. 
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1  Introductie 
 

In dit hoofdstuk wordt een introductie gegeven van dit onderzoek. Zo zullen de 
onderzoekscontext en opdrachtgevende organisatie worden beschreven. Daarna volgt 
een beschrijving van de doelstellingen, probleemstelling, onderzoeksvragen en 
relevantie van het onderzoek. Vervolgens zijn de aanpak en methode van het 
onderzoek weergegeven. Tot slot is de leeswijzer toegevoegd.  

1.1  Onderzoekscontext  
 

De onderzoekscontext beschrijft het onderwerp, de achtergrond en de aanleiding voor 
dit onderzoek.  

1.1.1 Onderwerp 
 

Het onderwerp van deze scriptie is Shared Service Centers binnen de Nederlandse 
overheid. In een Shared Service Center worden diensten of voorzieningen gedeeld. 
Deze centra werken voor meerdere interne opdrachtgevers en bundelen 
specialistische kennis en ervaringen voor de gehele organisatie en/of verzorgen 
massale uitvoerende processen. Het Shared Service Center verricht de 
werkzaamheden op basis van een interne klant-leverancierrelatie met de 
opdrachtgever, op basis van een Service Level Agreement, met verrekening van 
gemaakte kosten. Een belangrijk kenmerk is de klantgerichte focus van het Shared 
Service Center. De geschiedenis van het Shared Service Center is al twee decennia 
oud. In het begin van de jaren �80 dachten verschillende multinationals al na over het 
bundelen van hun ondersteunende processen. Vooral in Amerika, waar bedrijven sterk 
verspreid over het land opereren, was dit een bittere noodzaak. Nu, twintig jaar later 
zijn Shared Service Centers binnen de Nederlandse private sector niet meer weg te 
denken1. De laatste jaren is ook een enorme opmars van Shared Service Centers 
binnen de overheid te zien2.  

 

1.1.2 Achtergrond 
 

De in paragraaf 1.1.1 genoemde opmars van Shared Service Centers binnen de 
overheid heeft tot gevolg dat men binnen de overheid meer complexe vraagstukken 
heeft op het gebied van Shared Service Centers3. Daarnaast stond in de inleiding van 
een artikel van het tijdschrift TIEM4 een artikel van R. Matthijsse, e.a. (2005) de 
volgende uitspraak: 

�Volgens een recente studie van de Stichting Management Studies is succes 
geboekt met Shared Service Centers in het bedrijfsleven. Veel overheden zijn nu 
druk doende het concept passend te maken voor de eigen organisatie. De 
rijksdienst heeft echter een aantal unieke kenmerken ten opzichte van het 
bedrijfsleven, waardoor er geen exacte kopieën van succesvolle Shared Service 
Centers zijn te maken [�]�. 

Door de opkomst van Shared Service Centers binnen de overheid zijn de eerste lessen 
al geleerd en begint duidelijk te worden welke factoren kunnen leiden tot succesvolle 
Shared Service Centers binnen de overheid. Een onderzoek naar deze ervaringen en 
geleerde lessen is daarom van grote waarde. 
 
 

                                                   
1 Prof. Dr. J. Strikwerda, Shared Service Centers. Van kostenbesparing naar waardecreatie. (3de druk), Den Haag: 
Koninklijke van Gorcum, 2004, blz 150-155. 
2 Appendix 1. 
3 Janssen, M en Wagenaar, R.,�An analysis of Shared Services in E-government�, Delft: TU Delft, 2004, blz 1  
4  Dr. R. Matthijsse, Prof. Dr. H. de Bruijn, Prof. dr R. Wagenaar, Drs. H. van der Voort en Drs. R. van Wendel de 
Joode, �Shared Service Centers bij de rijksoverheid: Big bang of zachte dwang�, Tijdschrift TIEM, nr. 6, januari, 
2005, blz 16. 
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1.1.3 Aanleiding 
 

De constatering dat veel overheden druk doende zijn het concept passend te maken 
en in te voeren is mede de aanleiding voor dit onderzoek om meer te weten te komen 
over Shared Service Centers binnen de overheid. Het terugkoppelen van deze kennis 
naar de overheid draagt ertoe bij het concept (Shared Service Centers) passend te 
maken voor de eigen organisatie. Atos Consulting wil de overheid helpen bij het 
passend maken van het concept en heeft de opdracht gegeven dit onderzoek uit te 
voeren om de dienstverlening op het gebied van Shared Service Centers te verbeteren 
en ontwikkelingen in kaart te brengen.  

1.2 Opdrachtgevende organisatie 
 

1.2.1 Atos Consulting5: 
 
Atos Consulting, onderdeel van Atos Origin, houdt zich bezig met consultancy 
activiteiten op het raakvlak van business en IT. Klanten schakelen Atos Consulting 
veelal in om te helpen complexe organisatievraagstukken op te lossen: vraagstukken 
die in de meeste gevallen een multidisciplinaire aanpak vereisen. Atos Consulting is 
een matrixorganisatie die is onderverdeeld in �Lines of Business� (branches) en 
adviesgroepen (vakgebieden). De verschillende �Lines of Business� zijn Financial 
Services, Public Services en Industry, Trade & Communications. De opdrachtgever 
van dit onderzoek is de �Line of Business� Public Services. 

1.2.2 Line of Business Public Services: 
 
De overheidsmarkt wordt bediend door de �Line of Business Public Services�(LoB PS). 
Met ruim 200 consultants biedt PS ondersteuning aan overheidsinstanties op 
nationaal, provinciaal en lokaal niveau, bedrijven in de publieke sector (zoals 
energiebedrijven) en aan de overheid gerelateerde organisaties en instellingen op het 
gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De consultants richten zich, veelal in 
multidisciplinaire teams, op complexe vraagstukken op het gebied van 
beleidsontwikkeling, HRM, Finance, Organisatie en Besturing, Processen, 
Informatievoorziening en Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij gebruiken hun ervaring in de 
marktsector onder meer voor nieuwe oplossingen bij de publieke sector. Atos 
Consulting werkt intensief met klanten samen om een efficiënte, open en transparante 
bedrijfsvoering te bereiken, sterk klantgericht en inspelend op toekomstige 
ontwikkelingen. Verzelfstandiging, publieke private samenwerkingsvormen en Shared 
Service Centra zijn daarbij actuele thema�s. 

 

1.3 Doelstellingen  
 

De doelstellingen van dit onderzoek zijn tweeledig. Enerzijds de doelstellingen die Atos  
Consulting wil bereiken mede door dit onderzoek. Anderzijds de doelstellingen van het 
onderzoek zelf om de doelstellingen van Atos Consulting te ondersteunen.  
 

1.3.1 Doelstellingen Atos Consulting: 
 
De doelstellingen die Atos Consulting mede door dit onderzoek wil bereiken: 
 
§ Kennisvergaring op het gebied van Shared Service Centers binnen de overheid als 

één van de mogelijkheden om te komen tot een effectievere bedrijfsvoering.  

                                                   
5 Afkomstig van www.atosconsulting.nl 
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§ De vergaarde kennis terugkoppelen aan relevante partijen binnen de overheid aan 
de hand van een ronde tafel conferentie. 

§ De vergaarde kennis terug laten komen in de dienstverlening van Atos Consulting 
op het gebied van Shared Service Centers binnen de overheid met betrekking tot 
effectievere bedrijfsvoering. 

1.3.2 Scope van het onderzoek: 
 
Aangezien de doelstellingen van Atos Consulting breder zijn dan dit onderzoek kan 
bieden is een afbakening aangebracht. Deze afbakening houdt in dat de term overheid 
beperkt wordt tot een aantal overheidsinstanties.  
 
Aangezien het concept Shared Service Centers binnen de overheid redelijk nieuw is, is 
een inventarisatie uitgevoerd. Uit deze inventarisatie van Shared Service Centers 
binnen de overheid is gebleken dat vooral gemeenten en ministeries actief zijn op het 
gebied van Shared Service Centers. Daarnaast is gebleken dat vooral Shared Service 
Centers met taken als Financiën, HR, IT, Inkoop en Facilitair voorkomen. Deze 
bevindingen rechtvaardigen de keuze om het onderzoeksobject te beperken tot een 
aantal gemeenten en een aantal ministeries met een operationeel Shared Service 
Center met één van boven genoemde taken of een lopend Shared Service Center 
project met één van boven genoemde taken. De resultaten van de inventarisatie staan 
in appendix A. 

1.3.3 Onderzoeksdoelstellingen: 
 
Naar aanleiding van de doelstellingen die Atos Consulting mede door dit onderzoek wil 
bereiken en de aangebrachte scope voor het onderzoek zijn een aantal 
onderzoeksdoelstellingen opgesteld. De onderzoeksdoelstellingen richten zich op het 
in kaart brengen van beweegredenen, ervaringen en geleerde lessen met betrekking 
tot Shared Service Centers. De onderzoeksdoelstellingen zijn: 
 
§ Drijfveren voor het opzetten van een Shared Service Center bij gemeenten en 

ministeries in kaart brengen.  
§ Hindernissen voor het opzetten van een Shared Service Center bij gemeenten en 

ministeries in kaart brengen. 
§ Succesfactoren bij het opzetten van een Shared Service Centers bij gemeenten en 

ministeries in kaart brengen. 
§ Knelpunten bij het opzetten van een Shared Service Centers bij gemeenten en 

ministeries in kaart brengen. 
§ Leerpunten m.b.t. het opzetten van een Shared Service Centers bij gemeenten en 

ministeries in kaart brengen. 
 

De relevantie van de gekozen te onderzoeken beweegreden, ervaringen en geleerde 
lessen met betrekking tot Shared Service Centers bij gemeenten en ministeries is 
weergegeven is paragraaf 1.5. 
 

1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 

1.4.1 Probleemstelling 
 

De onderzoeksdoelstellingen resulteren in de volgende op te lossen probleemstelling: 
 
Welke drijfveren hebben en hindernissen ondervinden gemeenten en ministeries om 
een Shared Service Center op te zetten en welke succesfactoren en knelpunten 
ondervinden gemeenten en ministeries bij het opzetten van een Shared Service Center 
en welke lessen hebben zij geleerd uit het opzetten van een Shared Service Center?  
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1.4.2 Onderzoeksvragen 
 
Voor het vinden van een oplossing voor de probleemstelling zal een antwoord moeten 
worden gevonden op de onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen bestaan uit vijf 
clusters. Namelijk drijfveren, hindernissen, succesfactoren, knelpunten en leerpunten. 
 
 
Drijfveren: 
 
De definitie van het begrip drijfveer in de context van dit onderzoek is: de reden voor gemeenten 
en ministeries om te besluiten een Shared Service Center op te zetten. 
 
§ Welke sterkste drijfveren hadden gemeenten en ministeries toen ze overwogen een 

Shared Service Center op te zetten? 
o Waarom hadden gemeenten en ministeries deze drijfveren? 
o Zijn er verschillen tussen de drijfveren die ondervonden werden door 

gemeenten en de drijfveren van ministeries toen ze overwogen een Shared 
Service Center op te zetten, zo ja welke? 

o Waren de drijfveren achteraf de juiste beweegreden voor het opzetten van 
een Shared Service Center? 

 
 

Hindernissen: 
 

De definitie van het begrip hindernis in de context van dit onderzoek is: het obstakel dat in de 
bewustwordingsfase en ontwerpfase moeten worden overwonnen om een Shared Service 
Center op te zetten. 

 
§ Welke grootste hindernissen ondervonden gemeenten en ministeries toen ze 

overwogen een Shared Service Center op te zetten? 
o Waarom waren de ondervonden hindernissen een hindernis?  
o Zijn er verschillen tussen de hindernissen die ondervonden werden door 

gemeenten en de hindernissen van ministeries toen ze overwogen een 
Shared Service Center op te zetten, zo ja welke? 

o Wat waren de oplossingen voor deze hindernissen? 
 
 

Succesfactoren: 
 

De definitie van het begrip succesfactor in de context van dit onderzoek is: de oorzaak van 
succes in de inrichtings- en implementatiefase bij het opzetten van een Shared Service Center. 

 
§ Welke belangrijkste succesfactoren ondervonden gemeenten en ministeries bij het 

opzetten van een Shared Service Center? 
o Waarom waren de ondervonden succesfactoren bepalend voor het 

succes?  
o Zijn er verschillen tussen de succesfactoren die ondervonden werden door 

gemeenten en de succesfactoren van ministeries bij het opzetten van een 
Shared Service Center, zo ja welke? 

o Welke maatregelen werden genomen om de succesfactoren te borgen? 
 



 

 

 
 - 5 - 

Shared Service Centers binnen de overheid 
Meer met minder 
 

Knelpunten: 
 

De definitie van het begrip knelpunt in de context van dit onderzoek is: het punt in de 
inrichtings- en implementatiefase waar problemen ontstaan bij het opzetten van een Shared 
Service Center. 

 
§ Welke grootste knelpunten ondervonden gemeenten en ministeries bij het opzetten 

van een Shared Service Center? 
o Waarom waren de ondervonden knelpunten een knelpunt? 
o Zijn er verschillen tussen de knelpunten die ondervonden werden door 

gemeenten en de knelpunten van ministeries bij het opzetten van een 
Shared Service Center, zo ja welke? 

o Wat waren de oplossingen voor deze knelpunten? 
 
 

Leerpunt: 
 

De definitie van het begrip leerpunt in de context van dit onderzoek is: de geleerde les bij het 
opzetten van een Shared Service Center. 

 
§ Welke leerpunten hebben gemeenten en ministeries overgehouden aan het 

opzetten van een Shared Service Center? 
 

1.5 Relevantie 
 

Door het beantwoorden van de onderzoeksvragen kan Atos Consulting haar 
dienstverlening verbeteren en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Shared 
Service Centers bij gemeenten en ministeries beter ondersteunen.  
 
Het eerste cluster onderzoeksvragen is relevant om te beantwoorden aangezien de 
kennis van deze drijfveren ervoor kan zorgen dat de klant beter begrepen wordt. 
Marketing, offertes en adviesactiviteiten op het gebied van Shared Service Center 
projecten zouden hierdoor aangespitst kunnen worden.  
 
Het tweede cluster onderzoeksvragen is relevant om te beantwoorden aangezien de 
kennis van deze hindernissen ervoor kan zorgen dat samen met de klant gekeken kan 
worden wat er moet gebeuren om deze hindernissen weg te nemen. Het naar voren 
laten komen van deze hindernissen en het inzichtelijk maken van oplossingen voor 
deze hindernissen of het bieden van andere oplossingen voor een effectievere 
bedrijfsvoering, in de beginfase van een adviestraject, geeft potentiële klanten het 
gevoel met de juiste partner te praten.  
 
Het derde cluster onderzoeksvragen is relevant om te beantwoorden aangezien de 
kennis van deze succesfactoren ervoor kan zorgen dat de kennis op het gebied van 
�best practices� uitgebreid kan worden en hier in een vroeg stadium op aangestuurd 
kan worden. 
 
Het vierde cluster onderzoeksvragen is relevant om te beantwoorden aangezien de 
kennis van deze knelpunten ervoor kan zorgen dat bij toekomstige adviezen op het 
gebied van Shared Service Centers deze knelpunten extra aandacht krijgen zodat het 
totale advies verbetert. Daarnaast kan ook gewaarschuwd worden voor bepaalde 
knelpunten en een oplossing worden geboden. 
 
Het vijfde en laatste cluster onderzoeksvragen is relevant om te beantwoorden 
aangezien de kennis van deze leerpunten weergeeft waar het bij het opzetten van een 
Shared Service Center echt om draait. Daarnaast kunnen deze leerpunten 
meegegeven worden aan klanten in een adviestraject.  
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De vijf clusters tezamen vormen de basis voor het opzetten van een visie met 
betrekking tot adviestrajecten van het Shared Service Center concept. 

  

1.6 Onderzoeksaanpak en methoden 
 

1.6.1 Onderzoeksaanpak 
 

Deze paragraaf beschrijft de aanpak die is gehanteerd om te komen tot het gewenste 
onderzoeksresultaat. Het uitgevoerde onderzoek is in drie fasen op te delen; een 
voorbereidingsfase, een data verzamelfase en een analyse fase. 
 
Voorbereidingsfase: 
 
Alvorens aan het eigenlijke onderzoek te beginnen zijn een aantal voorbereidende 
activiteiten ontplooid. Deze activiteiten zijn een inventarisatie van Shared Service 
Centers bij gemeenten en ministeries en een bestudering van het Programma Andere 
Overheid6. 
 
Aangezien onderzoek naar Shared Service Centers binnen de overheid wordt gedaan 
is een overzicht van bestaande Shared Service Centers binnen de overheid van groot 
belang. Dit overzicht ontbrak bij de aanvang van dit onderzoek en is aan de hand van 
een eigen inventarisatie tot stand gekomen. Een overzicht van deze inventarisatie is 
terug te vinden in appendix A. Ten tweede is het Programma Andere Overheid 
bestudeerd aangezien het verwant is met het onderwerp Shared Services.  
 
Data verzamelfase: 
 
Als belangrijkste onderdeel van het onderzoek heeft in deze fase de dataverzameling 
plaatsgevonden. Deze dataverzameling bestond uit een literatuurstudie, een survey en 
een aantal casestudies. Gekozen is voor drie verschillende data verzamelmethoden 
om de validiteit van het onderzoek te waarborgen door zogenaamde datatriangulatie. 
De samenhang tussen de drie data verzamelmethodes en de onderzoekseenheden 
staat in figuur 1. 
 
In het kader van de literatuurstudie zijn verschillende artikelen over Shared Service 
Centers bestudeerd. Het resultaat van deze literatuurstudie is een overzicht van de 
drijfveren, hindernissen, succesfactoren en knelpunten die voorkwamen in de 
bestudeerde literatuur. De resultaten en verantwoording van de literatuurstudie staan 
in hoofdstuk 2 van dit rapport. 
 
Als tweede data verzamelmethode is een survey gebruikt. Het doel van deze survey is, 
om de gevonden drijfveren, hindernissen, succesfactoren en knelpunten van de 
literatuurstudie te prioriteren en te reduceren tot de voor gemeenten en ministeries in 
grootste mate ondervonden drijfveren, hindernissen, succesfactoren en knelpunten. 
De resultaten en verantwoording van de survey staan in hoofdstuk 3 van dit rapport. 
 
Als derde en laatste data verzamelmethode zijn een aantal casestudies uitgevoerd. 
Het doel van de casestudies is de bevindingen van de survey aan te vullen met 
kwalitatieve gegevens die de survey resultaten onderbouwen én aanvullen. De 
resultaten en verantwoording van de casestudies staan in hoofdstuk 5 van dit rapport. 

                                                   
6  www.andereoverheid.nl 
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De in het grijze vak geplaatste vormen geven de te onderzoeken aspecten van Shared Service Centers 
binnen de overheid weer. De rechthoekige vormen daaronder geven de methoden om deze aspecten te 
onderzoeken weer. De pijlen geven de gegevensstromen tussen de onderzoeksonderdelen en de methode 
weer. 
  
Figuur 1. Grafische weergave van de onderzoeksaanpak 
 
 
Analyse fase: 
 
Als laatste fase van het onderzoek vindt de analyse van de onderzoeksdata plaats. Het 
doel van de analyse is om de onderzoeksdata van de literatuurstudie, survey en 
casestudies samen te voegen en te analyseren zodat een aantal slotbevindingen en 
conclusies kunnen worden gegeven. De resultaten van deze samengevoegde 
resultaten staan in hoofdstuk 5 van dit rapport. 
 

1.6.2 Onderzoeksmethode 
 

De gekozen methode voor dit onderzoek is een combinatie van een literatuurstudie, 
survey en casestudies. De literatuurstudie methode is gebruikt om relevante reeds 
gedane bevindingen uit de literatuur te filteren. Ten tweede is de survey methode 
gebruikt om een vragenlijst voor te leggen aan een aantal mogelijke respondenten. 
Deze methode zorgt voor kwantitatieve gegevens die de validiteit van het onderzoek 
voor een groot gedeelte waarborgt. Tot slot is de casestudie methode van de heer R. 
K. Yin7 gebruikt om een aantal casestudies uit te voeren. Deze casestudies leveren 
een onderbouwing voor de kwantitatieve gegevens van de survey en aanvullende 
gegevens van de casus op.  
 
 
 

                                                   
7  Yin, R.K.,�Case Study Research: Design and methods�, Sage publications, Newbury Park, California, 1989. 
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1.7 Leeswijzer 
 

De leeswijzer geeft aan wat de structuur en inhoud is van de onderdelen van deze 
Master Thesis. In het eerste hoofdstuk is een introductie gegeven van dit onderzoek. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de bevindingen van de uitgevoerde literatuurstudie. Hoofdstuk 
3 beschrijft de resultaten van de afgenomen survey. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
resultaten van de onderzochte casussen. Hoofdstuk 5 beschrijft de samengevoegde 
resultaten. Deze bijeengevoegde resultaten zijn een samensmelting van de resultaten 
van de literatuurstudie, survey en casestudies. Tot slot beschrijft hoofdstuk 6 de 
conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.  
 
In figuur 2 is de structuur van deze scriptie grafisch weergegeven. 
 

 
 
Figuur 2. Master thesis structuur  
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2  Literatuurstudie 
 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de voor dit onderzoek relevante bevindingen van 
voorgaand onderzoek op het gebied van Shared Service Centers. Aan de hand van 
een beschrijving van de verantwoording van de literatuurstudie en de resultaten die dit 
heeft opgeleverd worden deze bevindingen weergegeven. Tot slot worden de 
belangrijkste bevindingen in de conclusie samengevat. 
 

2.1 Verantwoording 
 

Deze literatuurstudie is uitgevoerd omdat de resultaten van eerder uitgevoerd 
onderzoek naar Shared Service Centers waardevol zijn voor dit onderzoek. Daarnaast 
vormt de literatuurstudie een theoretisch kader waarop de rest van het onderzoek 
gebaseerd is.  
 
Aangezien literatuur met betrekking tot Shared Service Centers bij gemeenten en 
ministeries heel beperkt voorhanden is, is literatuur met betrekking tot Shared Service 
Centers zowel binnen de overheid als private sector geraadpleegd.  
 
Het raadplegen van deze literatuur hield in dat een elf tal artikelen en boeken met 
betrekking tot Shared Service Centers zijn bestudeerd.  

 

2.2 Resultaten 
 

De resultaten van de literatuurstudie bestaan uit een algemene definitie van een 
Shared Service Center en de beweegredenen en ervaringen met betrekking tot Shared 
Service Centers van voorgaand onderzoek die relevant zijn voor dit onderzoek. De 
uitgebreide resultaten van de literatuurstudie zijn terug te vinden in appendix B. 

 

2.2.1 Shared Service Centers 
   

De Nederlandse Professor J. Strikwerda is een ervaringsdeskundige op het gebied van 
Shared Service Centers. De definitie van een Shared Service Center volgens de heer 
J. Strikwerda8 is als volgt: 
 

Een Shared Service Center (SSC) is een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid in de 
interne organisatie voor het leveren van gespecialiseerde diensten aan de 
operationele eenheden (divisies, business units) op basis van een Service Level 
Agreement (SLA) en tegen een verrekenprijs. 

   
In een Shared Service Center worden diensten of voorzieningen gedeeld. Deze centra 
werken voor meerdere interne opdrachtgevers en bundelen specialistische kennis en 
ervaringen voor de gehele organisatie en/of verzorgen massale uitvoerende 
processen. Het Shared Service Center verricht de werkzaamheden op basis van een 
interne klant-leverancierrelatie met de opdrachtgever, op basis van een Service Level 
Agreement, met verrekening van gemaakte kosten. Een belangrijk kenmerk is de 
klantgerichte focus van het Shared Service Center.  
 
 
 

                                                   
8  Prof. Dr. J. Strikwerda, �Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie �, 3de druk, 2004. 
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2.2.2 Drijfveren 
 

Eén van de te onderzoeken aspecten van een Shared Service Center zijn de drijfveren 
die gemeenten en ministeries hebben om een Shared Service Center op te zetten. 
Alvorens hier een antwoord op te geven zijn verschillende drijfveren van verschillende 
soorten organisaties uit de literatuur gefilterd zodat een beeld van mogelijke drijfveren 
ontstaat. Alle gevonden drijfveren in de literatuur staan hieronder geclusterd genoemd.  

   
Transparantie: 

 
Dat door middel van een Shared Service Center de transparantie van het 
bedrijfsvoeringproces en alles wat daarmee samenhangt, kan worden verhoogd9 is 
een genoemde drijfveer en leidt volgens de literatuur tot de volgende verbeteringen: 
de complexiteit van de bedrijfsvoering vermindert waardoor men zich beter kan 
oriënteren op kerntaken9, de controleerbaarheid van de bedrijfsvoering verbetert10, de 
strategische flexibiliteit verbetert9 en de besluitvorming versnelt9.  

 
  Kwaliteitsverbetering: 
 

Dat door middel van een Shared Service Center de kwaliteit van de 
bedrijfsvoeringprocessen verbetert11 is volgens de literatuur een drijfveer en te danken 
aan het samenbrengen van ervaringen10 wat weer leidt tot expertiseopbouw9.    

 
  Kostenbesparingen: 
   

Dat door middel van een Shared Service Center standaardisatie van middelen, 
functies, processen en diensten of producten9 te realiseren is, leidt volgens de 
literatuur tot �economies of scale� voordelen waardoor kostenbesparingen10 te behalen 
zijn en een drijfveer vormt voor het opzetten van een Shared Service Center.  

