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Management samenvatting 
 
Ordina Public Management Consulting heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar Shared 
Service Centers (SSC) bij overheidsinstellingen, met als onderwerp de samenwerking tussen 
autonome gemeenten (intergemeentelijke samenwerking) in de vorm van een SSC, volgens de 
Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). 
 
Ordina hanteert vier fasen om het ontstaan van een SSC te definiëren: 

• Ontwerp; 
• Ontvlechting; 
• Integratie; 
• Operatie.  

 
In de eerste fase, het ontwerp, wordt men geconfronteerd met de noodzaak tot samenwerking 
en het oprichten van een SSC. De tweede fase omvat de ontvlechting, waarbij het 
geselecteerde uitvoeringsonderwerp ondergebracht wordt in het SSC en een afstand wordt 
gecreëerd met de oude situatie. In de integratiefase staat het integreren van het 
uitvoeringsonderwerp in het SSC centraal. Tot slot volgt de operatiefase, waarin gestreefd 
wordt naar uitmuntendheid in de uit te voeren processen van het SSC. Dit onderzoek richt 
zich op de integratiefase, mede omdat hier de complexiteit het grootst is. 
 
Uit de literatuur en uit de verkennende gesprekken blijkt dat verschillende situaties zich 
voordoen tijdens de integratiefase op de raakvlakken identiteit, besturing en samenwerking. 
Deze gebieden krijgen in het onderzoek bijzondere aandacht.  
 
De hierboven genoemde belichte aspecten leiden tot de volgende probleemstelling, die 
tweeledig is: 

 
1. Welke issues spelen in de integratiefase van SSC’s een rol? Verschillen deze 

onderwerpen per context? 
2. Zijn, op basis van analyse van deze onderwerpen, verschillende hypothesen en 

scenario’s te ontwikkelen die mogelijkheden geven om SSC’s gedurende de 
integratiefase te versterken? 

 
Een drietal casus is in dit onderzoek onderzocht: 

a. Het ISZF (Intergemeentelijke Samenwerking Zuidwest Fryslân); 
b. De K5 (Intergemeentelijke samenwerking in de Krimpenerwaard); 
c. Het SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). 

 
Voorafgaand aan het onderzoek zijn drie verkennende gesprekken gevoerd. Eén hiervan was 
het gesprek met Leon Sonnenschein van Inaxis. Als uitvloeisel van dit gesprek is de keuze 
voor de casus bepaald. Hierbij is geselecteerd op voldoende diversiteit in het succes (tot dan 
toe) en voldoende diversiteit in de uitvoeringsonderwerpen.  
 
Analyse casus 
 
In de analyse is op zoek gegaan naar overeenkomsten en verschillen in de drie onderzochte 
casus. Daarbij is in iedere casus een aantal werelden getraceerd, die verduidelijken dat een 
verandering heeft plaatsgevonden. Aan de hand van deze werelden kan ik bepalen hoe en in 
welke vorm zich, na de introductie van een SSC, een verandering voordoet. Elke wereld 
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wordt beschreven in termen van spelers (wie), onderwerpen (wat), spelregels (hoe), 
tijdsduiding (wanneer) en motieven (waarom). De analyse is gebaseerd op de 
onderzoeksresultaten verkregen uit de gesprekken met verschillende stakeholders binnen de 
onderzochte SSC’s. 
 
ISZF 
 
Binnen het ISZF kunnen vier werelden worden onderscheiden, zoals hieronder is 
weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Voor 2001    2002       2004             Medio 2005 Thans  
Figuur 1: Verhoudingen tussen werelden ISZF 
 
 
Iedere gemeente voor zich  
De eerste wereld vormt de wereld waarin de Friese gemeenten apart van elkaar werken en de 
meeste ICT afdelingen uit twee mensen bestaan. Een hiervan is de I&A coördinator, de 
andere is de systeembeheerder. De vraag naar meer functionaliteit (onder andere als gevolg 
van het programma ‘Andere Overheid’) vanuit de gemeenten, burgers en bedrijven, blijft in 
deze periode stijgen. Deze situatie speelt zich af vóór 2002.  
De I&A coördinatoren merken dat zij meer en meer hinder ondervinden bij de uitvoering van 
hun taken. In 2002 zoeken de coördinatoren daarom contact met elkaar. Gezamenlijk zijn zij 
rond de tafel gaan zitten om te beoordelen wat de beste oplossing voor de situatie zou kunnen 
zijn.   
 