   
  Dwang: 
 

De dwang vanuit de overheid of vanuit de top van de organisatie12 kan volgens de 
literatuur een drijfveer zijn om een Shared Service Center op te zetten. Het Programma 
Andere Overheid is een voorbeeld hiervan13.  
 
Efficiency- en effectiviteitverhoging: 
 
Dat de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering verbetert door middel van een 
Shared Service Center is een veel genoemde drijfveer in de literatuur. Dit in combinatie 
met de huidige lokale bedrijfsvoeringdiensten die volgens de literatuur vaak te maken 
hebben met overcapaciteit10 en onvoldoende gespecialiseerd personeel hebben11, is 
een reden voor het opzetten van een Shared Service Center.  
 
 
 

                                                   
9  Dr. R. Matthijsse, Prof. Dr. H. de Bruijn, Prof. Dr R. Wagenaar, Drs. H. van der Voort en Drs. R. van Wendel de    
Joode, �Shared Service Centers bij de rijksoverheid: Big bang of zachte dwang�, Tijdschrift TIEM, nr. 6, januari, 
2005. 
10  Dr. Ir. M. Janssen en Prof. Dr. R. Wagenaar, �An analysis of Shared Services in E-government�, TU Delft, 2004. 
11  Drs. J.J.G.  Buijs, V.E.W.M. van Doorn RA en Drs. P.G. Noordam, �Implementatie van Shared Service Centers, de 
aanpak bepaalt het succes�, Tijdschrift Management Executive, november, 2003. 
12  M. Berends en R. Douwstra, �Shared services: van de regen in de drup?�, Sdu Uitgevers, tijdschrift Public 
Controlling, Jaargang 2, nr. 2, juni, 2004. 
13  Drs. A. Kijzers en Drs. R. van Oosteroom, �Governance van rijksbrede shared service centers�, Sdu Uitgevers, 
tijdschrift Public Controlling, Jaargang 2, nr. 2, juni, 2004. 
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2.2.3 Hindernissen 
 
Om een beeld te krijgen welke verschillende hindernissen er door verschillende 
soorten organisaties ondervonden worden alvorens een Shared Service Center op te 
zetten zijn deze uit de literatuur gefilterd. De genoemde hindernissen in de literatuur 
staan hieronder genoemd. 
 
Administratief systeem: 
 
Het ontbreken van één geïntegreerd administratief systeem14 wordt in de literatuur 
genoemd als hindernis bij het opzetten van een Shared Service Center.  
 
Overtuigd van noodzaak: 
 
Het niet overtuigd zijn van de noodzaak om een Shared Service Center op te zetten15 
door de verschillende organisatieonderdelen is een genoemde hindernis.  
 
Autonomie vermindering: 
 
Het idee dat de autonomie van de verschillende organisatieonderdelen met betrekking 
tot de bedrijfsvoeringstaken die worden overgenomen door het Shared Service Center 
vermindert10 is een genoemde hindernis.  
 
Ontbreken uniforme processen: 
 
Het ontbreken van een uniforme uitvoering en vastlegging van de 
bedrijfsvoeringstaken14 is een genoemde hindernis.  
 

2.2.4 Succesfactoren 
 
Om een beeld te krijgen welke verschillende succesfactoren als factor van succes 
worden ervaren door verschillende soorten organisaties bij het opzetten van een 
Shared Service Center zijn deze uit de literatuur gefilterd. De succesfactoren uit de 
literatuur staan hieronder genoemd. 
 
Procesoptimalisatie:  
 
Het uitvoeren van procesoptimalisatie bij het opzetten van een Shared Service 
Center14. Het gebruik van ICT als hefboom voor het optimaliseren van processen is 
een concreet voorbeeld hiervan uit de literatuur15. 
 
Verwachtingsmanagement: 
 
Het goed managen van de verwachting die de organisatie heeft van het Shared 
Service Center is een genoemde succesfactor. Onder het goed managen van de 
verwachting wordt volgens de literatuur verstaan dat in een vroeg stadium moet 
worden vastgelegd hoe het Shared Service Center moet worden ingericht en 
bestuurd16 zodat dit duidelijk en helder is en teleurstellingen voorkomt. Daarnaast is 
het duidelijk kwalificeren van de voordelen van een Shared Service Center alvorens 
het op te zetten14 volgens de literatuur van groot belang.  
 

                                                   
14  Drs. J.J.G.  Buijs, V.E.W.M. van Doorn RA en Drs. P.G. Noordam, �Implementatie van Shared Service Centers, de 
aanpak bepaalt het succes�, Tijdschrift Management Executive, november, 2003. 
15  Dr. R. Matthijsse, Prof. Dr. H. de Bruijn, Prof. Dr R. Wagenaar, Drs. H. van der Voort en Drs. R. van Wendel de    
Joode, �Shared Service Centers bij de rijksoverheid: Big bang of zachte dwang�, Tijdschrift TIEM, nr. 6, januari, 
2005. 
16  Ir. M. Jellema, �DataLand: een shared service center in de praktijk�,Tijdschrift B&G / Uitgave Bank Nederlandse 
Gemeenten en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, november 2004. 
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Klant-leverancierrelatie: 
 
De klant-leverancierrelatie als factor van succes is onder te verdelen in drie in de 
literatuur vermelde bevindingen. Ten eerste goed en professioneel 
accountmanagement binnen het Shared Service Center17. Ten tweede 
opdrachtgeverschap van de klantzijde professionaliseren zodat klant weet hoe hij het 
Shared Service Center moet aansturen18. Tot slot moeten de te leveren producten, 
diensten en prestatieafspraken vast gelegd worden zodat de relatie helder is17.  
 
Commitment: 
 
Het commitment van het hoogste niveau van de organisatie met betrekking tot het 
Shared Service Center17 is een genoemde succesfactor. 
 
Besturing: 

 
Het besturingsmodel waar het Shared Service Center een onderdeel van is, is in de 
literatuur genoemd als cruciale factor van succes19.  
 

2.2.5 Knelpunten 
 

Om een beeld te krijgen welke verschillende knelpunten er door verschillende soorten 
organisaties ondervonden worden bij het opzetten van een Shared Service Center zijn 
ook deze uit de literatuur gefilterd. Deze knelpunten uit de literatuur staan hieronder 
genoemd.  
 
Macht: 
 
Machtsconcentraties die ontstaan tijdens de implementatie van Shared Service 
Centers om de autonomie en identiteit van organisatieonderdelen te behouden18 is een 
genoemd knelpunt.  
 
Weerstand: 
 
De weerstand die ontstaat in de staart van het implementatieproces als consequenties 
helderder worden en een eigen kosten batenanalyse opgemaakt kan worden door 
betrokken organisatieonderdelen18 is een genoemd knelpunt. Daarnaast wordt als 
andere vorm van weerstand het zelf blijven uitvoeren van taken die het Shared Service 
Center heeft overgenomen als knelpunt genoemd17.  
 
Kennisuitstroom: 
 
Doordat het Shared Service Center taken overneemt gaan ook de medewerkers die 
deze taken uitvoerden mee naar het Shared Service Center. Volgens de literatuur 
stroomt er op deze manier kennis weg bij de organisatieonderdelen waar deze 
medewerkers vertrekken18.  
 
Procesknip: 

 
Het bepalen welke taken en processen overgaan naar het Shared Service Center18 
wordt in de literatuur genoemd als knelpunt. 

                                                   
17  Drs. J.J.G.  Buijs, V.E.W.M. van Doorn RA en Drs. P.G. Noordam, �Implementatie van Shared Service Centers, de 
aanpak bepaalt het succes�, Tijdschrift Management Executive, november, 2003. 
18  Dr. R. Matthijsse, Prof. Dr. H. de Bruijn, Prof. Dr R. Wagenaar, Drs. H. van der Voort en Drs. R. van Wendel de    
Joode, �Shared Service Centers bij de rijksoverheid: Big bang of zachte dwang�, Tijdschrift TIEM, nr. 6, januari, 
2005. 
19  W. Opheij en F. Willems, �Shared Service Centers: balanceren tussen pracht en macht�, Tijdschrift: Holland 
Management Review, nr. 95, 2004, blz 31-45. 
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2.3 Conclusies 
 

Deze conclusies beschrijven opvallende bevindingen van de literatuurstudie. Deze 
opvallende bevindingen zijn opgedeeld in drie delen. Ten eerste de literatuur met 
betrekking tot Shared Service Centers in het algemeen. Ten tweede het Shared 
Service Center concept. Tot slot de beweegredenen en ervaringen met betrekking tot 
Shared Service Centers die in de literatuur naar voren kwamen.  
 
Literatuur in het algemeen: 
 
Opvallend aan de literatuur met betrekking tot Shared Service Centers in het algemeen 
is dat men een grote diversiteit aan beweegredenen en ervaringen beschrijft die men 
heeft op het gebied van Shared Service Centers. Daarnaast zijn er binnen Nederland 
een beperkt aantal personen die zich op wetenschappelijk vlak bezig houden met 
Shared Service Center. De meest voorkomende namen zijn Dr. R. Matthijsse, Prof. Dr. 
H. de Bruijn, Prof. Dr R. Wagenaar en Prof. Dr. J. Strikwerda. Ook opvallend is dat in 
de literatuur weinig beschreven staat over beweegredenen en ervaringen van de 
overheid op het gebied van Shared Service Centers. 
 
Het Shared Service Center concept: 
 
Het Shared Service Center concept dat Prof. Dr. J. Strikwerda20 beschrijft in zijn boek 
�Shared Service Centers, van kostenbesparing naar waardecreatie� is momenteel een 
veel voorkomende basis voor het concept uit de literatuur.  
 
Drijfveren: 
 
De opvallendste drijfveer uit de literatuur is de dwang van hoger af (kabinet) om een 
Shared Service Center op te zetten. De heer de Graaf was als voormalig Minister van 
bestuurlijke vernieuwing hiervan de trekker met het Programma Andere Overheid.  
 
Hindernissen: 
 
De meest opvallende hindernis is dat de perceptie van toekomstige gebruikers van het 
Shared Service Center is, dat ze de autonomie en zeggenschap over de 
bedrijfsvoeringstaken verliezen. Het Shared Service Center concept expliciteert juist 
de klant-leverancierrelatie en zorgt er daarmee voor dat er klantgericht gewerkt gaat 
worden in plaats van aanbodgericht. Hiermee verliezen ze de autonomie en 
zeggenschap niet. 
 
Succesfactoren: 
 
Het meest opvallende is dat de in de literatuur genoemde succesfactoren veelal te 
maken hebben met �zachte� organisatorische aspecten. Zo zijn het goed omgaan met 
verwachtingsmanagement, interne zakelijke relaties en commitment van de top veel 
genoemde zaken.  
 
Knelpunten: 
 
Het meest opvallende met betrekking tot de knelpunten is dat net zoals bij de 
succesfactoren veel knelpunten te maken hebben met �zachte� organisatorische 
aspecten. 

                                                   
20  Prof. Dr. J. Strikwerda, �Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie �, 3de druk, 2004. 
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3  Survey 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de afgenomen survey. Hiervoor is een beschrijving gegeven 
van de verantwoording. Vervolgens zijn de belangrijkste resultaten weergegeven. Tot 
slot zijn de samenvatting van de kwalitatieve aanvullingen op de survey en de 
conclusies van de complete survey resultaten weergegeven. 
 

3.1 Verantwoording 
 

De gebruikte onderzoeksmethode (Yin, 1993) raadt aan gebruik te maken van 
datatriangulatie. Dit houdt in dat gebruik wordt gemaakt van drie soorten data. In dit 
geval wordt data niet alleen verzameld door middel van literatuur- en casestudies, 
maar ook door middel van een survey. Deze survey zorgt ervoor dat de totale 
onderzoeksresultaten beter te valideren zijn doordat data op drie verschillende 
manieren wordt verworven.  
 
De survey is voorgelegd aan leden van de �community of practice� Shared Services bij 
de overheid21 en relaties van Atos Consulting medewerkers. De �community of 
practice� Shared Services bij de overheid is een website die dé informatiebron is als 
het gaat om de ontwikkeling en toepassing van Shared Service concepten bij 
overheidsorganisaties. Leden of relaties die betrokken zijn of zijn geweest bij het 
opzetten van een Shared Service Center bij een overheidsinstantie en hun kennis en 
ervaring willen delen waren potentiële respondenten. De survey was on-line 
beschikbaar en is door 45 respondenten ingevuld.  
 
De respondenten zijn gevraagd een aantal inleidende gegevens van het betreffende 
Shared Service Center in te vullen zoals; de fase waarin het Shared Service Center 
zich bevindt, wie de klanten van het Shared Service Center zijn of worden, welke 
diensten het Shared Service Center levert of gaat leveren en of het Shared Service 
Center wel aan de theoretische kenmerken van een Shared Service Center voldoet.  
 
De resultaten van de literatuurstudie hebben gediend als uitgangspunt voor de 
hoofdvragen van de survey. Aangezien de literatuurstudie een grote lijst met drijfveren, 
hindernissen, succesfactoren en knelpunten heeft opgeleverd, is deze survey gebruikt 
om de gegevens te prioriteren en te reduceren tot de voor gemeenten en ministeries 
meest belangrijke, zodat een passend antwoord kan worden gegeven op de 
onderzoeksvragen. Aangezien de lijst nooit volledig is, hadden de respondenten de 
mogelijkheid drijfveren, hindernissen, succesfactoren en knelpunten toe te voegen. 
Een uitgebreide beschrijving van het ontwerp van de survey is terug te vinden in 
appendix C. 
 

3.2 Survey context 
 

De context van de survey bestaat uit een beschrijving van de respondenten die deel 
hebben genomen aan de survey, de fasen waarin de Shared Service Centers zich 
bevonden, de klanten van het Shared Service Center en in hoeverre ze voldoen aan de 
theoretische kenmerken. 

3.2.1 Respondenten 
 
Het geheel aan respondenten bestaat uit 45 personen werkzaam bij gemeenten en 
ministeries of een advieskantoor die betrokken waren of zijn bij het opzetten van een 
Shared Service Center. 28 respondenten waren betrokken bij het opzetten van een 

                                                   
21  www.sharedservicesbijdeoverheid.nl 
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Shared Service Center voor één ministerie, meerdere ministeries of een uitvoerend 
orgaan daarvan. 17 respondenten waren betrokken bij het opzetten van een Shared 
Service Center voor één gemeente, meerdere gemeenten of een uitvoerend orgaan 
daarvan. De rollen die de respondenten met betrekking tot het Shared Service Center 
bekleden waren: (interim) directeur, projectleider, (extern) adviseur, kwartiermaker of 
afnemer.  

3.2.2 Fasen 
 
Aangezien onderzoek wordt gedaan naar operationele Shared Service Centers en 
lopende Shared Service Center projecten is een fasering gebruikt om aan te geven in 
welke fase de respondenten zich bevinden. Deze fasen zijn: 
 
§ Bewustwordingsfase. In deze fase is men zich bewust dat men een Shared Service 

Center wil en waarom 
§ Ontwerpfase. In deze fase wordt het Shared Service Center ontworpen  
§ Inrichtings- en implementatiefase. In deze fase wordt het Shared Service Center 

ingericht en geïmplementeerd  
§ Operationele fase. In deze fase is het Shared Service Center operationeel  
 
De Shared Service Centers waar de respondenten bij betrokken zijn of waren, 
bevinden zich in de volgende fase: 
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De percentages geven de verdeling van de groep respondenten die rechts van de grafiek staan afgebeeld 
over de vier fasen aan.  
Figuur 3. Fase verdeling respondenten  
 
Te concluderen is dat Shared Service Centers van één of meerdere ministeries in een 
verder gevorderde fase zijn dan Shared Service Centers van één of meerdere 
gemeenten.  
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3.2.3 Klanten 
 
De betreffende Shared Service 
Centers leveren hun diensten aan 
klanten maar wie zijn deze 
klanten?  
 
§ Eén gemeente:    12%  
§ Meerdere gemeenten  28% 
§ Eén ministerie    27% 
§ Meerdere ministeries  29% 
§ Anders      4% 

 
Onder �anders� werd aangegeven, 
dat het waterschappen of hoge 
colleges van staat betrof.  
 
Te constateren is dat Shared Service Center die diensten leveren aan één gemeente 
minder voorkomen dan Shared Service Centers van meerdere gemeenten, één 
ministerie of meerdere ministeries. 
 

3.2.4 Diensten 
 
In de scope van het onderzoek is reeds aangegeven dat een aantal 
bedrijfsvoeringstaken veelal worden ondergebracht in een Shared Service Center. De 
taken die werden uitgevoerd bij de Shared Service Centers waar de respondenten bij 
betrokken zijn of waren zijn als volgt verdeeld: 
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De percentages geven de verdeling van de groep respondenten die rechts van de grafiek staan afgebeeld 
over de verschillende bedrijfsvoeringstaken aan.  
 
Taken: Beschrijving: 
HR  Personeelsmanagement en (personeels &) salarisadministratie 
IT Computer services/ informatietechnologie 
Financieel  Financiën en administratie 
Inkoop Inkoop van producten en diensten 
Facilitair Facilitaire diensten  
Andere Onder andere eenvoudige primaire taken (bijv. belasting inning en lokale 

heffingen), transport, catering en archivering.  
Figuur 4. Taken ondergebracht in SSC 

 
Te constateren is dat Ministeries voornamelijk HR diensten ondergebracht hebben in 
een Shared Service Center en gemeenten voornamelijk IT diensten. 
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3.2.5 Theoretische kenmerken 
 

De volgende vier kenmerken hebben betrekking op de Shared Service Centers in de 
operationele fase. Deze kenmerken zijn afgeleid van de definitie van een Shared 
Service Center volgens Prof. Dr. J. Strikwerda22.  

 
§ Is het betreffende Shared Service Center een Resultaat Verantwoordelijk Eenheid 

(RVE) in de interne organisatie? 
§ Levert het betreffende Shared Service Center gespecialiseerde diensten aan 

organisatieonderdelen? 
§ Levert het betreffende Shared Service Center deze diensten op basis van een 

Service Level Agreement (SLA) / Service Niveau Overeenkomst (SNO)? 
§ Wordt hierbij een verrekenprijs gehanteerd voor de geleverde diensten? 

 
Aan de hand van deze vier kenmerken is getracht te toetsen in hoeverre de 
betreffende operationele Shared Service Centers waar de respondenten bij betrokken 
waren, voldoen aan deze definitie. 
 
Van de 20 operationele Shared Service Centers waar een aantal respondenten bij 
betrokken is of was zijn er 12 (60%) die aan alle vier de kenmerken voldoen. Het 
kenmerk dat een Shared Service Center een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid 
(RVE) moet zijn is vaak niet het geval. Van alle respondenten die hebben aangegeven 
bij een Shared Service Center betrokken te zijn geweest, dat zich in de operationele 
fase bevindt, geeft 35% aan dat het geen RVE is. 
 

3.3 Resultaten 
 
  De hoofdvragen van de survey die hebben geleid tot de resultaten zijn: 
 

§ Welke drijfveren hadden gemeenten en ministeries toen ze overwogen een Shared 
Service Center op te zetten? 

§ Welke hindernissen ondervonden gemeenten en ministeries toen ze overwogen 
een Shared Service Center op te zetten? 

§ Welke succesfactoren ondervonden gemeenten en ministeries bij het opzetten van 
een Shared Service Center? 

§ Welke knelpunten ondervonden gemeenten en ministeries bij het opzetten van een 
Shared Service Center? 

 

3.3.1 Kwantitatieve resultaten 
 
In de volgende paragraven zullen de meest belangrijke resultaten van de hierboven 
genoemde vragen worden weergegeven. De volledige resultaten staan in appendix D. 
De respondenten konden aangeven in welke mate ze bepaalde drijfveren hebben en 
hindernissen, succesfactoren en knelpunten ondervinden. De schaalverdeling was als 
volgt: 
Legenda van gemiddelden: 
 
5 = In zeer sterke mate 
4 = In sterke mate 
3 = In enige mate 
2 = In geringe mate 
1 = In geen mate 
Figuur 5. Schaalverdeling survey 

                                                   
22 Prof. Dr. J. Strikwerda, �Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie �, 3de druk, 2004. 
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Drijfveren: 
 
In tabel 1 staan de sterkste drijfveren die de totale groep respondenten benoemt om 
het betreffende Shared Service Center op te zetten beschreven. De weergegeven 
scores geven aan in welke mate de drijfveer aanwezig was. Dit varieert van 5 �In zeer 
sterke mate�, 4 �In sterke mate�, 3 �In enige mate�, 2 �In geringe mate� en 1 �In geen 
mate�. 

 

Top 5 drijfveren alle respondenten: Score: 
1 Het Shared Service Center leidt tot hogere service niveaus/ 

kwaliteitsverbetering 
4,3 

2 Het Shared Service Center leidt tot kostenbesparingen 4,1 
3 Het Shared Service Center leidt tot het verbeteren van de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering  
4,1 

4 Het Shared Service Center maakt expertiseopbouw mogelijk 3,9 
5 Het Shared Service Center leidt tot standaardisatie van middelen, 

functies, processen en diensten/producten 
3,9 

Tabel 1. Drijfveren top 5 
 
 
 

Opvallend aan de top 5 drijfveren van alle respondenten is dat kwaliteitsverbetering en 
serviceniveauverhoging een sterkere drijfveer om een Shared Service Center op te 
zetten is dan kostenbesparingen en effectiviteitverhoging. 
 
 
 
De sterkste drijfveren voor ministeries om een Shared Service Center op te zetten 
staan hieronder in tabel 2. De twee rechtse kolommen geven de scores en ranking bij 
gemeenten van de betreffende drijfveer weer. Op deze manier is een snelle en 
eenvoudige vergelijking te maken. De oranje balk geeft de drijfveer weer waarbij de 
kwantitatieve score van ministeries het hoogst is ten opzichte van gemeenten. 

 
 
 

Top 5 drijfveren bij SSC’s van ministeries: 

Score: 

score bij 
gem

eenten: 

R
anking bij 

gem
eenten: 

 

1 Het Shared Service Center leidt tot hogere service niveaus/ 
kwaliteitsverbetering 

4,2 4,3 1 

2 Het Shared Service Center leidt tot kostenbesparingen 4,2 4,0 4 
3 Het Shared Service Center leidt tot het verbeteren van de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering  
4,1 3,9 5 

4 Het Shared Service Center leidt tot standaardisatie van middelen, 
functies, processen en diensten/producten 

4,1 3,6 - 

5 Het Shared Service Center maakt expertiseopbouw mogelijk 3,8 4,2 2 
Tabel 2. Drijfveren top 5 ministerie(s) 

 
   
 

Opvallend aan de top 5 drijfveren van ministeries om een Shared Service Center op te 
zetten is dat standaardisatie van middelen, functies, processen, diensten en 
producten een sterkere drijfveer is voor ministeries dan voor gemeenten. 
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De sterkste drijfveren voor gemeenten om een Shared Service Center op te zetten 
staan hieronder in tabel 3. De twee rechtse kolommen geven de scores en ranking bij 
ministeries van de betreffende drijfveer weer. Op deze manier is een snelle en 
eenvoudige vergelijking te maken. De oranje balk geeft de drijfveer weer waarbij de 
kwantitatieve score van gemeenten het hoogst is ten opzichte van ministeries. 
 

Tabel 3. Drijfveren top 5 gemeente(n) 
 
 
Opvallend aan de top 5 drijfveren van gemeenten om een Shared Service Center op te 
zetten is dat de mogelijkheid om expertise op te bouwen een veel sterkere drijfveer is 
voor gemeenten dan voor ministeries. 
 
 
Hindernissen: 
 
 
In tabel 4 staan de grootste hindernissen die de totale groep respondenten 
ondervonden bij het opzetten van het betreffende Shared Service Center beschreven. 
De weergegeven scores geven aan in welke mate de hindernis ondervonden werd. Dit 
varieert van 5 �In zeer sterke mate�, 4 �In sterke mate�, 3 �In enige mate�, 2 �In 
geringe mate� en 1 �In geen mate�. 

 
Top 5 hindernissen van alle respondenten: Score: 
1 Niet iedereen binnen de betrokken organisatieonderdelen is 

overtuigd van de noodzaak van een Shared Service Center 
3,1 

2 Mogelijk verlies van grip op bedrijfsprocessen die onder Shared 
Service Center komen te vallen 

2,8 

3 Het ontbreken van uniforme beschrijvingen en uitvoeringen van alle 
bedrijfsvoeringstaken van de betrokken organisatieonderdelen 

2,7 

4 De betrokken organisatieonderdelen hebben niet één geïntegreerd 
administratief systeem (b.v. SAP) 

2,6 

5 De autonomie en directe invloed van betrokken 
organisatieonderdelen verdwijnt door een Shared Service Center 

2,6 
Tabel 4. Hindernissen top 5 
 
 
 
Opvallend aan de top 5 hindernissen van alle respondenten is dat betrokken 
organisatieonderdelen vaak niet overtuigd zijn van de noodzaak om een Shared 
Service Center op te zetten. Het ontbreken van deze overtuiging kan in relatie staan 
tot de angst dat de grip op het bedrijfsproces dat het Shared Service Center 
overneemt eventueel verloren gaat.  

 

Top 5 drijfveren bij SSC’s van gemeenten: 

Score: 

score bij 
m

inisteries: 

R
anking bij 

m
inisteries: 

1 Het Shared Service Center leidt tot hogere service niveaus/ 
kwaliteitsverbetering 

4,3 4,2 1 

2 Het Shared Service Center maakt expertiseopbouw mogelijk 4,2 3,8 5 
3 Het Shared Service Center leidt tot samenbrengen van ervaring 4,1 3,8 - 
4 Het Shared Service Center leidt tot kostenbesparingen 4,0 4,2 2 
5 Het Shared Service Center leidt tot het verbeteren van de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering  
3,9 4,1 3 
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De sterkste hindernissen die ministeries ondervonden bij het opzetten van een Shared 
Service Center staan hieronder in tabel 5. De twee rechtse kolommen geven de scores 
en ranking bij gemeenten van de betreffende hindernis weer. Op deze manier is een 
snelle en eenvoudige vergelijking te maken. De oranje balk geeft de hindernis weer 
waarbij de kwantitatieve score van ministeries het hoogst is ten opzichte van 
gemeenten. 
 

Top 5 hindernissen bij SSC’s van ministeries: 

Score: 

score bij 
gem

eenten: 

R
anking bij 

gem
eenten: 

1 Niet iedereen binnen de betrokken organisatieonderdelen is 
overtuigd van de noodzaak van een Shared Service Center 

3,3 2,7 3 

2 Mogelijk verlies van grip op bedrijfsprocessen die onder Shared 
Service Center komen te vallen 

2,9 2,7 4 

3 Het ontbreken van uniforme beschrijvingen en uitvoeringen van alle 
bedrijfsvoeringstaken van de betrokken organisatieonderdelen 

2,8 2,5 5 

4 De autonomie en directe invloed van betrokken organisatie-
onderdelen verdwijnt door een Shared Service Center 

2,5 2,8 2 

5 De betrokken organisatieonderdelen hebben niet één geïntegreerd 
administratief systeem (b.v. SAP) 

2,4 2,9 1 

Tabel 5. Hindernissen top 5 ministerie(s) 
 
 
Opvallend aan de top 5 hindernissen van ministeries is dat het ontbreken van de 
overtuiging van de noodzaak een Shared Service Center op te zetten vooral bij 
ministeries een grote hindernis vormt ten opzichte van gemeenten. 
 
 
De sterkste hindernissen die gemeenten ondervonden bij het opzetten van een Shared 
Service Center staan hieronder in tabel 6. De twee rechtse kolommen geven de scores 
en ranking bij ministeries van de betreffende hindernis weer. Op deze manier is een 
snelle en eenvoudige vergelijking te maken. De oranje balk geeft de hindernis weer 
waarbij de kwantitatieve score van gemeenten het hoogst is ten opzichte van 
ministeries. 

 

Top 5 hindernissen bij SSC’s van gemeenten: 

Score: 

score bij 
m

inisteries: 

R
anking bij 

m
inisteries: 

1 De betrokken organisatieonderdelen hebben niet één geïntegreerd 
administratief systeem (b.v. SAP) 

2,9 2,4 5 

2 De autonomie en directe invloed van betrokken organisatie-
onderdelen verdwijnt door een Shared Service Center 

2,8 2,5 4 

3 Niet iedereen binnen de betrokken organisatieonderdelen is 
overtuigd van de noodzaak van een Shared Service Center 

2,7 3,3 1 

4 Mogelijk verlies van grip op bedrijfsprocessen die onder Shared 
Service Center komen te vallen 

2,7 2,9 2 

5 Het ontbreken van uniforme beschrijvingen en uitvoeringen van alle 
bedrijfsvoeringstaken van de betrokken organisatieonderdelen 

2,5 2,8 3 

Tabel 6. Hindernissen top 5 gemeente(n) 
 
Opvallend aan de top 5 hindernissen van gemeenten is dat de grootste hindernis van 
gemeenten bij het opzetten van een Shared Service Center veel praktischer van aard 
is dan de grootste hindernis van ministeries. 
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Succesfactoren: 
 
In tabel 7 staan de belangrijkste succesfactoren die de totale groep respondenten 
ondervonden bij het opzetten van het Shared Service Center. De weergegeven scores 
geven aan in welke mate de succesfactor van toepassing was. Dit varieert van 5 �In 
zeer sterke mate�, 4 �In sterke mate�, 3 �In enige mate�, 2 �In geringe mate� en 1 �In 
geen mate�. 

 
Top 5 succesfactoren van alle respondenten: Score: 
1 Commitment vanuit het hoogste niveau bij het opzetten van een 

Shared Service Center 
4,5 

2 Rekening houden met weerstand bij de invoering van een Shared 
Service Center en hier op inspelen 

3,8 

3 Goed en professioneel accountmanagement (klantgericht denken) 
binnen het Shared Service Center borgen 

3,7 

4 Prestatieafspraken tussen Shared Service Center en interne klant 
vastleggen en evalueren 

3,7 

5 Opdrachtgeverschap van klantzijde Shared Service Center 
professionaliseren 

3,6 
Tabel 7. Succesfactoren top 5  

 
 

Opvallend aan de top 5 succesfactoren van alle respondenten is dat het commitment 
vanuit het hoogste niveau van de organisatie de belangrijkste succesfactor is. Deze 
succesfactor hangt nauw samen met de tweede belangrijkste succesfactor namelijk 
het rekening houden met weerstand en hier op inspelen. Deze weerstand kan namelijk 
vaak alleen door het hoogste niveau van de organisatie weggenomen worden.  
 
 
De belangrijkste succesfactoren die ministeries ondervonden bij het opzetten van een 
Shared Service Center staan hieronder in tabel 8. De twee rechtse kolommen geven 
de scores en ranking bij gemeenten van de betreffende succesfactor weer. Op deze 
manier is een snelle en eenvoudige vergelijking te maken. De oranje balk geeft de 
succesfactor weer waarbij de kwantitatieve score van ministeries het hoogst is ten 
opzichte van gemeenten. 
 

 

Top 5 succesfactoren bij SSC’s van ministeries: 

Score: 

score bij 
gem

eenten: 

R
anking bij 

gem
eenten: 

1 Commitment vanuit het hoogste niveau bij het opzetten van een 
Shared Service Center 

4,5 4,4 1 

2 Rekening houden met weerstand bij de invoering van een Shared 
Service Center en hier op inspelen 

3,8 3,9 3 

3 Goed en professioneel accountmanagement (klantgericht denken) 
binnen het Shared Service Center borgen 

3,7 3,7 - 

4 Prestatieafspraken tussen Shared Service Center en interne klant 
vastleggen en evalueren 

3,7 3,5 - 

5 Opdrachtgeverschap van klantzijde Shared Service Center 
professionaliseren 

3,6 3,8 5 

Tabel 8. Succesfactoren top 5 ministerie(s) 
 

Opvallend aan de top 5 succesfactoren van ministeries bij het opzetten van een 
Shared Service Center is dat het vastleggen en evalueren van prestatieafspraken één 
van de weinige succesfactoren is die belangrijker wordt gevonden bij ministeries dan 
bij gemeenten.  
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De sterkste succesfactoren die gemeenten ondervonden bij het opzetten van een 
Shared Service Center staan hieronder in tabel 9. De twee rechtse kolommen geven 
de scores en ranking bij gemeenten van de betreffende succesfactor weer. Op deze 
manier is een snelle en eenvoudige vergelijking te maken. De oranje balk geeft de 
succesfactoren weer waarbij de kwantitatieve score van gemeenten het hoogst is ten 
opzichte van ministeries. 

Top 5 succesfactoren bij SSC’s van gemeenten: 

Score: 

score bij 
m

inisteries: 

R
anking bij 

m
inisteries: 

1 Commitment vanuit het hoogste niveau bij het opzetten van een 
Shared Service Center 

4,4 4,5 1 

2 De voordelen van een Shared Service Center duidelijk kwalificeren 
alvorens een Shared Service Center op te zetten 

3,9 3,3 - 

3 Rekening houden met weerstand bij de invoering van een Shared 
Service Center en hier op inspelen 

3,9 3,8 2 

4 Gemeenschappelijke informatie-infrastructuur voor alle betrokken 
organisatieonderdelen 

3,9 3,4 - 

5 Opdrachtgeverschap van klantzijde Shared Service Center 
professionaliseren 

3,8 3,6 5 

Tabel 9. Succesfactoren top 5 gemeente(n) 
 

Opvallend aan de top 5 succesfactoren van gemeenten bij het opzetten van een 
Shared Service Center is dat twee succesfactoren in veel grotere mate van belang zijn 
voor gemeenten dan voor ministeries. Ten eerste is het duidelijk kwalificeren van de 
voordelen erg belangrijk. Dit kan ermee te maken hebben dat Shared Service Centers 
bij gemeenten vaak door meerdere gemeenten worden opgezet en er dus meer 
mensen van verschillende gemeenten moeten worden overtuigd van het Shared 
Service Center. Ten tweede is het hebben van een gemeenschappelijke informatie-
infrastructuur erg belangrijk. Dit kan er wederom mee te maken hebben dat veel 
Shared Service Center door meerdere gemeenten worden opgezet in plaats van één 
enkele gemeenten.  
 
Knelpunten: 
 
In tabel 10 staan de grootste knelpunten die de totale groep respondenten 
ondervonden bij het opzetten van het betreffende Shared Service Center beschreven. 
De weergegeven scores geven aan in welke mate het knelpunt ondervonden werd. Dit 
varieert van 5 �In zeer sterke mate�, 4 �In sterke mate�, 3 �In enige mate�, 2 �In 
geringe mate� en 1 �In geen mate�. 

 
Top 5 knelpunten van alle respondenten: Score: 
1 Machtsconcentraties tijdens implementatie van Shared Service 

Center om autonomie en identiteit te behouden 
3,3 

2 Weerstand in de staart van het proces als consequenties helderder 
worden en een eigen kosten-batenanalyse opgemaakt kan worden 
door betrokken organisatieonderdelen 

3,2 

3 Het opzetten van een Shared Service Center heeft een lange 
tijdshorizon en een ongeduldige omgeving 

3,1 

4 Het geven van inhoud aan de klant-leverancierrelatie (Service Level 
Agreement) 

3,0 

5 Het ontbreken van kennis en ervaring op het gebied van het 
opbouwen van een Shared Service Center 

3,0 
Tabel 10. Knelpunten top 5 

   
Opvallend aan de top 5 knelpunten van alle respondenten is dat de drie grootste 
knelpunten allen te maken hebben met menselijke factoren als macht, weerstand en 
ongeduld.  
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De grootste knelpunten die ministeries ondervonden bij het opzetten van een Shared 
Service Center staan hieronder in tabel 11. De twee rechtse kolommen geven de 
scores en ranking bij gemeenten van het betreffende knelpunt weer. Op deze manier is 
een snelle en eenvoudige vergelijking te maken. De oranje balk geeft de knelpunten 
weer waarbij de kwantitatieve score van ministeries het hoogst is ten opzichte van 
gemeenten. 

 

Top 5 knelpunten bij SSC’s van ministeries: 

Score: 

score bij 
gem

eenten: 

R
anking bij 

gem
eenten: 

1 Machtsconcentraties tijdens implementatie van Shared Service 
Center om autonomie en identiteit te behouden 

3,4 3,0 2 

2 Het opzetten van een Shared Service Center heeft een lange 
tijdshorizon en een ongeduldige omgeving 

3,2 2,8 4 

3 Het geven van inhoud aan de klant-leverancierrelatie (Service Level 
Agreement) 

3,2 2,6 - 

4 Weerstand in de staart van het proces als consequenties helderder 
worden en een eigen kosten-batenanalyse opgemaakt kan worden 
door betrokken organisatieonderdelen 

3,1 3,4 1 

5 Betrokken organisatieonderdelen blijven bepaalde activiteiten zelf 
uitvoeren i.p.v. Shared Service Center 

3,0 2,4 - 

Tabel 11. Knelpunten top 5 ministerie(s) 
 

Opvallend aan de top 5 knelpunten van ministeries is dat het inhoud geven aan de 
klant-leverancierrelatie een in grotere mate ondervonden knelpunt is geweest voor 
ministeries dan voor gemeenten. 
 

 
De grootste knelpunten die gemeenten ondervonden bij het opzetten van een Shared 
Service Center staan hieronder in tabel 12. De twee rechtse kolommen geven de 
scores en ranking bij ministeries van het betreffende knelpunt weer. Op deze manier is 
een snelle en eenvoudige vergelijking te maken. De oranje balk geeft de knelpunten 
weer waarbij de kwantitatieve score van gemeenten het hoogst is ten opzichte van 
ministeries. 

 
 

Top 5 knelpunten bij SSC’s van gemeenten: 

Score: 

score bij 
m

inisteries: 

R
anking bij 

m
inisteries: 

1 Weerstand in de staart van het implementatieproces als 
consequenties helderder worden en een eigen kosten-batenanalyse 
opgemaakt kan worden door betrokken organisatieonderdelen 

3,4 3,1 4 

2 Machtsconcentraties tijdens implementatie van Shared Service 
Center om autonomie en identiteit te behouden 

3,0 3,4 1 

3 Weerstand is van invloed op implementatie waardoor een 
suboptimale invoering van Shared Service Center plaatsvindt 

2,8 3 - 

4 Het opzetten van een Shared Service Center heeft een lange 
tijdshorizon en een ongeduldige omgeving 

2,8 3,2 2 

5 Het ontbreken van kennis en ervaring op het gebied van het 
opbouwen van een Shared Service Center 

2,8 3 - 

Tabel 12. Knelpunten top 5 gemeente(n) 
 
Opvallend aan de top 5 knelpunten bij gemeenten is dat het enige knelpunt waar 
gemeenten in grotere mate last van hadden is dat weerstand optreedt in de staart van 
het implementatieproces. 
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3.3.2 Kwalitatieve aanvullingen 
 
Deze paragraaf beschrijft een samenvatting van de door de respondenten ingevulde 
aanvullingen op de standaardlijst met drijfveren, hindernissen, succesfactoren en 
knelpunten van de survey. Deze aanvullingen hebben veel interessante extra 
informatie opgeleverd. Een gehanteerde criteria voor het opnemen van de aanvulling in 
deze lijst is dat het door minimaal twee respondenten is ingevuld als aanvulling op de 
standaard vragenlijst.   
 
Extra drijfveren: 
 
Ten eerste werd genoemd; de continuïteit van de bedrijfsvoering in kleinere 
organisatieonderdelen waarborgen en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Ten 
tweede werd de vergaande innovatie, waar het Shared Service Center toe heeft geleid, 
van zowel het proces als het product genoemd. Ten derde werd intern 
ondernemerschap en commerciële interne dienstverlening waar het Shared Service 
Center aan heeft bijgedragen genoemd. Ten vierde werd genoemd dat het Shared 
Service Center een manier is om geld te verdienen doordat je samen sterker staat en 
meer slagkracht hebt. Tot slot werd aangegeven dat het Shared Service Center tot 
betere managementinformatie leidt en mede daarom kan worden opgezet. 

 
Extra hindernissen: 
 
Als extra vermelde hindernissen werd genoemd, het miskennen van het feit dat er 
sprake is van een verandering van cultuur en werkwijze, die gewenning noodzakelijk 
maakt en de angst dat het Shared Service Center het voorportaal van outsourcing is. 
Ten tweede werd een beperkt politiek draagvlak voor een Shared Service Center als 
hindernis genoemd. Ten derde werd het niet weten wat te doen met overtollig 
personeel als extra hindernis vermeld. Ten vierde is gebrek aan besluitvaardigheid 
vanwege overmatige participatie van diverse groepen betrokkenen genoemd. Tot slot 
is de angst dat Service Level Agreements en doorbelasting van geleverde diensten 
leiden tot bureaucratie genoemd.  
 
Extra succesfactoren: 
 
Als extra vermelde succesfactoren werden het commercieel en dienstverlenend 
handelen door middel van een Shared Service Center genoemd. Daarnaast werd het 
meedenken op beleidsniveau van het Shared Service Center en praten met 
opdrachtgevers over de concrete producten en diensten genoemd. Tot slot werd 
blijvende en open communicatie met en naar de klant genoemd. 

 
Extra knelpunten: 
 
Als extra vermelde knelpunten werden het professionaliseren van het product en 
wisseling van topmanagement en visie gedurende de implementatie genoemd. 
Daarnaast werd het gebrek aan draagvlak in de top van de organisatie en natuurlijke 
weerstand van degene die het werk kwijtraken genoemd. Ten derde is onvoldoende 
rekening houden met achterblijvende processen genoemd. Ten vierde is een te simpel 
organisatiemodel hanteren als basis voor de totaaloplossing genoemd. Tot slot werd 
onduidelijkheid betreffende de besturing van het Shared Service Center in relatie tot 
de rest van de organisatie genoemd. 
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3.4 Conclusies 
 

De conclusies van de resultaten van de survey worden in deze paragraaf beschreven. 
De conclusies geven weer welke opvallende zaken zijn af te leiden van de context van 
het onderzoek en de in sterkste mate ondervonden drijfveren, hindernissen, 
succesfactoren en knelpunten en wat de verschillen zijn tussen gemeenten en 
ministeries zijn.  
 
 
Context: 
 
§ Shared Service Centers van één of meerdere ministeries zijn in een verder 

gevorderde fase dan Shared Service Centers van één of meerdere gemeenten.  
 

§ Shared Service Center die diensten leveren aan één gemeente komen minder voor 
dan Shared Service Centers van meerdere gemeenten, één ministerie of meerdere 
ministeries. 

 
§ Ministeries hebben voornamelijk HR diensten ondergebracht in een Shared 

Service Center en gemeenten voornamelijk IT diensten. 
 
§ Van de 20 operationele Shared Service Centers waar een aantal respondenten bij 

betrokken is of was zijn er 12 (60%) die aan alle vier de theoretische kenmerken 
voldoen. 

 
 
 
Drijfveren:  
 
§ Kwaliteitsverbetering en serviceniveauverhoging zijn voor alle respondenten een 

sterkere drijfveer om een Shared Service Center op te zetten dan 
kostenbesparingen en efficiency verhoging. 

 
§ Standaardisatie van middelen, functies, processen, diensten en producten is een 

sterkere drijfveer voor ministeries dan voor gemeenten om een Shared Service 
Center op te zetten.  

 
§ Het opbouwen van expertise is een sterkere drijfveer voor gemeenten dan voor 

ministeries om een Shared Service Center op te zetten.  
 
 

Hindernissen: 
 
§ Het niet overtuigd zijn van de noodzaak van een Shared Service Center steekt met 

kop en schouders boven de rest van de top 5 uit. 
 

§ Het niet overtuigd zijn van de noodzaak van een Shared Service Center is 
voornamelijk bij ministeries een hindernis. 

  
§ Bij gemeenten is de grootste hindernis bij het opzetten van een Shared Service 

Center veel praktischer van aard, namelijk het ontbreken van één geïntegreerd 
administratief systeem (b.v. SAP).  

 



 

 

 
 - 26 - 

Shared Service Centers binnen de overheid 
Meer met minder 
 

Succesfactoren: 
 

§ Bij de succesfactoren is er één succesfactor die zowel bij gemeenten als bij 
ministeries in sterkste mate ondervonden werd. Dit is, commitment vanuit het 
hoogste niveau bij het opzetten van een Shared Service Center.  
 

§ Naast het commitment zijn prestatieafspraken tussen het Shared Service Center 
en interne klant vastleggen en evalueren de succesfactor die bij ministeries in 
grotere mate voorkomt dan bij gemeenten. 
 

§ Bij de succesfactoren van gemeenten is het duidelijk kwalificeren van de 
voordelen van een Shared Service Center en het hebben van een 
gemeenschappelijke informatie-infrastructuur een in grotere mate ondervonden 
succesfactor dan bij ministeries. 

 
 
Knelpunten: 

 
§ De drie grootste knelpunten bij het opzetten van een Shared Service Center 

hebben alle te maken hebben met menselijke factoren zoals macht, weerstand en 
ongeduld.  

 
§ Een opvallend verschil is dat ministeries meer hinder ondervinden van het inhoud 

geven aan de klant-leverancierrelatie dan gemeenten.  
 
§ Een ander opvallend verschil is dat gemeenten meer weerstand in de staart van 

het implementatieproces ondervinden dan ministeries bij het opzetten van een 
Shared Service Center. 
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4 Casestudies 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de onderzochte casestudies. Hiervoor is ten eerste een 
beschrijving gegeven van het doel en de aanpak. Vervolgens zijn de belangrijkste 
resultaten weergegeven. Tot slot is een conclusie van alle casestudieresultaten 
weergegeven. 
 

4.1 Verantwoording 
 

Het doel van de te onderzoeken casestudies is het verkrijgen van kwalitatieve 
gegevens met betrekking tot de �waarom� onderzoeksvragen en het beantwoorden 
van het laatste cluster onderzoeksvragen; de leerpunten die men heeft. Daarvoor zijn 
een aantal interviews afgenomen in de vorm van casestudies die een onderbouwing 
en aanvulling geven van de survey gegevens. In appendix E is de aanpak en het 
ontwerp terug te vinden.  
 
Om de casestudies inhoudelijk in kaart te brengen is een bewezen methode23 
gehanteerd. De methode schrijft gedegen selectiecriteria, gegevensverzameling en 
analyse van bevindingen voor, zodat een consequent geheel ontstaat waaruit 
conclusies kunnen worden getrokken.  
 
Op basis van selectiecriteria zijn de casestudies geselecteerd. Deze selectiecriteria 
zijn; de te onderzoeken case moet een gemeente, meerdere gemeenten, een 
ministerie, meerdere ministeries of een uitvoerend orgaan ervan met een operationeel 
Shared Service Center of een lopend Shared Service Center project in een 
vergevorderd stadium zijn. Ten tweede moet het minimaal één van de volgende taken 
(gaan) uitvoeren: Financiën, Human Resources, IT, Inkoop of Facilitair.  
 
Potentiële deelnemers voor de casestudie zijn bij de survey al benaderd met de vraag 
of ze deel wilden nemen aan een gesprek. Bij de daadwerkelijke selectie zijn de cases 
gespreid over de criteria zodat een breed beeld is ontstaan. Deze selectie bestaat uit 6 
casestudies. Shared Service Centers van meerdere ministeries zijn vertegenwoordigd 
door 1 case, Shared Service Centers van één ministerie zijn vertegenwoordigd door 3 
cases, Shared Service Centers van meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd door 
1 case en Shared Service Centers van één gemeente zijn vertegenwoordigd door 1 
case. 
 
De gehanteerde methode voor de gegevensverzameling is focused (semi-structured) 
interview24. Deze methode is het best alsvolgt te omschrijven: �This technique is used 
to collect qualitative data by setting up a situation (the interview) that allows a 
respondent the time and scope to talk about their opinions on a particular subject. The 
focus of the interview is decided by the researcher and there may be areas the 
researcher is interested in exploring.� De reden dat voor deze interviewmethode is 
gekozen is vanwege de mate van structuur die tijdens het gesprek gehandhaafd dient 
te worden in verband met de consistentie van de interviews. Deze structuur zorgt voor 
consistentie en vergelijkbaarheid van de bevindingen. De methode laat ook ruimte 
open voor het vragen naar gegevens die per casus kunnen verschillen. Per slot van 
rekening is niet iedere casus hetzelfde en is er verschillende kennis en ervaring 
aanwezig.  
 
Ter voorbereiding op ieder interview zijn de survey resultaten van de betreffende 
respondent bestudeerd. Interessante resultaten van de gesloten en vooral ook open 
vragen van de survey dienen als uitgangspunt voor het interview. Op deze manier is 

                                                   
23  Yin, R.K.,�Case Study Research: Design and methods�, Sage publications, Newbury Park, California, 1989. 
24  R.K. Merton, M. Fiske en P.L. Kendall �The focused interview: a manual of problems and procedures�, New York:   
Free Press; London; Collier Macmillan, 1956; tweede editie 1990. 
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getracht de onderbouwing, aanvulling en achtergrond van survey resultaten te 
realiseren. 
 

4.2 Resultaten 
 

4.2.1 Casestudie 1 
 
Inleiding: 
 

 
 
Eigenaar SSC:  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
Naam SSC:   P-direkt 
Fase SSC:   Ontwerpfase 
Kenmerken25:  Heeft alle kenmerken als doel. 
Diensten:   HR  
 
Het Programma Andere Overheid, dat onder verantwoordelijkheid van de Minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK) de komende jaren zal worden 
vormgegeven, voorziet onder andere in de oprichting van het rijksbrede Shared 
Service Center HRM: P-Direkt. Tot oprichting van deze rijksbrede organisatie voor 
personeelsregistratie en salarisadministratie (P&S) is door het kabinet besloten op 4 
juli 2003. Voor alle ministeries (behalve Defensie), agentschappen en Hoge Colleges 
van Staat (m.u.v. de Staten-Generaal) gaat P-Direkt de gegevens van salaris, 
personeelsdossiers, verlof, ziekte, financiële vergoedingen én formatie- en 
organisatiegegevens verwerken en beheren. Daarnaast gaat P-Direkt actuele 
informatie over regelgeving en managementinformatie leveren. 
 
Geïnterviewden: 
 
Naam:    De heer A.J.F.M. Warffemius 
Functie:  Hoofdafdeling Personeelsbeleid, Ondersteuning en Monitoring / plv. 

directeur Personeel en Organisatie 
Organisatie:  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
Naam:    De heer H. Brinkman 
Functie:  Programmamanager P-direkt 
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
Bevindingen: 
 
Deze bevindingen geven een toelichting op de meest interessante drijfveren, 
hindernissen, succesfactoren en knelpunten van deze case. Tot slot worden de 
genoemde leerpunten van het volledige Shared Service Center implementatietraject 
met betrekking tot deze case weergegeven. 
 
Drijfveer: Kostenbesparingen  
 
De grootste drijfveer voor P-direkt is kostenbesparingen realiseren. Op basis van een 
business case is gebleken dat door de invoering van P-direkt een personeelsreductie 

                                                   
25 Theoretische kenmerken zoals Prof. Dr. J. Strikwerda deze beschrijft in zijn boek: Shared Service Centers. Van 
kostenbesparing naar waardecreatie. (3de druk), Den Haag: Koninklijke van Gorcum, 2004. 
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van 1500 naar 600 medewerkers is te realiseren. De reden hiervoor is een grote mate 
van automatisering en zelfbediening in het personeels- en salarisadministratieproces.  
 
Hindernis: Verandermanagement en Administratief systeem  
 
De grootste hindernis voor P-direkt is het ontbreken van één geïntegreerd 
administratief systeem bij alle departementen. De oplossing hiervoor is het realiseren 
van één geïntegreerd administratief systeem. Dit systeem moet meer kunnen dan de 
huidige administratieve systemen en in verdere mate de zelfbediening ondersteunen. 
Een andere grote hindernis voor P-direkt is het verandermanagement dat veel tijd kost 
en complex is. Vooral het �selfservice� concept is voor veel toekomstige klanten een 
grote verandering.  
 
Succesfactor: Commitment vanuit het hoogste niveau 
 
Het commitment vanuit het hoogste niveau is voor P-direkt de grootste succesfactor. 
Bij interdepartementale projecten zoals P-direkt is dit erg belangrijk. In het geval van 
P-direkt ligt de basis van dit commitment in het kabinet wat vervolgens is bekrachtigd 
door alle plaatsvervangend secretarissen generaals van de verschillende 
departementen.  
 
Knelpunt: Suboptimale invoering 
 
Bij P-direkt zijn de weerstand en de trage start de belangrijkste knelpunten. De trage 
start is mede te danken aan het niet goed functioneren van het consortium IBM en 
Logica CMG. Hierdoor is de kans dat een suboptimale invoering van het SSC 
plaatsvindt erg groot.  
 
Leerpunten: 
 
§ De zachte kant van het invoeringsproces van een Shared Service Center is iets dat 

meer aandacht moet krijgen dan de harde cijfermatige kant. 
 
§ Het verwachtingsmanagement speelt een belangrijke rol en moet goed geregeld 

zijn. 
 
§ Het rekening houden met een fundamentele verandering in cultuur en werkwijze is 

aan te raden. 
 
§ Voor veel toekomstige klanten van het Shared Service Center is zien, geloven. Een 

iteratief implementatieproces met een pilot kan daarom goed uitpakken. 
 
§ Bij het opstellen van een Service Level Agreement is het aan te raden deze zo 

simpel mogelijk te houden. 
 
§ Klant inspraak is belangrijk bij Shared Service Centers. Het hanteren van 

kanalisering bij klantinspraak is ten sterkste aan te raden. Dit kan men doen door 
het opstellen van een klantenberaad. Dit klantenberaad vertegenwoordigt de 
klanten en maakt onderling compromissen om tot een gezamenlijk standpunt te 
komen. 

 
§ Het aanbieden van verbeterde diensten en producten op basis van �best 

practices� zorgt voor een efficiënte verbeterslag.  
 
§ Het is aan te raden eerst alle diensten van de organisatieonderdelen over te 

hevelen naar het SSC en dan procesoptimalisatie door te voeren. Anders is er 
onvoldoende centrale grip vanuit het SSC op het proces om veranderingen door 
te voeren. 
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4.2.2 Casestudie 2 
 
Inleiding: 
 

 
 
Eigenaar SSC:  Ministerie van VROM  
Naam SSC:   Flexchange 
Fase SSC:   Operationele fase  
Kenmerken26:  Alle kenmerken 
Diensten:   HR  
 
Flexchange is een arbeidsintermediair tussen uitzend- en detacheringbureaus en de 
departementen van VROM en BZK. Het idee voor Flexchange ontstond in 1995 toen 
personeelsfunctionaris Alex de Jong van het ministerie van VROM het proces van 
inhuren van externen tegen het licht hield. Hoge kosten, rompslomp rond werkbriefjes 
en facturen en een wildgroei aan gecontracteerde uitzend- en detacheringbureaus 
vroegen om een betere aanpak in een tijd dat de overheid het inhuren wilde gaan 
beperken. "Het Flexchange-concept is een visie op inkopen," legt Alex de Jong uit. 
"En tegelijkertijd is het een professionalisering van het hele proces van het aanvragen 
tot en met het betalen van flexwerkers." 

 
Geïnterviewde: 
 
Naam:    De heer A. de Jong 
Functie:  Hoofd/ projectleider  
Organisatie:  Flexchange (Ministerie van VROM) 
 
 
Bevindingen: 
 
Deze bevindingen geven een toelichting op de meest interessante drijfveren, 
hindernissen, succesfactoren en knelpunten van deze case. Tot slot worden de 
genoemde leerpunten van het volledige Shared Service Center implementatietraject 
met betrekking tot deze case weergegeven. 
 
Drijfveer: Kwaliteitsverbetering en kostenreductie 
 
De grootste drijfveer voor de oprichting van Flexchange is het verbeteren van het 
proces met betrekking tot het inhuren van tijdelijke medewerkers. Het inhuren van 
tijdelijke medewerkers was voorheen een ingewikkeld en traag proces. Door het 
stroomlijnen van dit proces en het centraal inhuren/ inkopen van tijdelijke arbeid is een 
kwaliteitsverbetering en kostenreductie te behalen. Daarnaast werd het voor managers 
eenvoudiger iemand in te huren. 
 
 

                                                   
26 Theoretische kenmerken zoals Prof. Dr. J. Strikwerda deze beschrijft in zijn boek: Shared Service Centers. Van 
kostenbesparing naar waardecreatie. (3de druk), Den Haag: Koninklijke van Gorcum, 2004. 



 

 

 
 - 31 - 

Shared Service Centers binnen de overheid 
Meer met minder 
 

Hindernis: Ontbreken uniforme procesbeschrijvingen 
 
De grootste hindernis voor Flexchange was het ontbreken van uniforme 
procesbeschrijvingen. Het proces van het inhuren/ inkopen van tijdelijke arbeid was 
niet alleen versnipperd maar ook niet eenduidig vastgelegd. De oplossing was het 
opnieuw inrichten en beschrijven van het proces met een hoge mate van 
automatisering.  
 
Succesfactor: Commercieel en dienstverlenend handelen  
 
De grootste succesfactor voor Flexchange is commercieel en dienstverlenend 
handelen. Door je te gedragen als een echte onderneming binnen een organisatie 
komt het Shared Service Center concept tot zijn recht. Flexchange heeft gekozen voor 
deze aanpak. Flexchange dwingt mensen niet diensten af te nemen maar overtuigt ze 
van het voordeel dat Flexchange biedt door klantgericht en innovatief te werken. 
 
Knelpunt: Negeren van Flexchange 
 
Het niet afnemen van diensten bij Flexchange is het grootste knelpunt van Flexchange. 
Een aantal medewerkers van VROM en BZK blijft zelf externen inhuren en laat dit niet 
over aan Flexchange. Ondanks de verplichte winkelnering is het hoofd van Flexchange 
niet van plan als een �politieagent� te gaan fungeren. De oplossing zit hem in het keer 
op keer laten zien welke voordelen Flexchange biedt en mensen er op deze manier 
van te overtuigen. 
 
 
Leerpunten: 
 
§ Het is aan te raden onderscheid te maken tussen frontoffice en backoffice binnen 

het Shared Service Center. Het frontoffice moet zich richten op de 
klantvriendelijkheid. De backoffice moet zich richten op het standaardiseren en 
stroomlijnen van de te leveren diensten en producten waar de klant via de 
frontoffice om vraagt. 

 
§ Innovatief zijn is in grote mate aan te bevelen. Gebruik de technische middelen die 

er vandaag de dag zijn en wees ook procesinhoudelijk innovatief. 
 
§ Commercieel denken en commercieel gedrag zijn uitermate belangrijk. Verkoop je 

diensten aan de interne klanten met de marketinginstrumenten zoals organisaties 
uit de private sector dit ook doen. Voorbeeld in het geval van Flexchange is een 
promotie DVD die de voordelen van Flexchange laat zien. 

 
§ Het is aan te raden geen ingewikkelde Service Level Agreements op te stellen.  

 
§ Het is aan te raden de klantzijde, de leverancierszijde en vooral ook de diensten of 

het product te professionaliseren. 
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4.2.3 Casestudie 3 
 
Inleiding: 

 

Eigenaar SSC:  Dienst Justitiële Inrichtingen  
Naam SSC:   Shared Service Center 
Fase SSC:   Operationele fase  
Kenmerken27:  Alle kenmerken 
Diensten:   IT, HR, inkoop en financiën 
 
Het Shared Service Center (SSC) van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bestaat uit vijf 
regionale Shared Service Centers die door DJI zijn opgericht om diensten en 
producten te leveren op het gebied van personeel, ICT, financiën en inkoop. Het regio 
Shared Service Center Midden van DJI heeft gefungeerd als pilot. De overige vier regio 
Shared Service Centers worden momenteel opgezet. 

   
  Geïnterviewden: 
 

Naam:    De heer J.J. Jonk  
Functie:   Algemeen Directeur SSC Noordoost 
Organisatie:  SSC Dienst Justitiële Inrichtingen  
 
Naam:    De heer A.M. Veldman 
Functie:   Interim Directeur SSC Midden 
Organisatie:  SSC Dienst Justitiële Inrichtingen  
 

 
Bevindingen: 
 
Deze bevindingen geven een toelichting op de meest interessante drijfveren, 
hindernissen, succesfactoren en knelpunten van deze case. Tot slot worden de 
genoemde leerpunten van het volledige Shared Service Center implementatietraject 
met betrekking tot deze case weergegeven. 
 
Drijfveer: Kostenreductie en kwaliteitsverbetering  
 
Kostenreductie en kwaliteitsverbetering zijn de drijfveren voor de oprichting van dit 
Shared Service Center naar aanleiding van de overheid die efficiënter en effectiever wil 
gaan werken. Deze kostenreductie is gerealiseerd door het concentreren van de 
diensten, standaardiseren van processen en diensten en een hoge mate van 
automatisering. Dit had tot gevolg dat de kwaliteit voor alle DJI onderdelen tot een 
gelijk niveau kon worden gebracht.  
 
Hindernis: Noodzaak 
 
De grootste hindernis was, dat de uitvoerende organisatieonderdelen de noodzaak 
niet zagen om een Shared Service Center voor DJI op te zetten. Het aantonen van de 
voordelen die reeds bij andere DJI onderdelen zijn behaald en een sterk mandaat 
vanuit de DJI top heeft ertoe geleid dat deze weerstand is afgenomen.  
 

                                                   
27  Theoretische kenmerken zoals Prof. Dr. J. Strikwerda deze beschrijft in zijn boek: Shared Service Centers. Van 
kostenbesparing naar waardecreatie. (3de druk), Den Haag: Koninklijke van Gorcum, 2004. 
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Succesfactor: Klant-leverancierrelatie  
 
De grootste succesfactor is de relatie tussen de klant en het Shared Service Center 
die goed geregeld is bij het Shared Service Center van DJI. Door intern alle processen 
te standaardiseren en inzichtelijk te maken zijn alle interne processen goed geregeld. 
Daarnaast is het koppelpunt (zie figuur 6) goed omschreven zodat duidelijk is welke rol 
de klant heeft en welke rol en taken het Shared Service Center heeft. Het Shared 
Service Center werkt ook met een zogenaamd referentiemodel dat een aantal �best 
practices� omschrijft voor de rol van de klant. Dit referentiemodel helpt de klant bij het 
inrichten van de processen die aansluiten op het Shared Service Center. Een visuele 
weergave van dit procesknip model staat in figuur 6. 
 

 
De zigzag lijn geeft een uit te voeren proces weer. Dit proces heeft een aantal taken die door de klant 
worden uitgevoerd en een aantal taken die door het Shared Service Center worden uitgevoerd. De taken zijn 
de ronde en ovale vormen in het figuur. De verticale scheidingslijn in het midden is de procesknip. 
Figuur 6. Procesknip model DJI. 
 
Knelpunt: Macht  
 
Het grootste knelpunt bij het implementeren van het Shared Service Center van DJI 
was machtsweerstand. De oplossing hiervoor was een daadkrachtige en besluitvaste 
DJI top. 
 
Leerpunten: 
 
§ Het aantal rekeningen, die interne organisatieonderdelen moeten betalen aan het 

Shared Service Center kan enorm hoog oplopen. Een tip daarom is om geleverde 
diensten automatisch te laten betalen door een geautomatiseerd systeem. Dit 
systeem moet op een intranet lijkende manier voor beide partijen inzicht bieden in 
welke diensten geleverd zijn en welke bedragen daarvoor zijn overgemaakt. Dit 
bespaart duizenden interne facturen die anders veel handelingen en geld kosten. 

 

Klant SSC 
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Eind 

 

Referentiemodel als 
uitgangspunt 
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§ Er moet een cultuur en werkwijze omslag plaatsvinden. Bij DJI betekende dit dat 
interne klanten steeds meer zelf konden doen via een uitgebreide 
intranettoepassing.  
 

§ Bij een versnipperde organisatie zoals DJI is het aan te raden de diensten per 
organisatieonderdeel over te nemen. Op deze manier blijft het behapbaar voor het 
Shared Service Center. 

 
§ Het is aan te raden eerst diensten over te nemen, deze te stabiliseren en ze 

vervolgens te optimaliseren. 
 
§ Een externe projectleider (interim manager) voor het Shared Service Center project 

is een �eye-opener�. Doordat de externe projectleider niet werkzaam is voor de 
organisatie is hij minder beïnvloedbaar en niet blind gestaard op de organisatie.  
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4.2.4 Casestudie 4 
 

Inleiding: 
 

 
 
Eigenaar SSC:  Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Naam SSC:   Shared Service Organisatie 
Fase SSC:   Operationele fase  
Kenmerken28:  Alle kenmerken 
Diensten:   IT, HR, facilitair en financiën  
 
Shared Service Organisatie (SSO) is het jongste organisatieonderdeel van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De SSO bestrijkt op termijn het hele spectrum 
van ondersteunende diensten voor medewerkers en managers van het ministerie. Bij 
de start maken het Facilitair Adviescentrum (FAC), het Facilitair Bedrijf Bestuurskern 
(FBB) en de Salarisvoorziening en Advisering (SVA) onderdeel uit van de SSO. Vanaf 
2003 zijn stapsgewijs nieuwe onderdelen op het gebied van ICT, financiën en 
personeel en organisatie aan de SSO toegevoegd. Momenteel is het een 
organisatieonderdeel waar meer dan 500 mensen werken. 
 
Geïnterviewden; 
 
Naam:    De heer D. van der Zeijden 
Functie:  Manager van oude lokale ICT dienst Directoraat Generaal 

Personenvervoer en opdrachtgever SSO ICT 
Organisatie:  Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
 
Naam:    Mevrouw M. van Strien 
Functie:  Algemeen directeur  
Organisatie:  Shared Service Organisatie (onderdeel van Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat) 
 
 
Bevindingen: 
 
Deze bevindingen geven een toelichting op de meest interessante drijfveren, 
hindernissen, succesfactoren en knelpunten van deze case. Tot slot worden de 
genoemde leerpunten van het volledige Shared Service Center implementatietraject 
met betrekking tot deze case weergegeven. 
 
Drijfveer: Kwaliteitsverbetering en effectievere aansturing 
 
De belangrijkste drijfveer bij de SSO was kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. 
Deze kwaliteitsverbetering is een continu proces dat op meerdere vlakken wordt 
aangepakt. De SSO doet dit aan de hand van het INK managementmodel29. Daarnaast 
is een effectievere aansturing van de �lijn� door het uit handen nemen van taken voor 
het SSO een belangrijke drijfveer.   
 

                                                   
28 Theoretische kenmerken zoals Prof. Dr. J. Strikwerda deze beschrijft in zijn boek: Shared Service Centers. Van 
kostenbesparing naar waardecreatie. (3de druk), Den Haag: Koninklijke van Gorcum, 2004. 
29 www.ink.nl 
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Hindernis: Ontbreken uniforme procesbeschrijvingen 
 
De grootste hindernis van de SSO was het ontbreken van uniforme 
procesbeschrijvingen. Doordat deze procesbeschrijvingen ontbraken was geen 
continuïteit van de kwaliteit te garanderen. De oplossing was het beschrijven van de 
processen ter ondersteuning van de kwaliteitsrichtlijnen die gehanteerd moesten 
worden bij de SSO. 
 
Succesfactor: Loopbaanontwikkeling en attitude verandering 
 
Loopbaanontwikkeling en het veranderen van de attitude van medewerkers is een 
grote succesfactor en staat hoog in het vaandel bij de SSO. Deze succesfactor heeft 
veel samenhang met de kwaliteitsverbetering die als belangrijkste drijfveer is 
genoemd. Door het verhogen van de kennis en competenties ontstaat een beter 
presterende en klantgerichte bedrijfsvoering. Dit is gerealiseerd door het opzetten van 
een kwaliteitsplan met bijbehorende monitorprocessen en strategisch HR 
management. Dit zorgt ervoor dat medewerkers de volgende kerncompetenties 
krijgen: Klantgericht, Innovatief, Kostenbewust en Samenwerkingsgericht. Afgekort tot 
KIKS.  
 
Knelpunt: Klant-leverancierrelatie 
 
Het belangrijkste knelpunt bij de oprichting van het SSO was het vorm geven van de 
klant-leverancierrelatie. Er werd vanuit de SSO getracht de klant-leverancierrelatie 
vorm te geven. Dit bleek vanuit de klantzijde veel complicaties op te leveren. De 
oplossing die daarvoor gevonden is, is dat de SSO klanten helpt vorm te geven aan 
deze relatie met de hulp van een accountmanager. Daarnaast is een eenvoudige 
serviceovereenkomst en een bijpassende doorberekeningsmethode (zie figuur 7) van 
kosten erg belangrijk. 
 
Naar aanleiding van het bestuderen van de interviewresultaten van deze case is figuur 
7 tot stand gekomen.   
 

 
Dit figuur geeft een gelaagdheid aan in de te leveren diensten of producten. Bij iedere laag hoort een aparte 
doorberekeningsmethode. 
Figuur 7. Doorberekeningsmethode van geleverde diensten/ producten 
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Leerpunten: 
 
§ De financiële transparantie heeft een voordeel maar zeker ook een groot nadeel 

omdat interne klanten het gaan vergelijken met andere leveranciers die vaak veel 
minder leveren. Zo wordt bijvoorbeeld geld gevraagd voor extra aangevraagde 
ruimte in de mailbox. In de ogen van de klant is dit vreemd aangezien hij bij een 
gratis e-mail provider zoals Gmail een enorme hoeveelheid opslagcapaciteit krijgt 
zonder hier iets voor te betalen.  

 
§ Serviceovereenkomst: �Keep it simple�. De verschillende organisatieonderdelen 

blijven één organisatie. Een uitgebreide overeenkomst met juridische aspecten is 
niet nodig.  

 
§ Bij intensieve interactie tussen Shared Service Center en klant is het verstandig 

Shared Service Center medewerkers een aantal dagen op locatie te hebben, zoals 
bij Facilitaire of P&O diensten. 

 
§ Betalingen vooraf op basis van FTE�s met eventuele nacalculatie. Zie figuur 7 voor 

volledige doorberekeningsmethode. 
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4.2.5  Casestudie 5 
 

Inleiding: 
 

 
 
Eigenaar SSC:  Gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, 

Nijefurd en Wûnseradiel 
Naam SSC:   ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland (ISZF) 
Fase SSC:   Operationele fase  
Kenmerken30:  Nog geen Resultaat Verantwoordelijke Eenheid en werkt nog niet met 

verrekenprijzen 
Diensten:   IT  
 
 
Zes gemeenten in de Zuidwesthoek van de provincie Friesland, de gemeenten 
Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel zijn 
per 1 januari 2004 een Gemeenschappelijke Regeling aangegaan, die hun 
samenwerking op het terrein van ICT zal ondersteunen en verder uit zal bouwen tot 
een volwaardig Shared Service Center.  
 
Geïnterviewde: 
 
Naam:    De heer A. W. Siebenga 
Functie:  Directeur ISZF 
Organisatie:  ISZF 
 

  Bevindingen: 
 
Deze bevindingen geven een toelichting op de meest interessante drijfveren, 
hindernissen, succesfactoren en knelpunten van deze case. Tot slot worden de 
genoemde leerpunten van het volledige Shared Service Center implementatie traject 
met betrekking tot deze case weergegeven. 
 
Drijfveer: Krachten bundelen  
 
De grootste drijfveer om het Shared Service Center op te zetten was voor de 
verschillende gemeenten de noodzaak om krachten te bundelen om aan toekomstige 
eisen van burgers en rijksoverheid te voldoen. Door krachten te bundelen is de 
benodigde kwaliteitsverbetering en kostenbesparing te realiseren. Het SSC heeft er 
toe geleid dat er nu een ICT voorziening is met professionele hard- en software en 
professionele medewerkers die alle toekomstige complexe ICT vraagstukken 
aankunnen zoals het realiseren van een digitaal loket voor de burger. 
 
Hindernis: Vermeend gripverlies op ICT 
 
De grootste hindernis voor het ISZF was de angst bij gemeenten dat ze de grip op hun 
ICT zouden verliezen doordat meerdere partijen inspraak kregen. Achteraf gezien 
bleek er niet veel verschil te zitten tussen wat de verschillende gemeenten wilden en 
waren de overeenkomstige eisen tussen de gemeenten de oplossing voor dit 

                                                   
30 Theoretische kenmerken zoals Prof. Dr. J. Strikwerda deze beschrijft in zijn boek: Shared Service Centers. Van 
kostenbesparing naar waardecreatie. (3de druk), Den Haag: Koninklijke van Gorcum, 2004. 



 

 

 
 - 39 - 

Shared Service Centers binnen de overheid 
Meer met minder 
 

probleem. Het zou anders zijn geweest als er een veel grotere gemeente bij betrokken 
was met een heel andere behoefte. 
 
Succesfactor: Voordelen op voorhand kwalificeren 
 
Aangezien er eensgezindheid gecreëerd moest worden werd een scenario gemaakt 
dat voor alle gemeenten voordelen opleverde. Dit scenario waar alle gemeenten zich in 
konden vinden zorgde voor een duidelijk uitgangspunt en was daarom de grootste 
succesfactor. 
 
Knelpunt: Weerstand in de staart 
 
Het grootste knelpunt voor ISZF was de ongeduldige omgeving, aangezien de 
opdracht complexer bleek dan aanvankelijk gedacht, om alles technisch op te bouwen 
(servers, netwerken). Dit zorgde voor weerstand in de staart van het proces.  
 
Leerpunten: 
 
§ Het is aan te raden het ontkoppelpunt van het over te nemen proces goed vast te 

leggen.  
 
§ Het niet onderschatten van het veranderingsproces is uitermate belangrijk. Een 

graduele overgang van diensten en daarna een procesoptimalisatie doorvoeren 
kost tijd. Het uitvoeren van een pilot kan een oplossing zijn voor dit probleem. 
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4.2.6 Casestudie 6 
 
Inleiding: 
 

 
Eigenaar SSC:  Gemeente Sittard-Geleen 
Naam SSC:   Service Center 
Fase SSC:   Inrichtings- en implementatiefase  
Kenmerken31:  Nog geen SLA�s  
Diensten:   IT, HR, inkoop, facilitair, financiën en juridische zaken  
 
Het Service Center is per 1 januari 2005 ontstaan. Alle interne serviceverlening is in het 
Service Center verenigd. In totaliteit bestaat het Service Center uit 125 fte. 
 
Het is de missie van het Service Center om de interne dienstverlening en de 
ondersteuning bij de bedrijfsvoering te professionaliseren: vraaggericht en efficiënt. 
Uiteindelijk moet dat leiden tot marktconformiteit zowel in kwaliteit als in prijs. 
 
Geïnterviewde: 
 
Naam:    De heer J. L�Ortye 
Functie:  Hoofd Service Center 
Organisatie:  Service Center Gemeente Sittard-Geleen 
 
Bevindingen: 
 
Deze bevindingen geven een toelichting op de meest interessante drijfveren, 
hindernissen, succesfactoren en knelpunten van deze case. Tot slot worden de 
genoemde leerpunten van het volledige Shared Service Center implementatie traject 
met betrekking tot deze case weergegeven. 
 
Drijfveer: Gemeentelijke herindeling 
 
De grootste drijfveer voor het Service Center was de gemeentelijke herindeling in 
2001. Hierdoor moesten de drie gemeenten Sittard, Geleen en Born samengaan.  
 
Hindernis: Verdwijnen van autonomie en directe invloed 
 
De grootste hindernis van het Service Center was dat toekomstige klanten het idee 
hadden dat ze hun autonomie en directe zeggenschap over de bedrijfsvoering zouden 
verliezen. De oplossing was de klant te laten zien dat er naar hem of haar geluisterd 
wordt en vervolgens de diensten en producten aan te laten sluiten bij de vraag van de 
klant. 
 
Succesfactor: Eén loket 
 
De grootste succesfactor was het opzetten van een dienstenloket die de schakel 
vormde tussen de klantvraag en de uitvoerende Shared Service Center onderdelen om 
deze klantvraag te vertalen naar concrete diensten en producten. Door de horizontale 

                                                   
31  Theoretische kenmerken zoals Prof. Dr. J. Strikwerda deze beschrijft in zijn boek: Shared Service Centers. Van 
kostenbesparing naar waardecreatie. (3de druk), Den Haag: Koninklijke van Gorcum, 2004. 
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integratie ontstond één intern loket waar de interne klant met al zijn 
bedrijfsvoeringvragen naar toe kan (zie figuur 8). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze grafische weergave laat zien hoe horizontale en verticale integratie van bedrijfsvoeringstaken tot 
één groot Shared Service Center kan leiden. 
Figuur 8. Horizontale en verticale integratie  
 
 

Knelpunt: Tijdshorizon 
 
De lange tijdshorizon was het grootste knelpunt voor het Service Center. De oplossing 
voor dit probleem is het nauw betrekken van toekomstige klanten en tussentijdse 
terugkoppeling naar de organisatie met betrekking tot de voortgang van het Shared 
Service Center. 
 
Leerpunten: 

 
§ Horizontale integratie van alle bedrijfsvoeringstaken is door middel van een Shared 

Service Center te realiseren. Dit heeft als voordeel dat er intern één loket ontstaat 
voor alle bedrijfsvoeringdiensten.  

 
§ Het bewust zijn van de gehele organisatie over de omvang van de 

organisatorische veranderingen is uitermate belangrijk. 
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4.3 Analyse 
 

Deze analyse geeft de belangrijkste resultaten van de casestudies weer. Deze 
belangrijkste resultaten zijn aan de hand van de rode draad die door de verschillende 
casestudies loopt beschreven.  
 
  
Drijfveren: 
 
De rode draad: Kostenreductie en kwaliteitsverbetering  
 
Kostenreductie en kwaliteitsverbetering zijn de rode draad door de cases voor de 
oprichting van een Shared Service Center. Dit naar aanleiding van de overheid die 
efficiënter en effectiever wil gaan werken. Deze kostenreductie wordt gerealiseerd 
door het concentreren van de diensten, standaardiseren van processen en diensten en 
een hoge mate van automatisering. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit voor alle 
organisatieonderdelen tot een gelijk niveau kan worden gebracht.  
 

 
Hindernissen: 

 
De rode draad: Ontbreken van uniforme procesbeschrijvingen 
 
De rode draad door de verschillende cases is het ontbreken van uniforme 
procesbeschrijvingen. Doordat deze procesbeschrijvingen ontbraken was geen 
continuïteit van de kwaliteit te garanderen. De oplossing was het beschrijven van de 
processen ter ondersteuning van de kwaliteitsrichtlijnen die gehanteerd moesten 
worden bij de Shared Service Centers. 
 
De rode draad 2: Verdwijnen van autonomie en directe invloed 
 
De tweede rode draad is het idee dat toekomstige klanten van het Shared Service 
Center hadden dat ze hun autonomie en directe zeggenschap over de bedrijfsvoering 
zouden verliezen. De oplossing was de klant te laten zien dat er naar hem of haar 
geluisterd wordt en vervolgens de diensten en producten aan te laten sluiten bij de 
vraag van de klant. 

 
Succesfactoren: 
 
De rode draad: Klant-leverancierrelatie  
 
De rode draad door de verschillende cases is de relatie tussen de klant en het Shared 
Service Center die goed geregeld moet zijn. Dit houdt in, een goede en duidelijke 
interne proces beschrijving bij het Shared Service Center en een strakke procesknip. 
Daarnaast is commercieel en dienstverlenend handelen van cruciaal belang voor deze 
relatie en zorgt goed verwachtingsmanagement dat beide partijen weten wat ze van 
elkaar kunnen verwachten. Tot slot moet het Shared Service Center het zo makkelijk 
mogelijk maken voor de klant. Dit kan door middel van het opzetten van een 
dienstenloket waar de klant met al zijn vragen terecht kan. 

 
Knelpunten: 
 
De rode draad: Weerstand  
 
De rode draad door de verschillende cases is de weerstand die organisatieonderdelen 
bieden tegen het Shared Service Center. Deze weerstand bestaat uit het tegenwerken 
van het Shared Service Center of zoals in sommige gevallen het negeren ervan. De 
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winkelnering bij het Shared Service Center is vaak verplicht maar het Shared Service 
Center voelt er vaak niks voor om �politieagent� te moeten spelen. Dit heeft tot gevolg 
dat een suboptimale invoering van het Shared Service Center plaatsvindt. De 
oplossing hiervoor zit hem in de klant-leverancierrelatie. Door klanten via een 
klantenberaad mee te laten praten kunnen ze hun weerstand kwijt en kan er op 
bijgestuurd worden. Commercieel en dienstverlenend handelen is ook een oplossing. 
Op deze manier dwing je organisatieonderdelen niet diensten en producten af te 
nemen, maar overtuig je ze. 
 
Leerpunten: 
 
Op hoofdlijnen werden de volgende leerpunten door respondenten genoemd: 
 
§ Houdt verrekeningen en afspraken tussen Shared Service Center en klant 

eenvoudig en meetbaar. 
 
§ Het aansturen op een cultuur en werkwijze verandering zowel binnen het Shared 

Service Center als bij de toekomstige klant is een aanrader. 
 

§ Een externe projectleider (interim manager) voor het Shared Service Center project 
is een �eye-opener�.  

 
§ De financiële transparantie heeft een voordeel maar zeker ook een groot nadeel 

omdat interne klanten het gaan vergelijken met andere leveranciers. Deze 
vergelijking is vaak niet zomaar te maken maar daar heeft de klant vaak geen 
boodschap aan. 

 
§ Het hanteren van kanalisering bij klantinspraak is ten sterkste aan te raden. Dit kan 

men doen door het opstellen van een klantenberaad.  
 
§ Het is aan te raden eerst alle diensten van de organisatieonderdelen over te 

hevelen naar het Shared Service Center en dan procesoptimalisatie door te 
voeren.  

 
§ Innovatief zijn is in grote mate aan te bevelen. 

 
§ Commercieel denken en commercieel gedrag zijn uitermate belangrijk.  

 
§ Het bewust zijn van de gehele organisatie over de omvang van de 

organisatorische veranderingen is uitermate belangrijk. 
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4.4 Conclusies 
 

Een aantal casestudies laat zien dat enorme kostenreducties en kwaliteits-
verbeteringen zijn te behalen door middel van een Shared Service Center. Voor 
ministeries zijn vooral standaardisatie van processen en diensten hier de oorzaak van. 
Voor gemeenten zijn Shared Service Centers een oplossing voor de hogere eisen die 
de burger en centrale overheid stelt. De genoemde standaardisatie bij ministeries 
vormt meteen één van de grootste hindernissen voor ministeries, namelijk het 
ontbreken van uniforme procesbeschrijvingen en de complexiteit om deze op te 
stellen.  
 
Daarnaast is de perceptie van de organisatieonderdelen waar taken worden 
weggehaald dat zij de autonomie en zeggenschap over deze taken kwijtraken een 
hindernis. Het Shared Service Center concept is een organisatievorm waarin juist de 
interne klant centraal staat en er de mogelijkheid ontstaat de kwaliteit en aansturing 
van bedrijfsvoeringstaken te verbeteren.  
 
De meest opvallende succesfactor die in de casestudies naar voren komt is het 
commercieel en dienstverlenend handelen naar de interne klant. Het Shared Service 
Center biedt organisaties tal van mogelijkheden die echt zichtbare verschillen tot 
stand kunnen brengen. Voorbeelden hiervan zijn grote mate van proces en diensten 
innovaties en de doorgroeimogelijkheden voor medewerkers die nu vaak versnipperd 
over de organisatie zitten en verstarren in hun rol.  
 
Het opvallendste bij de knelpunten is dat het niet verplichten van winkelnering bij het 
Shared Service Center de situatie heel anders maakt zodat men eerder wil toegeven 
aan het Shared Service Center als het zich ten minste profileert en waarmaakt. Als 
opvallendste leerpunt komt naar voren dat cultuur, werkwijze en attitude verandering 
het meeste aandacht dienen te krijgen.  
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5  Samengevoegde resultaten 
 

De resultaten van de literatuurstudie, survey en casestudies worden in dit hoofdstuk 
samengevoegd zodat wetenschappelijk gefundeerde antwoorden kunnen worden 
gegeven op de onderzoeksvragen en een totaalbeeld ontstaat van de resultaten van 
dit onderzoek.  
 
Drijfveren: 
 
De antwoorden op de onderzoeksvragen met betrekking tot de drijfveren die 
gemeenten en ministeries hebben om een Shared Service Center op te zetten staan 
hieronder genoemd. 
 
Welke sterkste drijfveren hadden gemeenten en ministeries toen ze overwogen een 
Shared Service Center op te zetten? 
 

1. Het Shared Service Center leidt tot hogere service niveaus/ 
kwaliteitsverbetering  

2. Het Shared Service Center leidt tot kostenbesparingen 
3. Het Shared Service Center leidt tot het verbeteren van de doelmatigheid van de 

bedrijfsvoering  
4. Het Shared Service Center maakt expertiseopbouw mogelijk 
5. Het Shared Service Center leidt tot standaardisatie van middelen, functies, 

processen, diensten en producten 
 
Waarom hadden gemeenten en ministeries deze drijfveren? 
 

Ten eerste laat de doelmatigheid en kwaliteit van de bedrijfsvoering te wensen 
over. Ten tweede zijn de kosten die gemaakt worden voor bedrijfsvoeringstaken bij 
gemeenten en ministeries te hoog. Ten derde wordt de kennis en expertise bij 
gemeenten en ministeries niet voldoende uitgewisseld. Tot slot komt de grote 
diversiteit van middelen, functies, processen, diensten en producten de kwaliteit en 
de effectiviteit van de bedrijfsvoeringstaken niet ten goede.  

 
Zijn er verschillen tussen de drijfveren die ondervonden werden door gemeenten en de 
drijfveren van ministeries toen ze overwogen een Shared Service Center op te zetten, 
zo ja welke? 
 

Ja, ministeries richten zich meer op standaardisatie van middelen, functies, 
processen, diensten en producten om de kwaliteit te verbeteren en de kosten te 
reduceren en gemeenten richten zich meer op expertise opbouw. 

 
Waren de drijfveren achteraf de juiste beweegredenen voor het opzetten van een 
Shared Service Center? 

 
Dit is nog moeilijk te zeggen aangezien de benchmarks die hier uitsluitsel over 
moeten geven staan gepland voor de toekomst bij vele Shared Service Centers. 
Toch zijn er al een aantal tussentijdse metingen gedaan die laten zien dat bepaalde 
drijfveren al gerealiseerd zijn. Zo is bij Flexchange de verwachte kostenbesparing 
zeker gerealiseerd en zijn er bij DJI al management rapportages waarop bijgestuurd 
wordt.  
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Hindernissen: 
 

De antwoorden op de onderzoeksvragen met betrekking tot de hindernissen die 
gemeenten en ministeries ondervonden alvorens het Shared Service Center op te 
zetten staan hieronder genoemd. 

 
Welke grootste hindernissen ondervonden gemeenten en ministeries toen ze 
overwogen een Shared Service Center op te zetten? 
 

1. Niet iedereen binnen de betrokken organisatieonderdelen is overtuigd van de 
noodzaak van een Shared Service Center 

2. Mogelijk verlies van grip op bedrijfsprocessen die onder Shared Service Center 
komen te vallen 

3. Het ontbreken van uniforme beschrijvingen en uitvoeringen van alle 
bedrijfsvoeringstaken van de betrokken organisatieonderdelen 

4. De betrokken organisatieonderdelen hebben niet één geïntegreerd 
administratief systeem (b.v. SAP) 

5. De autonomie en directe invloed van betrokken organisatieonderdelen 
verdwijnt door een Shared Service Center 

 
Waarom waren de ondervonden hindernissen een hindernis?  
 

Als men ergens de noodzaak niet van inziet en het heeft grote consequenties levert 
dit veel weerstand op. Ten tweede zien de organisatieonderdelen het weghalen van 
taken als een machtsverlies van het onderdeel. Ten derde is het ontbreken van 
uniforme processen een teken dat er nog veel moet gebeuren wil het Shared 
Service Center concept werken. Ten vierde is het ontbreken van een geïntegreerd 
administratief systeem een hindernis aangezien een naadloos op elkaar 
aansluitende automatisering van groot belang is voor het opzetten van een Shared 
Service Center. Tot slot zorgt het overhevelen van taken voor het idee dat 
autonomie en directe invloed verdwijnt.  

 
Zijn er verschillen tussen de hindernissen die ondervonden werden door gemeenten 
en de hindernissen van ministeries toen ze overwogen een Shared Service Center op 
te zetten, zo ja welke? 
 

Ja, bij ministeries is het ontbreken van de overtuiging dat een Shared Service 
Center noodzakelijk is een belangrijkere hindernis dan bij gemeenten. Gemeenten 
ondervinden het ontbreken van een geïntegreerd administratiesysteem in grotere 
mate als hindernis dan ministeries. 

 
Wat waren de oplossingen voor deze hindernissen? 

 
§ De noodzaak kan alleen duidelijk zijn als de voordelen duidelijk gekwalificeerd 

zijn alvorens het Shared Service Center op te zetten. Het duidelijk kwalificeren 
van de voordelen in de vorm van een business case is hier een voorbeeld van.  

§ Het mogelijke gripverlies op bedrijfsprocessen is op te lossen door de 
sturingsrelatie tussen de eigenaar, klant en het Shared Service Center goed in 
te richten.  

§ Het Shared Service Center geeft organisaties de mogelijkheid een proces 
volledig onder de loep te nemen en in verre mate te innoveren en te 
automatiseren. Dit is mede een oplossing voor het uniformeren van de 
uitvoering van bedrijfsvoeringstaken.  

§ De oplossing voor het ontbreken van geïntegreerd administratiesysteem is het 
opzetten van een nieuw systeem dat het Shared Service Center en haar 
klanten volledig ondersteund.  

§ Tot slot is de oplossing voor het verlies van autonomie en directe invloed het 
goed inrichten van de sturingsrelatie tussen de eigenaar, klant en het Shared 
Service Center. 
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Succesfactoren: 
   

De antwoorden op de onderzoeksvragen met betrekking tot de succesfactoren die 
gemeenten en ministeries ondervonden bij het opzetten van het Shared Service Center 
staan hieronder genoemd. 
 
Welke belangrijkste succesfactoren ondervonden gemeenten en ministeries bij het 
opzetten van een Shared Service Center? 
 

1. Commitment vanuit het hoogste niveau bij het opzetten van een Shared 
Service Center 

2. Rekening houden met weerstand bij de invoering van een Shared Service 
Center en hier op inspelen 

3. Goed en professioneel accountmanagement (klantgericht denken) binnen het 
Shared Service Center borgen 

4. Prestatieafspraken tussen Shared Service Center en interne klant vastleggen 
en evalueren 

5. Opdrachtgeverschap van klantzijde Shared Service Center professionaliseren 
 

Waarom waren de ondervonden succesfactoren bepalend voor het succes?  
 

Het opzetten van een Shared Service Center is een ingrijpende verandering binnen 
de organisatie die met veel weerstand gepaard gaat. Een krachtige top van de 
organisatie die zijn wil met betrekking tot het Shared Service Center uitspreekt 
maakt het wegnemen van weerstand eenvoudiger. Niet alleen het wegnemen maar 
ook inspelen op weerstand is van groot belang. Als duidelijk is wat er gaat 
gebeuren, wat de consequenties zijn en wat de noodzaak van het Shared Service 
Center is kan weerstand omgezet worden in begrip. Het onderscheidende 
vermogen van een Shared Service Center zit hem in de klantgerichtheid. 
Accountmanagement draagt hier een belangrijke rol in bij. Door het opzetten van 
een Shared Service Center ontstaat er een interne klant-leverancierrelatie. Het 
succesvol handhaven van een dergelijke relatie vereist het opstellen van 
prestatieafspraken. Het kunnen aangeven wat je behoefte is als interne klant is 
mooi maar moet wel gepaard gaan met professioneel opdrachtgeverschap naar het 
Shared Service Center toe.  

 
Zijn er verschillen tussen de succesfactoren die ondervonden werden door gemeenten 
en de succesfactoren van ministeries bij het opzetten van een Shared Service Center, 
zo ja welke? 
 

Ja, prestatieafspraken tussen Shared Service Center en interne klant vastleggen en 
evalueren is bij ministeries een belangrijkere succesfactor dan bij gemeenten. 
Gemeenten ondervinden het duidelijk kwalificeren van de voordelen van een 
Shared Service Center en het hebben van een gemeenschappelijke informatie-
infrastructuur in grotere mate als succesfactor dan ministeries 

 
Welke maatregelen werden genomen om de succesfactoren te borgen? 

 
§ Het Shared Service Center werd geïnitieerd vanuit de top van de organisatie.  
§ Een inventarisatie van mogelijke locaties in de organisatie waar weerstand 

optreedt werd gemaakt en bijpassend actieplan werd opgesteld om dit te 
voorkomen. Goede communicatie en goed leidershap waren hierbij cruciaal. 

§ Er werden een aantal accountmanagers die het totale klantenspectrum afdekt. 
§ Het zo eenvoudig mogelijk en meetbaar vastleggen van prestatieafspraken. 
§ Accountmanagers moeten de klant begeleiden bij het zo professioneel mogelijk 

invullen van hun opdrachtgeverschap.  
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Knelpunten: 
 

De antwoorden op de onderzoeksvragen met betrekking tot de knelpunten die 
gemeenten en ministeries ondervonden tijdens het opzetten van het Shared Service 
Center staan hieronder genoemd. 

 
Welke grootste knelpunten ondervonden gemeenten en ministeries bij het opzetten 
van een Shared Service Center? 
 

1. Machtsconcentraties tijdens implementatie van Shared Service Center om 
autonomie en identiteit te behouden 

2. Weerstand in de staart van het implementatieproces als consequenties 
helderder worden en een eigen kosten-batenanalyse opgemaakt kan worden 
door betrokken organisatieonderdelen 

3. Het opzetten van een Shared Service Center heeft een lange tijdshorizon en 
een ongeduldige omgeving 

4. Het geven van inhoud aan de klant-leverancierrelatie (Service Level Agreement) 
5. Het ontbreken van kennis en ervaring op het gebied van het opbouwen van een 

Shared Service Center 
 
Waarom waren de ondervonden knelpunten een knelpunt? 
 

Doordat machtsconcentraties op een aantal locaties voor weerstand kunnen 
zorgen kan het, het totale implementatietraject vertragen en zelfs doen mislukken 
als de macht maar groot genoeg is. Weerstand in de staart van het 
implementatieproces is een knelpunt omdat het vaak nogal onverwachts kan 
komen. Dit kan doordat consequenties helder worden of doordat het geduld op 
begint te raken. De interne klant-leverancierrelatie is vaak nieuw voor een 
organisatie en levert daarom vaak problemen op. Dit is echter cruciaal voor het 
slagen van het Shared Service Center. Het concept Shared Service Center is 
redelijk nieuw binnen de overheid daarom is kennis en ervaring niet veel 
voorhanden. Aangezien het opzetten van een Shared Service Center een 
grootschalig en complex geheel is gaat het hierop dan vaak mis. 

 
Zijn er verschillen tussen de knelpunten die ondervonden werden door gemeenten en 
de knelpunten van ministeries bij het opzetten van een Shared Service Center, zo ja 
welke? 
 

Ja, Ministeries hebben meer moeite met het inhoud geven aan de klant-
leverancierrelatie en gemeenten ondervinden meer weerstand dan ministeries. 

 
Wat waren de oplossingen voor deze knelpunten? 

 
§ Door middel van het eerder genoemde commitment van de top van de 

organisatie is macht  te sturen. Daarnaast is het overtuigen van de 
organisatieonderdelen van het feit dat autonomie en identiteit juist blijven 
behouden en alleen explicieter worden gemaakt door de klant-
leverancierrelatie een oplossing.  

§ Verwachtingsmanagement en goede communicatie nemen weerstand in de 
staart van het implementatieproces weg.  

§ Een iteratief implementatieproces bij het opzetten van een Shared Service 
Center een oplossing voor de ongeduldige omgeving.  

§ Het geven van inhoud aan de klant-leverancierrelatie is op te lossen door een 
goede besturing tussen eigenaar, klant en Shared Service Center. Het maken 
van eenvoudige en meetbare afspraken is de oplossing. 

§ Het concept Shared Service Centers binnen de overheid begint uit de 
beginfase te groeien. Kennis en ervaring op dit gebied zal daarom steeds 
breder voorhanden zijn.  
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Leerpunten: 
 

De antwoorden op de onderzoeksvraag met betrekking tot de leerpunten van het 
implementatietraject van het Shared Service Center die gemeenten en ministeries 
benoemen staan hieronder genoemd. 

 
Welke leerpunten hebben gemeenten en ministeries overgehouden aan het opzetten 
van een Shared Service Center? 

 
De leerpunten die genoemd zijn hebben enerzijds te maken met de aanpak en 
opzet van het implementatieproject en anderzijds met het Shared Service Centers 
concept inhoudelijk.  
 
De genoemde leerpunten met betrekking tot de aanpak en opzet van het 
implementatietraject geven weer dat een externe projectleider (interim manager) 
voor het Shared Service Center project een �eyeopener� is. Daarnaast zorgt een 
iteratief implementatieproces met een pilot voor meer transparantie voor de 
toekomstige klanten van het Shared Service Center en is het aan te raden taken 
gradueel over te nemen en ze na de overname te optimaliseren.  
 
De genoemde leerpunten met betrekking tot het Shared Service Center concept 
inhoudelijk geven weer dat; afspraken en administratieve processen tussen klant en 
Shared Service Center eenvoudig en meetbaar moeten zijn om bureaucratie te 
voorkomen, aansturen op een cultuur, werkwijze en attitude verandering zowel 
binnen het Shared Service Center als bij de toekomstige klant aan te raden is en 
het hanteren van kanalisering bij klantinspraak aan te raden is. Tot slot is innovatief 
zijn, commercieel denken en dienstverlenend handelen in grote mate aan te 
bevelen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van conclusies die uit dit onderzoek 
getrokken kunnen worden en een aantal aanbevelingen voor Atos Consulting om hun 
dienstverlening op het gebied van Shared Service Centers te ondersteunen.  
 

6.1 Conclusies 
 

Alvorens puntsgewijs de conclusies van dit onderzoek weer te geven is de samenhang 
van de resultaten van de literatuurstudie, survey en casestudies in deze paragraaf 
beschreven.  
 
Te concluderen is dat het merendeel van de in de literatuur genoemde 
beweegredenen en ervaringen in grote mate werden ondervonden door gemeenten en 
ministeries. Maar het grote aantal aanvullingen op de literatuur die bij de survey door 
respondenten werden genoemd geeft aan dat er ook andere zaken spelen. Dit werd 
tijdens de casestudies wederom benadrukt.  
 
De volgende concrete conclusies zijn te trekken op basis van dit onderzoek: 
 
§ De belangrijkste reden om een Shared Service Center op te zetten is de 

verbetering van de kwaliteit en verhoging van de serviceniveaus van de door het 
Shared Service Center over te nemen taken. De oorzaak hiervan is dat de huidige 
bedrijfsvoering vaak niet het gewenste resultaat heeft. De praktijkervaring laat zien 
dat een Shared Service Center uitermate geschikt is om deze problematiek op te 
lossen door ervaring en kennis samen te voegen en diensten te standaardiseren 
zodat een constante kwaliteit wordt geboden.  
 
§ Ministeries vinden het standaardiseren van middelen, functies, processen, 

diensten en producten meer een reden om een Shared Service Center op te 
zetten dan gemeenten. Dit heeft ermee te maken dat ministeries groter in 
omvang zijn en meer baat hebben bij te behalen schaalvoordeel.  

 
§ Gemeenten vinden het delen van expertise een belangrijkere reden om een 

Shared Service Center op te zetten dan ministeries. Dit heeft ermee te maken 
dat er steeds meer van gemeenten wordt verwacht door burgers en de 
centrale overheid. Hier kunnen kleine en middelgrote gemeenten alleen vaak 
niet aan voldoen.  

 
 

§ De voornaamste hindernis voor het opzetten van een Shared Service Center is het 
ontbreken van de overtuiging dat een Shared Service Center noodzakelijk is om 
gestelde organisatiedoelen te realiseren. De oorzaak hiervan is dat de 
grootschalige verandering die het opzetten van een Shared Service Center te 
weeg brengt tot veel onzekerheid leidt en daarom vaak het inzien van de 
noodzaak doet verdwijnen. De oplossing hiervoor is het duidelijk kwalificeren van 
de voordelen die een Shared Service Center biedt en de positieve gevolgen die 
het teweeg brengt.  

 
§ De hindernissen waar gemeenten mee te maken hebben zijn vaak praktischer 

van aard, zoals locatie, automatisering en organisatievorm, dan de 
hindernissen waar ministeries mee te maken hebben zoals macht en 
weerstand. Dit heeft te maken met het verschil tussen de aard, omvang en 
taken van de organisaties.  
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§ Veruit de voornaamste succesfactor bij het opzetten van een Shared Service 
Center is het commitment van de top van de organisatie. De oorzaak hiervan is 
dat het opzetten van een Shared Service Center de vorm van de organisatie 
verandert. Een dergelijk zware ingreep vereist het commitment van de top van de 
organisatie. Dit is te waarborgen door een kopstuk uit de top van de organisatie 
als boegbeeld te laten fungeren. Op deze manier is het belang van het opzetten 
van een Shared Service Center voor de gehele organisatie helder. 

 
§ Prestatieafspraken tussen Shared Service Center en interne klant worden in 

grotere mate genoemd als succesfactor bij ministeries dan bij gemeenten. Dit 
heeft te maken met de meer formele sfeer en omvang van ministeries ten 
opzichte van gemeenten. 

 
§ Het van te voren duidelijk kwalificeren van de voordelen is een in grotere mate 

ondervonden succesfactor bij gemeenten dan bij ministeries. Het feit dat dit bij 
ministeries in mindere mate wordt genoemd kan een verklaring zijn voor het 
ontbreken van de overtuiging dat een Shared Service Center noodzakelijk is. 

 
 
§ Het grootste knelpunt bij het opzetten van het Shared Service Center zijn de 

machtsconcentraties binnen de organisatieonderdelen die taken moeten afstaan 
aan het Shared Service Center en de organisatieonderdelen die diensten en 
producten moeten gaan afnemen van het Shared Service Center. De oorzaak 
hiervan is dat ieder organisatieonderdeel zoveel mogelijk in eigen hand wil 
houden. De oplossing hiervoor is het aantonen van de voordelen die het Shared 
Service Center biedt voor het organisatieonderdeel en dat daarmee de prestaties 
van de organisatieonderdelen verbeteren. Er moet wel een kracht als 
resultaatverantwoordelijkheid (integraalmanagement) liggen bij de 
organisatieonderdelen om dit te laten slagen.  

 
§ Ministeries ondervinden meer hinder van het inhoud geven aan de klant- 

leverancierrelatie dan gemeenten. Dit heeft te maken met de complexere 
relatie die er ontstaat bij een ministerie dan bij een gemeente. Daarnaast zitten 
ministeries in een verder gevorderde fase dan gemeenten en komen 
ministeries hierdoor meer in aanraking met dit probleem.  

 
 
§ Het ware succes van een Shared Service Center zit hem in de mate van innovatie, 

commercieel denken en dienstverlenend handelen die het Shared Service Center 
weet te realiseren.  

 
§ De grootste hindernis bij het opzetten van het Shared Service Center zit hem in 

het niet voldoende aanpassen van cultuur, werkwijze en attitude van medewerkers 
van het Shared Service Center. 

 
§ Het professionaliseren van de te leveren diensten en producten is van groot 

belang, maar wordt vaak onvoldoende belicht zodat het een knelpunt vormt.  
 

§ Veel Shared Service Center projecten mislukken omdat te veel concessies moeten 
worden gedaan zodat niet het volledige concept wordt toegepast.  
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6.2 Aanbevelingen 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanbevelingen die naar aanleiding van de resultaten van dit 
onderzoek richting Atos Consulting zullen worden gedaan. De aanbevelingen zijn 
opgedeeld in drie thema�s, namelijk �meer met minder�, �de implementatie bepaalt het 
succes� en �besturing is de basis�.  
 

6.2.1 Meer met minder  
 
Eén van de bevindingen van dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het concept 
Shared Service Centers de term �meer met minder� waar kan maken. Jarenlang wordt 
er al bezuinigd binnen de overheid waarbij hetzelfde geboden moet worden met 
minder of soms zelfs minder geboden moet worden om het met minder te kunnen 
doen. Het Shared Service Center concept brengt hier verandering in. De volgende 
aanbevelingen geven aan hoe dit te bereiken. 
 
Juiste medewerkers: 
 
Zoals bij veel organisatorische vraagstukken zijn mensen het probleem en de 
oplossing tegelijk, zo ook bij Shared Service Centers. Op basis van de resultaten van 
dit onderzoek is het aan te bevelen om voor het opzetten van een Shared Service 
Center veel aandacht te geven aan het vinden van de juiste mensen of anders 
bestaande medewerkers om te scholen. Dit zowel in geval van het opzetten als ook 
voor het operationeel houden van het Shared Service Center.  
 
Het inventariseren van de huidige medewerkers, de competenties die deze mensen 
hebben en de potentie om door te groeien is aan te bevelen. Op deze manier is �meer 
met minder� te realiseren. De medewerkers die niet de potentie hebben om door te 
groeien moeten afvloeien, de medewerkers die dit wel hebben moeten groeien. Op 
deze manier biedt het Shared Service Center enorm veel mogelijkheden voor 
medewerkers. Daarnaast moeten de cultuur, werkwijze en attitude van medewerkers 
veranderen om een innoverend, klantgericht en commercieel denkend 
organisatieonderdeel te worden. 
 
 
Verbeteren van diensten en producten: 
 
Net zoals de gewone klant steeds meer eist, heeft de interne klant ook steeds meer 
eisen. Het is daarom aan te bevelen de mogelijkheden die het Shared Service Center 
biedt om producten te professionaliseren, standaardiseren en te innoveren te 
gebruiken. Het Shared Service Center biedt deze mogelijkheden doordat concentratie 
van middelen, functies, processen, diensten en producten plaatsvindt door het 
opzetten van een Shared Service Center. Op deze manier kan veel meer worden 
aangeboden en met meer wordt bedoeld meer kwaliteit, meer ondersteuning, meer 
specialisatie en meer innovatie.  
 
Een voordeel van al dit �meer� is dat het vele malen beter te verkopen is aan de 
organisatie en veel weerstand wegneemt. Aan te bevelen is veel aandacht te geven 
aan het verkopen van het Shared Service Center. Per slot van rekening ontstaat er een 
interne klant-leverancierrelatie waar jezelf verkopen ook bij hoort.  
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6.2.2 De implementatie bepaalt het succes 
 

Het succes van de implementatie bepaalt de mate waarin snel voordelen zijn te 
behalen met het Shared Service Center. Hieronder staat beschreven welke 
aanbevelingen van belang zijn om de implementatie zo goed mogelijk te laten 
verlopen. 

 
  Duidelijke en transparante communicatie: 
 

Het is aan te bevelen duidelijke en transparante communicatie te hebben met de rest 
van de organisatie. Medewerkers die geen voorstander zijn van het Shared Service 
Center en het willen tegenwerken hebben baat bij slechte communicatie door 
onwaarheden te verspreiden. Geef aan wat er gaat gebeuren en wat de consequenties 
zijn, zodat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat. Maar zorg er wel voor dat 
het haalbaar is wat beloofd wordt. 

 
  Boegbeeld vanuit de top: 
 

Het is aan te bevelen een boegbeeld vanuit de top van de organisatie met veel macht 
de eindverantwoordelijkheid van het Shared Service Center project te geven. Op deze 
manier kunnen medewerkers die veel weerstand leveren in een vroeg stadium worden 
overgehaald of vervangen en geloven ze er meer in. 

 
Klantbetrokkenheid: 

 
Het is aan te bevelen de toekomstige klant te betrekken bij het opzetten van een 
Shared Service Center. De klant is hierbij het organisatieonderdeel dat diensten en 
producten gaat afnemen van het Shared Service Center. Aangezien het hele Shared 
Service Center concept gebaseerd is op klantgerichtheid is dit van groot belang. 
Vertegenwoordiging van betrokkenen is aan te raden, ter voorkoming van trage 
besluitvorming.  

 
  Overgang: 
 

Het is aan te bevelen de taken die het Shared Service Center gaat vervullen, eerst over 
te hevelen naar het Shared Service Center, zodat het zeggenschap over de taken 
heeft. Anders kan dit veel weerstand opleveren en tijdverlies generen bij het 
optimaliseren van de taken. Per slot van rekening zit de kracht van het Shared Service 
Center in de grote verbeterslag van diensten en producten, die uiteindelijk wel 
gemaakt moet kunnen worden. 

 
Leiding zonder toekomstig belang: 
 
Het is aan te bevelen een persoon zonder toekomstig belang rondom het Shared 
Service Center in de eerste periode als projectleider en manager van het Shared 
Service Center te laten fungeren. Deze persoon moet ervaring hebben met soortgelijke 
taken zodat het proces snel en soepel verloopt. Is deze persoon binnen de organisatie 
niet voor handen dan is het aan te bevelen een extern persoon hiervoor te vragen. Op 
deze manier voorkomt men politieke spelletjes in de beginfase betreffende de nieuw 
aan te stellen manager van het Shared Service Center.  
 
Snel Resultaat: 
 
Zoals uit het onderzoek blijkt kost het opzetten van een Shared Service Center veel 
tijd en bepaalt de implementatie het succes. Aan te bevelen is snel resultaat te 
boeken. Een iteratief implementatieproces zorgt voor tussentijdse resultaten die veel 
onzekerheid weg nemen. Een pilot kan hier ook bij helpen. 
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6.2.3 Besturing is de basis 
 
Het Shared Service Center concept is iets dat volledig in de besturing van de 
organisatie moet worden opgenomen, alleen dan heeft het een kans van slagen. Deze 
besturing is nodig om de �single supplier� rol van het Shared Service Center te 
monitoren en bij te sturen.  
 
De besturing bestaat uit drie besturingsrelaties, namelijk de besturing tussen de 
eigenaar van het Shared Service Center en het Shared Service Center zelf, de relatie 
tussen de klant van het Shared Service Center en het Shared Service Center zelf en de 
relatie tussen de klant van het Shared Service Center en de eigenaar van het Shared 
Service Center. In het algemeen is het aan te bevelen deze relaties goed in kaart te 
brengen en in te richten, aangezien deze nogal verschillen naar gelang de omvang en 
het aantal van de deel te nemen organisaties. De aanbevelingen met betrekking tot 
deze relaties staan hieronder genoemd. 
 
Eigenaar <-> Shared Service Center: 
 
Het is aan te bevelen dat de eigenaar het Shared Service Center aanstuurt zoals 
andere organisatieonderdelen worden aangestuurd. De eigenaar is de top van de 
organisatie. Het Shared Service Center krijgt een duidelijke taak en doel en rapporteert 
met regelmaat over de prestaties. Op deze manier is inzichtelijk wat ze doet, waarom 
en waarop moet worden bijgestuurd. De resultaatverantwoordelijkheid van het Shared 
Service Center speelt hierbij een grote rol zoals is gebleken uit het onderzoek. 
 
Klant <-> Shared Service Center: 
  
Het is aan te bevelen de besturing tussen de klant en het Shared Service Center 
eenvoudig en vooral klantgericht te laten zijn. Door middel van een klantenberaad 
geven de klanten aan wat ze willen. Door middel van de klanttevredenheid te 
onderzoeken controleert het Shared Service Center haar prestaties. Eenvoudige en 
meetbare prestatie indicatoren spelen hierbij een belangrijke rol zoals is gebleken uit 
het onderzoek. 

 
Klant <-> eigenaar: 
 
Het is aan te bevelen dat de klant altijd betrokken is bij grotere beleidslijnen en doelen 
voor het Shared Service Center die de eigenaar stelt, zodat hetgeen het Shared 
Service Center levert tevens hetgeen is waar de klant om vraagt. Uit het onderzoek is 
gebleken dat dit anders leidt tot grote weerstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9. Besturingsrelaties 

Eigenaar 

SSC Klant 
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Definitielijst 
 
De gebruikte definities in de context van dit onderzoek zijn: 
 
Fasen: 
 

Bewustwordingsfase: In deze fase is men zich bewust dat men een Shared Service 
Center wil en waarom 
 
Ontwerpfase:  In deze fase wordt het Shared Service Center ontworpen  
 
Inrichtings- en implementatiefase:  In deze fase wordt het Shared Service Center 
ingericht en geïmplementeerd   
 
Operationele fase:  In deze fase is het Shared Service Center operationeel  

 
 
Shared Service Center: 
 
Een Shared Service Center (SSC) is een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid in de 
interne organisatie voor het leveren van gespecialiseerde diensten aan de operationele 
eenheden (divisies, business units) op basis van een Service Level Agreement (SLA) en 
tegen een verrekenprijs32. 
 
Drijfveer:  
 
De beweegreden voor gemeenten en ministeries om te besluiten een Shared Service 
Center op te zetten. 
 
Hindernis: 
 
Het obstakel dat in de bewustwordingsfase en ontwerpfase moeten worden 
overwonnen om een Shared Service Center op te zetten. 
 
Succesfactor: 
 
De oorzaak van succes in de inrichtings- en implementatiefase bij het opzetten van 
een Shared Service Center. 
 
Knelpunt: 
 
Het punt in de inrichtings- en implementatiefase waar problemen ontstaan bij het 
opzetten van een Shared Service Center. 
 
Leerpunt: 
 
De geleerde les bij het opzetten van een Shared Service Center. 
 
 
 

                                                   
32  Prof. Dr. J. Strikwerda, �Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie �, 3de druk, 2004. 
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Appendix A: inventarisatie van Shared Service Centers binnen de overheid 
 
Aangezien bij aanvang van het onderzoek een overzicht van bestaande Shared 
Service Centers en lopende Shared Service Center projecten binnen de overheid 
ontbrak is een beperkte inventarisatie gedaan om deze informatie voor zover als 
mogelijk was boven tafel te krijgen. 
 
Aangezien de overheid heel wat soorten instanties behelst is gekeken naar de 
instanties zoals weergegeven in tabel 13.  

 

Overheidsinstanties: 
  Centrale overheid: 
 
- Rijksbreed 
- Ministeries  
- Zelfstandige bestuursorganen 
   Decentrale overheid:  
 
- Politie  
- Gemeenten 
  Buiten de overheid: 
 
- onderwijsinstellingen 
- zorginstellingen 
Tabel 13. Focus overheidsinstanties 
 

  De in tabel 14 weergegeven diensten (taken) komen voor in het totaaloverzicht.  
 

Dienst (type SSC) Afkorting 
Financiën en administratie Fin., A 
Management control MC 
Juridische en fiscale zaken  JFZ 
Personeelsmanagement en (personeels &) 
salarisadministratie 

HR, SA, PSA 

Verkoop en marketing VM 
Inkoop Ink. 
Computer services/ informatietechnologie IT 
Fabricage (producten/ diensten)  Fab. 
Logistiek Log. 
Facilities services   Fac. 
Tabel 14. Dienst Afkortingen 
 
   
De gevonden operationele Shared Service Centers binnen de overheid staan in de 
hieronder weergegeven tabel. Door middel van de zelfde kleuren als tabel 13 is 
aangegeven bij welke overheidsinstantie het Shared Service Center hoort.  
 
Naam SSC Klant SSC Dienst (type SSC) 
Rijksgebouwen dienst Rijksbreed Fac. 
PIA (slechts adviserend) 
www.ovia.nl/pia_site/ 

Rijksbreed Ink. 

FMWEB Rijksbreed Fac., Ink. 
SSO (Shared Service 
Organisatie) 

Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat 

HR, Fin., Fac., IT 

Specialistische diensten (DWW, 
bouwdienst, AGI, AVV, RIKZ en 

Rijkswaterstaat 
  

IT, Fab. 
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RIZA 
De Directie Bedrijfsvoering en 
Ondersteuning 
Bestuursdepartement (DBOB) 
De Gemeenschappelijk 
Beheerorganisatie (GBO) 

Ministerie van Justitie ICT, Fac.,Ink. 

Gemeenschappelijke Diensten 
BZK 

Ministerie van BZK HR, Fac., IT, Fin. 

Gemeenschappelijke Dienst 
VROM 

Ministerie van VROM HR, Fac., IT, Fin., Ink., 
MC, JFZ 

Flexchange Ministerie van VROM HR 
CDC     www.cdc.nl (DICO) Ministerie van 

Defensie 
HR, PSA, IT, Fac. 

CJIB (Centraal Justitieel 
Incasso Bureau) 

Rechtbanken, 
gemeenten, 
politiekorpsen, de 
Koninklijke 
Marechaussee en het 
Openbaar Ministerie 

JFZ, A (o.a. incasso van 
boetes) 

B/CICT Belastingdienst IT 
B/CFD Belastingdienst Fac. 
B/CKC Belastingdienst HR (opleidingen) 
B/CPP Belastingdienst Fab. 
ISC politie IT 
Dataland    www.dataland.nl Gemeenten (en 

private afnemers) 
A 

SSC Reik (Reimerswaal en 
Kapelle) 

Gemeenten 
Reimerswaal en 
Kapelle 

Fab. (Vergunning 
verlening en handhaving) 

G4 Gemeenten: het Bildt, 
Ferwerderadiel, 
Leeuwarderadeel, 
Menaldumadeel 

IT 

Samenwerkingsverband 
Hoeksche Waard 

Gemeenten Hoeksche 
Waard 
e.a. 

IT, A 

Inkoopbureau West-Brabant Gemeenten: Asten 
Deurne, 
Gilze-Rijen, Moerdijk, 
Oosterhout, Waalre, 
Woudrichem 
 
Gemeenten in 
West-Brabant en 
Hoeksche Waard 

Ink. 

Inkoopbureau Oost Brabant 21 SRE gemeenten 
www.sre.nl 

Ink. 

STU Project ICT Beverwijk 
Heemskerk 
Uitgeest Velsen 

IT 

Digitale Dakkapel Gemeenten 
Zoetermeer, 
Rotterdam 

IT 

Service Center  Gemeenten: Sittard, 
Geleen en Born 

IT, HR, ink., fac., fin. en 
JFZ 

Drechtsteden digitaal 
www.drechtstedendigitaal.nl 
 

Gemeenten: 
Sliedrecht, 
Papendrecht, 

IT 
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Dordrecht, 
Zwijndrecht, Hendrik 
Ido Ambacht, s 
Gravendeel en 
Alblasserdam 

ISZF  
www.iszf.nl 
 

Gemeenten: 
Bolsward, Gaasterlân-
Sleat, Lemsterland, 
Littenseradiel, 
Nijenfurd, Wûnseradiel 

IT 

Netwerkstad Twente 
www.netwerkstadtwente.nl 

Gemeenten: Almelo, 
Borne, Enschede en 
Hengelo 

Ink., IT, HR 

GemCC Gemeenten: 
Appingedam, Delfzijl 
en Loppersum 

IT 

SSC IT AVR AVR (Afval Verwerking 
Rijnmond) 

IT 

SVHW  
www.svhw.nl 
 

Gemeenten: 
Alblasserdam, 
Albrandswaard, 
Bergambacht, 
Binnenmaas, 
Cromstrijen, �s-
Gravendeel, 
Korendijk, Nederlek, 
Nieuw-Lekkerland, 
Oud-Beijerland, 
Ouderkerk, 
Schoonhoven, Strijen, 
Vlist, Zevenhuizen-
Moerkapelle 
Het waterschap: 
Hollandse Delta 

A, JFZ 

ADC Universiteit Utrecht Fin., SA 
? LUMC Leids 

Universitair Medisch 
Centrum 

Fin., PSA,  
Fab. (medisch)  

Tabel 15. Operationele Shared Service Centers 
 
 
De gevonden lopende Shared Service Center projecten binnen de overheid staan in de 
hieronder weergegeven tabel. Door middel van de zelfde kleuren als tabel 13 is 
aangegeven bij welke overheidsinstantie het Shared Service Center hoort. 
Naam SSC Klant SSC Te leveren dienst (type 

SSC) 
OC-EC Rijksbreed HR (expertise centrum) 
P-Direkt  
www.p-direkt.nl 

Rijksbreed m.u.v. 
defensie en Staten-
Generaal 

PSA, SA 

DCIT/ITD Rijkswaterstaat IT 
Corporate dienst Rijkswaterstaat Fab. 
SSC Noordwest, SSC 
Zuidwest, SSC Midden, SSC 
Noordoost, SSC Zuidoost 
www.sscnoordoost.nl 

Dienst Justitiële 
Inrichting (Huizen van 
Bewaring, 
Penitentiaire 
Inrichtingen, TBS en 
Jeugdinrichtingen)  

HR, Fin., IT, Ink. 
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? Kempengemeenten: 
Bergeijk, Bladel, 
Eersel, Oirschot en 
Reusel de Mierden 

Fac., JFZ, HR, A 

? Gemeente Rotterdam IT 
? Gemeente Rotterdam Fac. 
? Gemeente Rotterdam Ink. 
? Gemeente Amsterdam IT 
Tabel 16. Lopende Shared Service Center projecten 
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Appendix B: Literatuurstudie 
 
Deze appendix beschrijft de bevindingen uit de verschillende bestudeerde 
literatuurstukken. 
 
Literatuurstuk 1: 
 
Algemeen: 
Het onderzoek wat door boven genoemde auteurs is uitgevoerd kent meerdere 
publicaties. Het eigenlijke onderzoek is een samenwerking tussen Atos KPMG Interim 
Management en de TU Delft. De eerste resultaten hiervan zijn gepresenteerd bij het 
perscentrum nieuwspoort op 29 juni 2004. Vervolgens zijn twee artikelen verschenen 
één in het tijdschrift TIEM en één in het tijdschrift Automatiseringsgids. In deze 
artikelen kwam een uitgebreider verslag van de resultaten naar voren. Gekozen is voor 
het artikel uit het tijdschrift TIEM aangezien deze de meest bruikbare informatie 
bevatte. 

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
Dr. R. Matthijsse 
Prof. dr. H. de Bruijn 
Prof. dr R. Wagenaar 
Drs. H. van der Voort 
Drs. R. van Wendel de 
Joode 

Shared service centers 
bij de rijksoverheid: Big 
bang of zachte dwang  

Tijdschrift TIEM Januari 
2005 

 
Drijfveren:  
§ SSC�s maken oriëntatie op kerntaken mogelijk. Een overheid die in staat is om 

beleidsonafhankelijke taken in SSC�s onder te brengen, kan zich vervolgens beter 
richten op haar kerntaken. De organisatorische complexiteit binnen rijksdienst of 
departementen kan als gevolg van de oprichting van SSC�s immers afnemen. 

§ SSC�s leiden tot meer transparantie. Een SSC betekent, dat er een afstand 
ontstaat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Afstand dwingt altijd tot 
explicitering van opdrachten, prijzen, leveringsvoorwaarden, benoeming van 
portfolio, etc. Een dergelijke explicitering vergroot de transparantie van de 
bedrijfsvoering binnen de overheid.  

§ SSC�s maken expertiseopbouw mogelijk. Doordat een SSC zich richt op de 
vormgeving van één of enkele functies, wordt alle expertise ten aanzien van deze 
functies samengebracht. Deze samenvoeging van expertise maakt het mogelijk 
om sneller en beter gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van 
de betreffende functie. Zo wordt voorkomen, dat het wiel voortdurend opnieuw 
wordt uitgevonden binnen de afzonderlijke delen van de rijksdienst. Bovendien 
past ze bij de doelstelling van verdere professionalisering van de verschillende 
management functies. 

§ SSC�s verhogen de strategische flexibiliteit. Shared services maken het mogelijk 
om een onderscheid te maken tussen kernactiviteiten en ondersteunende 
activiteiten, die onafhankelijk van elkaar aangepast kunnen worden aan 
strategische, organisatorische, politieke, economische of technologische 
veranderingen. De flexibiliteit om in te spelen op dynamieken en specifieke 
veranderingen neemt toe. 

§ SSC�s leiden tot snellere besluitvorming. Een duidelijk, van tevoren gedefinieerd, 
takenpakket van een SSC maakt eenduidige verantwoordelijkheden en 
uitvoeringsbeleid mogelijk.  

§ SSC zal tot kostenbesparingen leiden, doordat de economies of scale kunnen 
worden benut en omdat processen en taken zich veelal lenen voor verdere 
standaardisatie. 
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Hindernissen: 
§ Niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van SSC�s,waardoor het gevaar 

bestaat dat de sense of urgency verslapt wanneer niet snel successen zullen 
worden geboekt. Hieruit kan worden opgemaakt dat het draagvlak voor SSC�s 
weliswaar aanwezig is, maar bij slecht nieuws ook snel kan verdwijnen. 

§ Er worden door respondenten verschillende relevante bestuurlijke aspecten 
genoemd,waarvan sommige randvoorwaardelijk. Dergelijke randvoorwaarden, 
zoals een gemeenschappelijke informatiehuishouding, worden veelvuldig 
genoemd, maar weinig uitgewerkt,waardoor ze een bron kunnen worden van 
onvermoede complicaties. 

 
Succesfactoren: 
§ Opdrachtgeverschap professionalisering 
§ Administratieve organisatie: gemeenschappelijke informatie-infrastructuur 
§ Kosten en baten: transparant 
§ Concernsturing duidelijk eigendom 
§ Interbestuurlijk overleg: commitment vanuit het hoogste niveau 
§ Prestatieafspraken: vastleggen en evalueren 
§ Een mix van gestandaardiseerde en maatwerk diensten bieden. 
§ Het expliciet maken van de meerwaarde van SSC�s als ongoing process 
§ Ict als hefboom 
§ Human Resources: aandacht voor vraagstukken als beloning en 

loopbaanontwikkeling 
§ Business case: succesverhalen van groot belang 
§ Autonomie: houd rekening met weerstand 
§ Klantgericht denken 
 
Knelpunten: 
§ Machtsconcentraties tijdens implementatie. De implementatie van een SSC raakt 

de gehele organisatie, van bestuurder tot uitvoerder.Wanneer de noodzaak ervan 
niet tot een ieder is doorgedrongen, is het zeer waarschijnlijk dat velen strijd zullen 
leveren om hun autonomie en identiteit te behouden. 

§ Weerstand in de staart van het proces. Er komt echter een moment waarin de 
consequenties helderder worden en een eigen kosten-batenanalyse opgemaakt 
kan worden. Dit vindt veelal in de staart van het proces plaats. 

§ Weerstand van invloed op implementatie. Weerstand kan impliceren dat voor een 
suboptimaal model wordt gekozen, waardoor kostenbesparing ook op de lange 
termijn minder is dan calculatorisch mogelijk. 

 
§ Uitstroom van kennis 
§ Veel grootschalige projecten bij de overheid kennen een lange tijdshorizon en een 

ongeduldige omgeving. 
 
 
Literatuurstuk 2: 
 
Algemeen: 
Dit onderzoek is naar aanleiding van een aantal problemen bij ICT projecten binnen de 
overheid uitgevoerd. De genoemde problemen zijn hoge kosten, het ontbreken van de 
benodigde kennis en het steeds weer opnieuw ontwerpen van dezelfde functionaliteit. 
Een Shared Service Center wordt als mogelijke oplossing gezien. De resultaten van 
het onderzoek zijn dan ook motieven om een ICT Shared Service Center op te zetten. 

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
Dr. Ir. M. Janssen 
Prof. dr R. Wagenaar 
 

An Analysis of a Shared 
Service Center in E-
government 

TU delft  2004 
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Drijfveren: 
Strategisch en organisatorisch: 
§ SSC�s maken oriëntatie op kerntaken mogelijk 
§ Eenduidige en centrale controle van IT functies 
§ Toegankelijk maken van hoge kwaliteit IT diensten en vaardigheden 
§ Concentratie van innovatie en het uitbuiten van nieuwe technologieën 
§ One-stop shop 
§ Standaardisatie van functies en processen 
§ Verspreiden en voorschrijven van best practises  
§ Reduceren van complexiteit  
Politiek: 
§ Verhogen geloofwaardigheid 
§ Oplossen van interne conflicten 
§ Verhogen van controleerbaarheid 
Technisch: 
§ Concentratie en toegang van technische en projectmanagement expertise 
§ Slecht presteren van lokale IT staf 
§ Hogere service niveau�s  
§ Samenbrengen van ervaring 
§ Ontsnappen aan legacy systemen 
§ Standaardisatie van platvormen en applicatie leveranciers 
§ Betere informatie beveiliging en autorisatie  
Economisch: 
§ Lagere controle en onderhoudskosten 
§ Toerekenbaarheid van controle 
§ Controle van kosten 
§ Schaalvoordelen 
§ Reduceren van overcapaciteit 
 
Hindernissen: 
Niet genoemd in dit artikel. 
 
Succesfactoren: 
Niet genoemd in dit artikel. 
 
Knelpunten: 
Niet genoemd in dit artikel. 
 

 
 
Literatuurstuk 3: 
 
Algemeen: 
In dit artikel staan de voordelen van Shared Service Centers bij het bundelen van 
gemeenschappelijke activiteiten centraal. Het gemeentelijke initiatief Dataland wordt 
daarin als voorbeeld genomen. De theorie van J. Strikwerda wordt gehanteerd in dit 
artikel. Zo vormt dit artikel de brug tussen het wetenschappelijke boek van J. 
Strikwerda (literatuurstuk 8) en de bevindingen van Shared Service Centers binnen de 
overheid. 

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
Ir. M. Jellema Dataland: een shared 
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Tijdschrift B&G   November 
2004, blz. 
12 t/m 15 
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Shared Service Centers binnen de overheid 
Meer met minder 
 

Drijfveren: 
§ kosten besparing  
§ Verbetering van dienstverlening 
§ Versterking door het delen van kennis 
§ Betere transparantie van de bedrijfsvoering 
§ Verbetering van de arbeidsproductiviteit 
 
Hindernissen: 
§ De autonomie en directe invloed van betrokken organisaties verdwijnt 
 
Succesfactoren: 
§ In een vroeg stadium vastleggen aan wie het Shared Service Center 

verantwoording aflegt 
§ In een vroeg stadium vastleggen van wie het management de 

beslissingsbevoegdheid krijgt  
§ In een vroeg stadium vastleggen binnen welke financiële kaders het Shared 

Service Center kan functioneren 
 
Knelpunten: 
§ Betrokken organisaties blijven bepaalde activiteiten zelf uitvoeren. 
 
Literatuurstuk 4: 
 
Algemeen: 
Dit artikel is geschreven door twee medewerkers van de overheid die bekend zijn met  
Shared Service Centers. Het artikel richt zich op rijksbrede Shared Service Centers.  

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
Drs. A. Kijzers 
Drs. R. van 
Oosteroom 

Governance van 
rijksbrede shared service 
centers 

Sdu Uitgevers, 
tijdschrift Public 
Controlling 

Jaargang 
2, nr. 2, 
Juni 2004 

 
Drijfveren: 
§ Schaalvoordelen 
§ Inkooppositie en kwaliteit van personeel en organisatie versterkend 
§ Programma Andere Overheid 
 
Hindernissen: 
§ Het opdrachtgeverschap komt buiten het moederdepartement in het geval van 

een rijksbreed Shared Service Center 
§ De rijksbrede Shared Service benadering past op het eerste gezicht niet direct bij 

het beginsel van ministeriele verantwoordelijkheid 
 
Succesfactoren: 
§ een gelijke invulling van public governance voor alle uitvoeringsorganisaties die 

zich met bedrijfsvoeringtaken bezighouden 
§ professionalisering van het opdrachtgeverschap 
 
Knelpunten: 
Niet genoemd in dit artikel. 
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Literatuurstuk 5: 
 
Algemeen: 
Dit artikel richt zich met name op Shared Service Centers bij gemeenten en is 
geschreven door twee consultants van organisatieadviesbureau Quint Wellington 
Redwood. Het richt zich op de dwang die er is vanuit allerlei programma�s zoals het 
Programma Andere Overheid om betere en goedkopere manieren van besturing en 
organisatie-inrichting te realiseren.  

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
M. Berends 
R. Douwstra 

Shared services: van de 
regen in de drup? 

Sdu Uitgevers, 
tijdschrift Public 
Controlling 

Jaargang 
2, nr. 2, 
Juni 2004 

 
Drijfveren: 
§ De dwang vanuit programma�s zoals het Programma Andere Overheid 
§ Grote rendementsverbeteringen te behalen 
§ Professionalisering van personeel 
§ Vermindering van personeel 
§ Standaardisering van diensten 
 
Hindernissen: 
§ Shared Service Center concept staat haaks op de integrale verantwoordelijkheid 

van de manager 
§ Mogelijk verlies van grip op bedrijfsprocessen die naar SSC worden overgeheveld 
 
Succesfactoren: 
§ Slimme besturing op basis van Smart Buyer Functie 
 
Knelpunten: 
Niet genoemd in dit artikel. 
 
Literatuurstuk 6: 
 
Algemeen: 
Dit artikel richt zich op een groeistrategie voor een Shared Service Center. Het is 
geschreven door de heer Buijs van het Centrum voor ICT van de belastingdienst en 
twee adviseurs van Atos Consulting.  

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
Drs. J. J. G.  Buijs 
V.E.W.M. van Doorn 
RA  
Drs. P. G. Noordam 

Implementatie van 
Shared Service 
Centers, de aanpak 
bepaalt het succes 

Tijdschrift 
Management 
Executive 

November 
2003 

 
Drijfveren: 
§ Schaalvoordelen 
§ Betere kwaliteit van diensten door taakspecialisatie 
§ Voldoende gespecialiseerd personeel om pieken op te vangen 
 
 
Hindernissen: 
§ Niet één geïntegreerd administratief systeem (vb. SAP) 
§ Geen uniforme beschrijvingen en uitvoeringen van alle administratieve processen 
§ Geen duidelijke afspraken rondom de verantwoordelijkheid over de 

procesinrichting 
§ Het management vertouwt de informatie uit het administratieve systeem niet 
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§ Het functioneel en technisch beheer van het systeem ligt op een onvoldoende 
kwalitatief niveau 

§ De gebruikers zien het systeem niet als een ondersteuning maar als een 
verantwoordingsinstrument. 

§ De gebruikers zijn onvoldoende opgeleid om met het systeem te werken. 
 

 
Succesfactoren: 
§ Product- en procesnormen vastleggen 
§ Het uitvoeren van procesoptimalisatie  
§ De voordelen van een SSC moeten duidelijk gekwalificeerd zijn 
§ Productcatalogus moet opgesteld zijn  
§ Een SSC moet geprikkeld worden om dienstverlening continu te verbeteren 
§ Goede en professionele accountfunctie  
 
 
Knelpunten: 
§ Verplichte winkelnering 
§ SLA management 
 
Literatuurstuk 7: 
 
Algemeen: 
Dit boek is één van de meest gelezen informatiebron op het gebied van Shared 
Service Centers. Het zit al in zijn derde druk en bevat veel nuttige informatie m.b.t. het 
Shared Service Center concept. 

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
Prof. dr. J. 
Strikwerda 

Shared Service Centers, van 
kostenbesparing naar 
waardecreatie  

Koninklijke Van 
Gorcum/ Stichting 
Management 
Studies 

2004 (3de 
druk) 

 
Drijfveren: 
§ Het reduceren van de te hoge kosten van gedecentraliseerd ondernemerschap 
§ Het realiseren van synergie 
§ De noodzaak van verhoging van de professionaliteit en kwaliteit van 

ondersteunende en uitvoerende processen 
§ Het verhogen van de arbeidsproductiviteit in ondersteunende taken en 

administratief operationele taken 
§ Betere beheersing van outsourcing 
§ Versterking van het delen van kennis en ervaring door de hele onderneming  
§ Noodzaak van strategische flexibiliteit 
§ Noodzaak van grotere transparantie in de organisatie 
§ Een andere orientatie op arbeid van de (post)moderne medewerker 
 
Hindernissen: 
§ Het ontbreken van een stabiele IT-infrastructuur 
§ Onzekerheid over de samenstelling van portefeuille van activiteiten 
§ Ontbreken van managers met de capaciteit om horizontaal te kunnen schakelen 
§ Een administratieve organisatie, respectievelijk systeem voor management 

informatie, dat niet kan omgaan met transferprijzen en toerekening van kosten en 
opbrengsten anders dan op eindproducten 

§ Sterk verschillende arbeidsvoorwaarden per werkmaatschappij 
 
Succesfactoren: 
§ Mens en kennis: juiste balans externe adviseurs en eigen mensen 
§ Strategie en visie: een SSC is geen doel maar een middel, zorg voor een echt doel 
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§ Gedefinieerde organisatie: duidelijke business architectuur met daarin een 
eenduidige accountability 

§ Standaardisatie van processen, procedures en systemen 
§ Goed functionerende IT infrastructuur  
 
 
Knelpunten: 
§ Weerstand bij business unit (managers) 
§ Verliezen van marktgerichtheid 
§ Meervoudige, gelaagde organisatiecultuur 
§ Stabiliteit IT infrastructuur 
§ Consequenties voor Raad van Bestuur zelf bij falen van SSC 

 
 
Literatuurstuk 8: 
 
Algemeen: 
Dit artikel is geschreven door twee senior adviseurs en partners van adviesbureau 
Twynstra Gudde. Het artikel richt zich op het mislukken van Shared Service Center 
implementaties als een gevolg van een verschuiving in de machtsbalans. 

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
W. Opheij  
F. Willems 

Shared Service Centers: 
balanceren tussen pracht 
en macht 

Tijdschrift: Holland 
Management 
Review 

Nr. 95, 
2004, blz 
31-45 

 
Drijfveren: 
§ Kennis wordt beter benut 
§ In een SSC kunnen productiemiddelen efficiënter worden ingezet 
 
Hindernissen: 
Niet genoemd in dit artikel. 
 
Succesfactoren: 
§ Het vinden van een balans tussen een bedrijfskundig goed ingericht SSC en een 

proces waarin ook de machtsfactor wordt meegenomen 
§ Het SSC moet op een specifieke manier zijn ingericht en worden bestuurd: 

o De positie van het SSC moet duidelijk zijn 
o Duidelijke samenwerkingsvorm tussen klanten en leveranciers van het 

SSC  
o Duidelijke producten en diensten van het SSC 
o De focus op service aan klanten 
o Goede onderlinge samenwerking 
o Goed SSC leiderschap 
o Duidelijke besturingsfilosofie 
o Eenvoudige structuur en inrichting van SSC 
o Waarmaken wat is afgesproken 
o SLA management 
o Transparantie van kosten, tariefstructuur en verrekenmodel 
o Duidelijke prestatie indicatoren 
o Goede beoordeling en beloning 

§ Een SSC is gericht op service en niet op taken 
§ Het ontwerpproces moet zowel gericht zijn op het kunnen realiseren van doelen 

als op een goed samenspel met de betrokken managers 
§ De top moet het SSC steunen 
§ Bewust zijn van mogelijke tegenkrachten en hierop maatregelen inbouwen 
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Knelpunten: 
§ Doelen worden dikwijls niet bereikt, omdat een organisatie zich onvoldoende 

realiseert dat de inrichting en besturing aan heel specifieke eisen moeten voldoen 
§ De implementatie van een SSC kan tot een verschuiving van de machtsbalans 

leiden en zulke geweldige (tegen)krachten oproepen dat het mooie initiatief tot 
mislukken is gedoemd 

§ bij een te grote omvang of te veel variatie in producten, diensten, klanten, 
processen of systeemfuncties kunnen ook de complexiteitskosten toenemen 

 
Literatuurstuk 9: 
 
Algemeen: 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Deloitte Research. Het onderzoek had drie 
hoofdvragen waarvan er één aansluit bij dit onderzoek. Namelijk de vraag wat kritische 
succes factoren zijn. 

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
K. Church 
S. Hogan 

The future of shared 
services, realizing and 
sustaining the benefits. 

Deloitte Research 2003 

 
Drijfveren: 
Niet genoemd in dit artikel. 
 
Hindernissen: 
Niet genoemd in dit artikel. 
 
Succesfactoren: 
§ Het opzetten van een Business case  
§ Het opzetten van een SSC is een ongoing process 
§ Goede interne klant relaties 
§ Toekomstige successen hangen nauw samen met verbetering van IT 
§ De leider van het SSC moet op gelijk niveau zitten als de leiders van de klanten. 
 
Knelpunten: 
§ Het onderschatten van de menselijke kant van het opzetten van een SSC 
§ SLA zijn kritiek maar vaak moeilijk effectief te maken 
 
Literatuurstuk 10: 
 
Algemeen: 
Dit artikel gaat in op de randvoorwaarden en succesfactoren die tot een succesvolle 
implementatie van een Shared Service Center moeten leiden.  

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
O. Ghijsen Cohen Randvoorwaarden voor 

succesvolle shared 
services centers 

Business Process 
Magazine 

Nr. 8, 
december 
2003 

 
Drijfveren: 
§ Eenvoudig doorvoeren van nieuwe standaarden 
§ Kwaliteitsverbetering van diensten en medewerkers 

 
 
Hindernissen: 
Niet genoemd in dit artikel. 
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Succesfactoren: 
§ SSC moet passen in besturingsmodel van de organisatie 
§ Cultuur moet het toestaan om ondersteunende processen weg te halen bij de 

operatie 
§ Robuust IT platform 
§ Duidelijke service-levels voor interne en externe klant 
§ Helder gedefinieerde en kwalitatieve processen 
§ Duidelijke organisatie en management structuur 
§ Standaardisatie van werkprocessen 

 
 
Knelpunten: 
Niet genoemd in dit artikel. 
 
Literatuurstuk 11: 
 
Algemeen: 
Dit onderzoek is een grootschalig onderzoek dat is gedaan bij zowel organisaties uit 
de private sector als bij overheidsinstanties. Het zwaartepunt ligt wel bij organisaties 
uit de private sector. Het richt zich op de totale verander cyclus om tot een Shared 
Service Center te komen.  

 
Auteurs Titel  Uitgever Uitgifte 
Capgemini, Chief 
Financial Officer, 
PW 

Onderzoeksrapport Shared 
Services in beweging, een 
struikelpartij of een sprint? 

Capgemini, Chief 
Financial Officer, 
PW 

November 
2004 

 
Drijfveren: 
§ Kwaliteitsverbetering 
§ Kostenreductie 
§ Sterke gerichtheid op kerncompetities 
§ Personeelsreductie 
§ Beter inzetten van nieuwe technologie 
§ Verhogen reactiesnelheid 
§ Efficiency 
§ Integratie van processen 
§ Continuïteit 
 
Hindernissen: 
Niet genoemd in dit artikel. 
 
Succesfactoren: 
§ Gedeelde visie topmanagement m.b.t. SSC 
§ Heldere doelstelling voor SSC 
§ Duidelijke aanleiding voor SSC 
§ Gerichtheid op klant van SSC 
§ Beste mensen betrekken voor SSC 
 
Knelpunten: 
§ Te weinig draagvlak voor SSC 
§ Niet aanwezig zijn van competenties voor het SSC 
§ Onduidelijke doelstellingen van SSC 
§ Geen aandacht voor verander aspect 
§ Gevoel van aantasting van autonomie van de businessunit 
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Appendix C: Survey ontwerp 
 
De survey is digitaal afgenomen in de vorm van een on-line enquête. Het ontwerp van 
de enquête ziet er als volgt uit: 
 
Inleiding: 
 
Het invullen van deze vragenlijst zal naar schatting 15 minuten in beslag nemen. De 
vragenlijst is bedoeld voor personen die betrokken zijn (of zijn geweest) bij het 
opzetten van een Shared Service Center bij een overheidsinstantie. Gevraagd wordt 
om uw kennis en ervaring van één Shared Service Center (project) te geven. Het zo 
juist mogelijk invullen van de vragenlijst wordt erg gewaardeerd, aangezien de 
resultaten zullen worden teruggekoppeld naar overheidsinstanties die deze kennis en 
ervaring kunnen gebruiken bij het ontplooien van nieuwe Shared Service Center 
activiteiten. . Na invullen van de vragenlijst ontvangt u zelf ook zo spoedig mogelijk de 
resultaten van het onderzoek. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze richten aan 
m.w.poen@uvt.nl 
 
 
Inleidende gegevens:  
 
§ Wat is uw naam? (niet verplicht)   
§ Vanuit welke overheidsinstelling/ organisatie bent/ was u betrokken bij het 

Shared Service Center?    
§ Naar welk e-mailadres kunnen de resultaten van dit onderzoek worden 

gestuurd?   
§ Wat is/ was uw functie/ rol m.b.t. het Shared Service Center?   
§ Wat is de naam van het Shared Service Center (project)?    
§ In welke fase bevindt het Shared Service Center (project) zich33? 

o Bewustwordingsfase. In deze fase is men zich bewust dat ze een 
Shared Service Center wil en waarom  

o Ontwerpfase. In deze fase wordt het Shared Service Center ontworpen  
o Inrichtings- en implementatiefase. In deze fase wordt het Shared 

Service Center ingericht en geïmplementeerd   
o Operationele fase. In deze fase is het Shared Service Center 

operationeel  
  
Aan welke overheidsinstantie(s) levert het Shared Service Center diensten of gaat het 
leveren als het operationeel is? 
§ Eén gemeente  
§ Meerdere gemeenten  
§ Eén ministerie  
§ Meerdere ministeries  
§ Anders, namelijk;    

  
Welke dienst(en) levert het Shared Service Center of gaat het Shared Service Center 
leveren als het operationeel is?  IT    
§ HR    
§ Inkoop    
§ Facilitair    
§ Financieel    
§ Andere, namelijk:   

  
 
 
 

                                                   
33 De gehanteerde fasering is gebaseerd op het door Atos Consulting WCIT PS opgestelde vier fasen model 
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Kenmerken van het Shared Service Center:  
 
De volgende vragen gaan over de kenmerken van het Shared Service Center waar u 
bij betrokken bent/ was.   
 
§ Is het betreffende Shared Service Center een Resultaat Verantwoordelijk Eenheid 

(RVE) in de interne organisatie?     
 

§ Levert het betreffende Shared Service Center gespecialiseerde diensten aan 
organisatieonderdelen?     

 
§ Levert het betreffende Shared Service Center deze diensten op basis van een 

Service Level Agreement (SLA) / Service Niveau Overeenkomst (SNO)?     
 

§ Wordt hierbij een verrekenprijs gehanteerd voor de geleverde diensten?     
  
    
Drijfveren voor het opzetten van het Shared Service Center: 
 
De volgende vragen gaan over drijfveren, die er zijn/ waren om het betreffende Shared 
Service Center waar u bij betrokken bent/ was op te zetten.  
 
Definitie van drijfveren in deze context: Drijfveren zijn in de bewustwordingsfase de 
redenen voor overheidsinstanties om te besluiten een Shared Service Center op te 
zetten. 
 
Van de volgende mogelijke drijfveren om een Shared Service Center op te zetten, 
wordt gevraagd in welke mate dit voor het opzetten van het betreffende Shared 
Service Center een drijfveer is/ was.  
  
§ Het Shared Service Center leidt tot meer transparantie van de bedrijfsvoering 

 
§ Het Shared Service Center maakt expertiseopbouw mogelijk 

 
§ Het Shared Service Center leidt tot het verhogen van de strategische flexibiliteit 

 
§ Het Shared Service Center leidt tot snellere besluitvorming 

 
§ Het Shared Service Center leidt tot kostenbesparingen 

 
§ Het Shared Service Center leidt tot samenbrengen van ervaring 

 
§ Het Shared Service Center leidt tot hogere service niveaus/ kwaliteitsverbetering 

 
§ Het Shared Service Center leidt tot het verbeteren van de doelmatigheid van de 

bedrijfsvoering 
 
§ Het Shared Service Center leidt tot standaardisatie van middelen, functies, 

processen en diensten/producten 
 
§ Het Shared Service Center leidt tot oriëntatie op kerntaken binnen de gehele 

organisatie 
 
§ Het Shared Service Center wordt door de overheid min of meer opgelegd 

 
§ Het Shared Service Center leidt tot het reduceren van de complexiteit van de 

bedrijfsvoering 
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§ Het Shared Service Center leidt tot het verhogen van de controleerbaarheid van 
de bedrijfsvoering 

 
§ Het Shared Service Center vervangt de onder de maat presterende huidige lokale 

dienst(en) 
 
§ Het Shared Service Center leidt tot het reduceren van overcapaciteit 

 
§ Het Shared Service Center is opgezet naar aanleiding van het Programma Andere 

Overheid 
 
§ Het Shared Service Center leidt tot voldoende gespecialiseerd personeel om 

pieken op te vangen 
 
§ Mochten er drijfveren zijn (geweest) die in de lijst hierboven ontbreken, dan kunt u 

deze hieronder aanvullen 
        
     
Hindernissen voor het opzetten van het Shared Service Center: 
 
De volgende vragen gaan over hindernissen, die er zijn/ waren om het betreffende 
Shared Service Center waar u bij betrokken bent/ was op te zetten.  
 
Definitie van hindernissen in deze context: Hindernissen zijn in de bewustwordingsfase 
en ontwerpfase de obstakels die overwonnen moeten worden om een Shared Service 
Center op te zetten. 
 
Van de volgende mogelijke hindernissen bij het opzetten van een Shared Service 
Center, wordt gevraagd in welke mate dit voor het opzetten van het betreffende 
Shared Service Center een hindernis is/ was.  

 
§ De betrokken organisatieonderdelen hebben niet één geïntegreerd administratief 

systeem (b.v. SAP) 
 

§ Het Shared Service Center concept staat haaks op de integrale 
verantwoordelijkheid van de manager 

 
§ Niet iedereen binnen de betrokken organisatieonderdelen is overtuigd van de 

noodzaak van een Shared Service Center        
 

§ De autonomie en directe invloed van betrokken organisatieonderdelen verdwijnt 
door een Shared Service Center        

 
§ Mogelijk verlies van grip op bedrijfsprocessen die onder Shared Service Center 

komen te vallen        
 

§ Het ontbreken van uniforme beschrijvingen en uitvoeringen van alle 
administratieve processen van de betrokken organisatieonderdelen        

 
§ Het ontbreken van fiscale en juridische kennis voor het opzetten van een Shared 

Service Center.        
 

§ Mochten er hindernissen zijn (geweest) die in de lijst hierboven ontbreken, dan 
kunt u deze hieronder aanvullen.     
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Succesfactoren bij het realiseren van het Shared Service Center: 
 
De volgende vragen gaan over succesfactoren, die ondervonden zijn/ waren bij het 
opzetten van het betreffende Shared Service Center waar u bij betrokken bent/ was.  
 
Definitie van succesfactoren in deze context: Succesfactoren zijn in de inrichtings- en 
implementatiefase de oorzaken van succes bij het opzetten van een Shared Service 
Center. 
 
In het geval u betrokken bent bij een Shared Service Center project dat in de 
bewustwordings- of ontwerpfase zit kunt u de vragen m.b.t. succesfactoren overslaan 
en doorgaan naar de laatste vraag of als u bepaalde succesfactoren verwacht voor de 
inrichtings- en implementatiefase mag u ze ook invullen.  
 
Van de volgende succesfactoren die ondervonden kunnen worden bij het opzetten van 
een Shared Service Center, wordt gevraagd in welke mate dit voor het opzetten van 
het betreffende Shared Service Center een succesfactor is/ was.  
  
§ Het uitvoeren van procesoptimalisatie bij het opzetten van een Shared Service 

Center         
 

§ Gemeenschappelijke informatie-infrastructuur voor alle betrokken 
organisatieonderdelen        

 
§ In een vroeg stadium vastleggen hoe het Shared Service Center moet worden 

ingericht en bestuurd        
 

§ Goed en professioneel accountmanagement (klantgericht denken) binnen het 
Shared Service Center borgen        

 
§ Opdrachtgeverschap van klantzijde Shared Service Center professionaliseren        

 
§ Commitment vanuit het hoogste niveau bij het opzetten van een Shared Service 

Center        
 

§ Rekening houden met weerstand bij de invoering van een Shared Service Center 
en hier op inspelen        

 
§ De voordelen van een Shared Service Center duidelijk kwalificeren alvorens een 

Shared Service Center op te zetten        
 

§ Het gebruik van ICT als hefboom voor het ophogen van het service niveau van het 
Shared Service Center         

 
§ Prestatieafspraken tussen Shared Service Center en interne klant vastleggen en 

evalueren        
 

§ Een mix van gestandaardiseerde en maatwerk diensten bieden aan klanten van 
Shared Service Center        

 
§ Aandacht voor vraagstukken als beloning en loopbaanontwikkeling voor Shared 

Service Center personeel        
 

§ Graduele uitbreiding van activiteiten uit te voeren door Shared Service Center        
 

§ Productcatalogus �menukaart� van Shared Service Center opstellen        
 

§ Mochten er succesfactoren zijn (geweest) die in de lijst hierboven ontbreken, dan 
kunt u deze hieronder aanvullen.     
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Knelpunten bij het realiseren van het Shared Service Center: 
 
De volgende vragen gaan over knelpunten, die ondervonden zijn/ waren bij het 
opzetten van het betreffende Shared Service Center waar u bij betrokken bent/ was.  
 
Definitie van knelpunten in deze context: Knelpunten zijn in de inrichtings- en 
implementatiefase de punten waar problemen ontstaan bij het opzetten van een 
Shared Service Center. 
 
In het geval u betrokken bent bij een Shared Service Center project dat in de 
bewustwordings- of ontwerpfase zit kunt u de vragen m.b.t. knelpunten overslaan en 
doorgaan naar de laatste vraag of als u bepaalde knelpunten verwacht voor de 
inrichtings- en implementatiefase mag u ze ook invullen.  
 
Van de volgende knelpunten die ondervonden kunnen worden bij het opzetten van een 
Shared Service Center, wordt gevraagd in welke mate dit voor het opzetten van het 
betreffende Shared Service Center een knelpunt was.  
  
§ Machtsconcentraties tijdens implementatie van Shared Service Center om 

autonomie en identiteit te behouden        
 

§ Weerstand in de staart van het proces als consequenties helderder worden en een 
eigen kosten-batenanalyse opgemaakt kan worden door betrokken 
organisatieonderdelen        

 
§ Weerstand is van invloed op implementatie waardoor een suboptimale invoering 

van Shared Service Center plaatsvindt        
 

§ De uitstroom van kennis bij toekomstige klanten Shared Service Center        
 

§ Het geven van inhoud aan de klant-leverancier-relatie (Service Level Agreement)        
 

§ Het opzetten van een Shared Service Center heeft een lange tijdshorizon en een 
ongeduldige omgeving        

 
§ Bepalen welke diensten onder het takenpakket van het Shared Service Center 

moeten komen te vallen         
 

§ Betrokken organisatieonderdelen blijven bepaalde activiteiten zelf uitvoeren i.p.v. 
Shared Service Center        

 
§ Verplichte winkelnering van betrokken organisatieonderdelen bij Shared Service 

Center         
 

§ Het ontbreken van kennis en ervaring op het gebied van het opbouwen van een 
Shared Service Center        

 
§ Het ontbreken van slagvaardig projectmanagement bij het opbouwen van het 

Shared Service Center        
 

§ Het ontbreken van slagvaardig verandermanagement bij het opbouwen van het 
Shared Service Center        

 
§ Mochten er succesfactoren zijn (geweest) die in de lijst hierboven ontbreken, dan 

kunt u deze hieronder aanvullen.     
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Tot slot: 
 
Welk rapportcijfer zou u het Shared Service Center implementatie project geven (tot 
nu toe)? 
 
Als afronding van mijn onderzoek zou ik graag met u een gesprek hebben. Het doel 
van dit gesprek is het verder in kaart brengen waarom bepaalde drijfveren, 
hindernissen, succesfactoren en knelpunten ondervonden werden/ worden. Tijdens dit 
gesprek is er tevens de mogelijkheid dieper in te gaan op de resultaten van het 
onderzoek. Dit gesprek zal begin juni plaatsvinden en neemt ongeveer een uur in 
beslag.  
 
Bent u bereid een aantal vervolgvragen van deze vragenlijst te beantwoorden, in de 
vorm van een gesprek? 
 
§ Ja (zorg er in dit geval voor dat u bovenaan bij de inleidende gegevens een e-

mailadres heeft ingevuld)   
§ Nee  
 

 
 
Dit was de laatste vraag van deze vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking.  



 

 

 
 - 78 - 

Shared Service Centers binnen de overheid 
Meer met minder 
 

Appendix D: Survey resultaten 
 

Deze resultaten zijn een aanvulling op hoofdstuk 3.  
 

Respondenten: 
 
Het geheel aan respondenten bestaat uit 45 personen werkzaam vanuit gemeenten en 
ministeries of een advieskantoor die betrokken waren of zijn bij het opzetten van een 
Shared Service Center. Tabel 17 geeft de 28 respondenten die betrokken waren bij het 
opzetten van een Shared Service Center voor één ministerie, meerdere ministeries of 
een uitvoerend orgaan daarvan weer.  
 
Respondenten betrokken bij Shared Service Centers van ministeries: 
Naam: Organisatie: Functie m.b.t. SSC: Naam SSC: 
Warffemius Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Potentiële afnemer P-Direkt 

van Doorn Arinso Regie partner P-Direkt 
Wim Slootweg Rijksoverheid/lnv Taakveldmanager Expertisecentr

um Rijk 
Alex Jan de 
Jong 

Ministerie van VROM Projectleider Flexchange 

Zwaan Leeuwendaal Onderzoeker/ 
adviseur 

SSO minV&W 
deel P&O 

Van den Einde Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 

Financieel adviseur P-Direkt (en 
OC&EC) 

Joep Bremmers Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Algemeen directeur Gemeenschap
pelijke Dienst 

Els van der 
Schans 

Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 

Hoofd 
Bedrijfsvoering en 

Shared Service 
Organisatie 

Anoniem 1 Ministerie van justitie Consultant Centraal 
Justitieel 
Incasso 
Bureau  

D van der 
Zeijden 

Ministerie verkeer en 
waterstaat 

Manager ICT / 
opdrachtgever 

Shared Service 
Organisatie  

Hans Brinkman Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Programmamanager P-Direkt 

Alex Buursema Dienst Justitiële 
Inrichtingen (Ministerie 
van justitie) 

Teamleider inkoop  SSC Midden 

Anoniem 2 Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Projetleider P-Direkt 

J.J. Jonkman Dienst Justitiële 
Inrichtingen (Ministerie 
van justitie) 

Algemeen Directeur 
SSC Noordoost DJI 

SSC 
Noordoost 

Piet de Kam HEC (Het Expertise 
Centrum) 

Adviseur SSC ICT 

Meys Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties / 
Ministerie van Justitie 

SSC expert / 
projectmedewerker 

P-Direkt 

Dirk J. 
Uittenbogaard 

Ministerie van Defensie Hoofd Management 
Control 

Commando 
Diensten 
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Centra 
M. J. van Strien Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat 
Algemeen directeur Shared 

Services 
Organisatie 
(SSO) 

Jos Buijs Belastingdienst Opdrachtgever/ 
eigenaar 

SSC B/CFD 

A.M. Veldman Dienst Justitiële 
Inrichtingen (Ministerie 
van justitie) 

Directeur SSC Midden 

Martijn Funke Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Ondersteunend 
medewerker 

Werkmaatscha
ppij 

H. Nederlof RC Dienst Justitiële 
Inrichtingen (Ministerie 
van justitie) 

Interim directeur SSC 
Noordoost 

Leen van Vliet Ondernemingsraad P-
direkt 

Ondernemingsraad 
P-direkt 

P-Direkt 

L. van der Horst Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 

was voorzitter FMWEB, 
netwerk voor 
facilitair 
management 

Chris Breebaart Shared Service 
Organisatie Verkeer en 
Waterstaat 

Senior adviseur Shared Service 
Organisatie 
Verkeer en 
Waterstaat 

Anoniem 3  ICT architect P-Direkt 
Drs. John J.M. 
Delnoy 

IB-Groep Manager Service 
Organisatie  

nog geen 
naam 

André 
Verhoeven 

ISC (ICT Service 
Coöperatie) Politie 

Directeur RIVIT 

Tabel 17. Respondenten betrokken bij Shared Service Centers van ministeries 
 
Tabel 18 geeft de 17 respondenten die betrokken waren bij het opzetten van een 
Shared Service Center voor één gemeente, meerdere gemeenten of een uitvoerend 
orgaan daarvan weer.  
 
Respondenten betrokken bij Shared Service Centers van gemeenten: 
Naam: Organisatie: Functie m.b.t. SSC: Naam SSC: 
M. Jellema DataLand directeur DataLand 
Bert Heinen Gemeente Landgraaf Mede projectleider ICT-Parkstad 
Meeuws Gemeente Gennep Onderzoeker  e-HRM c.a. 
Gorter L.L. Gemeente Bussum Projectmedewerker 

ICT 
nog geen 
naam 

Frank van de 
Leur 

Gemeente Heusden Hoofd ICT Intergemeenteli
jke SSC 

Almar Wimer 
Siebenga 

ISZF (ICT 
Samenwerkingsverband 
Zuidwest Fryslân) 

Directeur ISZF (ICT 
Samenwerking
sverband 
Zuidwest 
Fryslân) 

Cees Beukers DCMR Milieudienst 
Rijnmond 

Projectmanager nog geen 
naam 

M.C., van Alff-
van Gorkum 

Gemeente Meppel Lid werkgroep/hoofd 
automatisering 

nog geen 
naam 

A. Bannink Gemeente Rheden Ambtelijk adviseur 3R-gemeenten 
Ruurd Palstra Gemeente Renkum Beleidscoördinator 3R-gemeenten 
D.van Gent Gemeente Wijchen Manager financiën  
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Han Fasten Gemeente Hoorn Eind-
verantwoordelijke 

dienstverlening 
voor derden 

Peter van 
Deventer 

Gemeente Leiden Projectleider Opzetten van 
een SSC voor 
Leiden 

Marcel Verweij Gemeente Tiel Kwartiermaker Gemeenschap
pelijk 
Inkoopbureau  

Jan L'Ortye Gemeente Sittard-Geleen Hoofd Service Center Service Center 
Willy de Mooij Gemeente Rotterdam Directeur SSC ICT 
Jan van Esch AVR bedrijven Manager SSC-ICT 
Tabel 18. Respondenten betrokken bij Shared Service Centers van gemeenten 
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Resultaten: 
 
Deze tabellen geven de totale lijst van alle genoemde drijfveren, hindernissen, 
succesfactoren en knelpunten weer met de daarbij horende resultaten. Per drijfveer, 
hindernis, succesfactor en knelpunt is het percentage dat het antwoord �weet niet� is 
gegeven, opgenomen in de tabel. 
 

Drijfveren: Gem.: 
Percentage 
"weet niet" : 

Het Shared Service Center leidt tot hogere service 
niveaus/ kwaliteitsverbetering 

4,3 
4,2% 

Het Shared Service Center leidt tot 
kostenbesparingen 

4,1 
2,1% 

Het Shared Service Center leidt tot het verbeteren 
van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering  

4,1 
6,3% 

Het Shared Service Center maakt expertiseopbouw 
mogelijk 

3,9 
10,4% 

Het Shared Service Center leidt tot standaardisatie 
van middelen, functies, processen en 
diensten/producten 

3,9 

4,2% 
Het Shared Service Center leidt tot samenbrengen 
van ervaring 

3,9 
4,2% 

Het Shared Service Center leidt tot meer 
transparantie van de bedrijfsvoering 

3,6 
4,2% 

Het Shared Service Center leidt tot het verhogen 
van de strategische flexibiliteit 

3,4 
0,0% 

Het Shared Service Center leidt tot het verhogen 
van de controleerbaarheid van de bedrijfsvoering 

3,2 
0,0% 

Het Shared Service Center leidt tot voldoende 
gespecialiseerd personeel om pieken op te vangen 

3,2 
6,3% 

Het Shared Service Center leidt tot oriëntatie op 
kerntaken binnen de gehele organisatie 

3,0 
8,3% 

Het Shared Service Center vervangt de onder de 
maat presterende huidige lokale dienst(en) 

2,8 
6,3% 

Het Shared Service Center leidt tot het reduceren 
van de complexiteit van de bedrijfsvoering 

2,7 
8,3% 

Het Shared Service Center leidt tot het reduceren 
van overcapaciteit 

2,5 
10,4% 

Het Shared Service Center leidt tot snellere 
besluitvorming 

2,3 
12,5% 

Het Shared Service Center wordt door de overheid 
min of meer opgelegd 

2,3 
16,7% 

Het Shared Service Center is opgezet naar 
aanleiding van het Programma Andere Overheid 

2,0 
8,3% 

 
Legenda van gemiddelden: 
 
5 = In zeer sterke mate 
4 = In sterke mate 
3 = In enige mate 
2 = In geringe mate 
1 = In geen mate 
Tabel 19. Totale drijfveren lijst 
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Hindernissen: Gem.: 
Percentage 
"weet niet" : 

Niet iedereen binnen de betrokken 
organisatieonderdelen is overtuigd van de noodzaak 
van een Shared Service Center 

3,1 

4,2% 
Mogelijk verlies van grip op bedrijfsprocessen die 
onder Shared Service Center komen te vallen 

2,8 
2,1% 

Het ontbreken van uniforme beschrijvingen en 
uitvoeringen van alle administratieve processen van 
de betrokken organisatieonderdelen 

2,7 

2,1% 

De betrokken organisatieonderdelen hebben niet 
één geïntegreerd administratief systeem (b.v. SAP) 

2,6 

4,2% 
De autonomie en directe invloed van betrokken 
organisatieonderdelen verdwijnt door een Shared 
Service Center 

2,6 

6,3% 
Het ontbreken van fiscale en juridische kennis voor 
het opzetten van een Shared Service Center. 

2,0 
2,1% 

Het Shared Service Center concept staat haaks op 
de integrale verantwoordelijkheid van de manager 

1,8 

8,3% 
 
Legenda van gemiddelden: 
 
5 = In zeer sterke mate 
4 = In sterke mate 
3 = In enige mate 
2 = In geringe mate 
1 = In geen mate 
Tabel 20. Totale hindernissen lijst 
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Succesfactoren: 

Gem.: 
Percentage 
"weet niet" : 

Commitment vanuit het hoogste niveau bij het 
opzetten van een Shared Service Center 

4,5 
18,8% 

Rekening houden met weerstand bij de invoering 
van een Shared Service Center en hier op inspelen 

3,8 

12,5% 
Goed en professioneel accountmanagement 
(klantgericht denken) binnen het Shared Service 
Center borgen 

3,7 

12,5% 
Prestatieafspraken tussen Shared Service Center 
en interne klant vastleggen en evalueren 

3,7 
14,6% 

Opdrachtgeverschap van klantzijde Shared Service 
Center professionaliseren 

3,6 
10,4% 

Een mix van gestandaardiseerde en maatwerk 
diensten bieden aan klanten van Shared Service 
Center 

3,6 

12,5% 
Gemeenschappelijke informatie-infrastructuur voor 
alle betrokken organisatieonderdelen 

3,5 
18,8% 

De voordelen van een Shared Service Center 
duidelijk kwalificeren alvorens een Shared Service 
Center op te zetten 

3,5 

18,8% 
Het uitvoeren van procesoptimalisatie bij het 
opzetten van een Shared Service Center  

3,5 
18,8% 

Het gebruik van ICT als hefboom voor het ophogen 
van het service niveau van het Shared Service 
Center  

3,5 

12,5% 
Productcatalogus “menukaart” van Shared Service 
Center opstellen 

3,5 
14,6% 

In een vroeg stadium vastleggen hoe het Shared 
Service Center moet worden ingericht en bestuurd 

3,4 
18,8% 

Aandacht voor vraagstukken als beloning en 
loopbaanontwikkeling voor Shared Service Center 
personeel 

2,9 

16,7% 
Graduele uitbreiding van activiteiten uit te voeren 
door Shared Service Center 

2,9 
16,7% 

 
Legenda van gemiddelden: 
 
5 = In zeer sterke mate 
4 = In sterke mate 
3 = In enige mate 
2 = In geringe mate 
1 = In geen mate 
Tabel 21. Totale succesfactoren lijst 
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Knelpunten: 

Gem.: 
Percentage 
"weet niet" : 

Machtsconcentraties tijdens implementatie van 
Shared Service Center om autonomie en identiteit 
te behouden 

3,3 

14,6% 
Weerstand in de staart van het proces als 
consequenties helderder worden en een eigen 
kosten-batenanalyse opgemaakt kan worden door 
betrokken organisatieonderdelen 

3,2 

20,8% 
Het opzetten van een Shared Service Center heeft 
een lange tijdshorizon en een ongeduldige 
omgeving 

3,1 

20,8% 
Het geven van inhoud aan de klant-leverancier-
relatie (Service Level Agreement) 

3,0 
27,1% 

Het ontbreken van kennis en ervaring op het 
gebied van het opbouwen van een Shared Service 
Center 

3,0 

22,9% 
Weerstand is van invloed op implementatie 
waardoor een suboptimale invoering van Shared 
Service Center plaatsvindt 

2,9 

16,7% 
Betrokken organisatieonderdelen blijven bepaalde 
activiteiten zelf uitvoeren i.p.v. Shared Service 
Center 

2,8 

12,5% 
Het ontbreken van slagvaardig 
verandermanagement bij het opbouwen van het 
Shared Service Center 

2,7 

18,8% 
Verplichte winkelnering van betrokken 
organisatieonderdelen bij Shared Service Center  

2,6 
18,8% 

Het ontbreken van slagvaardig projectmanagement 
bij het opbouwen van het Shared Service Center 

2,6 
14,6% 

Bepalen welke diensten onder het takenpakket van 
het Shared Service Center moeten komen te vallen  

2,6 
16,7% 

De uitstroom van kennis bij toekomstige klanten 
Shared Service Center 

2,3 
20,8% 

 
Legenda van gemiddelden: 
 
5 = In zeer sterke mate 
4 = In sterke mate 
3 = In enige mate 
2 = In geringe mate 
1 = In geen mate 
Tabel 22. Totale knelpunten lijst 
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     Drijfveren 

 
 
   Hindernissen 

 

  
Lessons 
learned 

 

 Succesfactoren  
 
 
  Knelpunten 

 

Appendix E: Casestudie aanpak en ontwerp  
 

Deze appendix beschrijft de aanpak en het ontwerp van de casestudies.  
 
Referentiemodel: 
 
Als referentiemodel voor de casestudies is het conceptueel model als uitgangspunt 
gebruikt. Het referentiemodel staat in figuur 10. Ten opzichte van het conceptueel 
model zijn de resultaten van de survey toegevoegd aan het model. De drie pijlen geven 
de invloed van de survey resultaten weer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10. Het referentiemodel 
 
 
Functie van referentiemodel: 
 
Het referentiemodel dient als rode draad door de casestudies. Deze rode draad begint 
bij het opzetten van de vragenlijst en eindigt bij het analyseren van de gegevens van 
de casestudies. Voor iedere cases zullen dezelfde stappen worden doorlopen. 
 
Doel: 
 
De aanleiding voor de af te nemen interviews is het verkrijgen van kwalitatieve 
gegevens met betrekking tot de �waarom� onderzoeksvragen. De survey heeft 
kwantitatieve gegevens opgeleverd die aangevuld moeten worden met kwalitatieve 
gegevens. Daarvoor worden een aantal interviews afgenomen die een onderbouwing, 
aanvulling en achtergrond geven van de survey gegevens.  
 
Methode: 
 
De te gebruiken interviewmethode is focused (semi-structured) interview van Merton, 
Fiske en Kendall34 
 
Deze methode is te gebruiken voor het verzamelen van kwalitatieve gegevens. Door 
het creëren van een situatie waarin de respondent de tijd heeft om over een 
afgebakend onderwerp zijn ervaring en kennis te delen ontstaan deze kwalitatieve 
gegevens. Het onderwerp wordt afgebakend op basis van een door de onderzoeker 
eerder opgestelde vragenlijst. Daarnaast heeft de onderzoeker de mogelijkheid door te 
vragen, buiten eerder opgestelde vragen, op punten waar hij meer van wil weten. 
 

                                                   
34 R.K. Merton, M. Fiske en P.L. Kendall �The focused interview: a manual of problems and procedures�, New York:   
Free Press; London; Collier Macmillan, 1956; tweede editie 1990. 

Resultaten survey 
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De reden dat voor deze interview methode is gekozen is vanwege de enige mate van 
structuur die tijdens het gesprek gehandhaafd dient te worden in verband met de 
consistentie van de interviews daarnaast is enige mate van structuur nodig aangezien 
vanuit de survey een vast aantal vragen gesteld dient te worden. De methode laat ook 
ruimte open voor het vragen naar kwalitatieve gegevens die per casus kunnen 
verschillen. Per slot van rekening is niet iedere casus hetzelfde en zijn er verschillende 
kennis en ervaringen aanwezig.  
 
Structuur: 
 
Het interview zal semi-gestructureerd zijn. De aan te houden structuur zal continuïteit 
en vergelijkbaarheid borgen tussen de verschillende interviews. Yin35 noemt dit het 
interview protocol. 
 
Alvorens het interview te beginnen heeft de persoon de survey ingevuld. De 
uitkomsten van deze survey van de betreffende respondent t.o.v. de totale survey 
resultaten dienen als startpunt voor dit interview. De structuur is ongeveer hetzelfde 
als die van de survey. De �lessons learned� worden er aan toegevoegd. Daarnaast 
zullen de interviews ingaan op de �waarom� vragen in plaats van de �wat� en �welke� 
vragen.  
 
De structuur: 
 
§ Inleiding 

 
§ Drijfveren 

 
§ Hindernissen 

 
§ Succesfactoren 

 
§ Knelpunten 

 
§ Afsluiting; Lessons learned van het overall Shared Service Center 

implementatie project 
 

 
 

Voorbereiding: 
 
Als voorbereiding op het gesprek zullen de survey resultaten van de betreffende 
respondent worden bestudeerd. Interessante resultaten van de gesloten en vooral ook 
open vragen zullen dienen als uitgangspunt voor het gesprek. Daarnaast zal algemene 
informatie van het Shared Service Center dat onderwerp van gesprek zal zijn 
bestudeerd worden. 
 

                                                   
35  Yin, R.K.,�Case Study Research: Design and methods�, Sage publications, Newbury Park, California, 1989. 
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Vragen: 
 
De volgende vragen zullen als uitgangspunt voor het gesprek dienen. De gekozen 
methode laat ruimte over om meer aandacht te besteden aan interessante informatie 
die gaande het gesprek naar voren komt. Daarnaast zullen de vragen over drijfveren, 
hindernissen, succesfactoren en knelpunten zich richten op de eruit springende 
resultaten van de door de geïnterviewde ingevulde survey resultaten.  
 
Inleiding (+/- 5 min.): 
Is de soort dienst van invloed op de implementatie van het SSC? Waarom? Waarom is 
wel al dan niet voldaan aan alle theoretische kenmerken van het SSC? 
 
Drijfveren (+/- 15 min.): 

Waarom hadden overheidsinstanties deze drijfveren? Waren de drijfveren achteraf 
terecht een reden om het Shared Service Center op te zetten? 

 
Hindernissen (+/- 15 min.): 

Waarom waren de ondervonden hindernissen een hindernis? En wat was/ waren de 
oplossingen voor deze hindernissen? Hadden de hindernissen voorkomen kunnen 
worden? Hoe? 

 
Succesfactoren (+/- 15 min.): 

Waarom waren de ondervonden succesfactoren een bepalende factor voor het succes? 
Werden er op voorhand maatregelen genomen om de gewenste succesfactoren te 
borgen? Zo ja, welke? 

 
Knelpunten (+/- 15 min.): 

Waarom waren de ondervonden knelpunten een knelpunt? En wat was/ waren de 
oplossingen voor deze knelpunten? Hadden de knelpunten voorkomen kunnen worden? 
Hoe? 

 
Afsluiting; Lessons learned (+/- 10 min.): 
Zijn er lessons learned met betrekking tot de implementatie van het Shared Service 
Center?  
 
 
Verwerking: 
 
De Verwerking van de interview gegevens zal gebeuren op basis van de door Yin36 
omschreven casestudie analyse strategie. Patroon herkenning in de gegeven 
antwoorden zal het belangrijkste instrument hiervoor zijn.  

 

                                                   
36 Yin, R.K.,�Case Study Research: Design and methods�, Sage publications, Newbury Park, California, 1989, blz. 
109. 
 