Initiatieffase en besluitvorming 
De gemeentesecretarissen starten gezamenlijk een onderzoek naar de situatie van de ICT bij 
alle betrokken gemeenten. Hieruit blijkt dat de gemeenten te kwetsbaar zijn vanwege hun te 
kleine ICT-bezetting. Een beheersing van de toenemende ICT-kosten is hierdoor 
noodzakelijk. Tegen het einde van 2002 vormen de gemeentesecretarissen samen een 
stuurgroep die gaat onderzoeken hoe de samenwerking het best kan worden vormgegeven. 

 
Iedere gemeente 

 voor zich 

 
Initiatieffase en 
besluitvorming 

 
Transitie naar 

SSC 

 
Operatiefase SSC 



 IV  

Deze stuurgroep is actief tot aan de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling (1 
januari 2004). Ondertussen blijft de ICT-afdeling de huidige manier van werken houden.  
Een keuze dient gemaakt te worden tussen het opzetten van een B.V. en een SSC volgens de 
gemeenschappelijke regeling. De gemeentebesturen vrezen dat het oprichten van een B.V. tot 
gevolg heeft dat de ICT-afdeling te ver van de gemeente af komt te staan. Daarom wordt 
gekozen voor het vormgeven van de samenwerking volgens de Wgr.  
 
Transitie naar SSC  
De verandering naar een nieuwe situatie vindt plaats in 2004. Een aantal veranderingen 
kenmerkt de integratiefase. De eerste stap is de fysieke verplaatsing van de belangrijke 
informatiesystemen naar de locatie in Bolsward, daarna volgen ook de kleinere systemen. Tot 
slot verhuist het personeel naar het pand. 
Spoedig blijkt een aantal aspecten onduidelijk, zo weten sommige stakeholders geen raad met 
de nieuwe rollen. De werkwijze is zodanig veranderd dat communicatie met klanten 
nauwelijks plaatsvindt en bovendien blijkt het personeel binnen het ISZF enigszins verdeeld. 
Een ander kenmerk is dat veel verschillen tussen de gemeenten onderling aanwezig zijn, die 
niet in kaart lijken te zijn gebracht. In het ISZF is een aantal afdelingen gevormd. 
Medewerkers van de ICT-afdeling advies & beleid steunen de samenwerking, op de afdeling 
service & beheer wil een aantal medewerkers niets van de samenwerking weten. Al deze 
situaties komen vrijwel tegelijk aan het licht, daarmee het gezegde bevestigend dat ‘een 
ongeluk nooit alleen komt’. Het gevolg is dat klanten merken dat het niveau van de 
dienstverlening minder wordt, wat tot gevolg heeft dat binnen het ISZF (zowel management 
als personeel) de roep om standaardisatie klinkt.  
Om de kloof tussen gemeenten niet te groot te laten worden in de opbouwfase, heeft het ISZF 
iedere aangesloten organisatie verzocht contractmanagers aan te wijzen, met de communicatie 
tussen het ISZF en de deelnemende gemeenten als belangrijke taak. Zij worden daarmee, via 
de dienstverleningsovereenkomst, verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het 
ISZF. Langzaam maar zeker wordt de samenwerking volwassen.  
 
Operatiefase SSC 
Het anticiperen op de consequenties van de verandering heeft uiteindelijk tot gevolg dat 
medio 2005 een nieuwe wereld ontstaat, waarbij het ISZF zich ontpopt als een professionele 
organisatie. De meeste systemen zijn gestandaardiseerd, en de klant ziet de extra 
functionaliteit op ICT-gebied terug. De taken, rollen en bevoegdheden zijn inmiddels 
duidelijk geworden; verschillen tussen deelnemende gemeenten zijn grotendeels 
geminimaliseerd. De voordelen, het samen sterker staan en de verminderde kwetsbaarheid van 
de ICT-afdeling, zijn terug te vinden in het samenwerkingverband. In het ISZF hebben 
medewerkers de mogelijkheid zich te verdiepen in bepaalde ICT gebieden en is de frictie op 
de afdeling service & beheer grotendeels verdwenen. 
 
Een aantal dominante signalen is tijdens de integratiefase binnen het ISZF te herkennen: 

• Een spagaat tussen de oude en de nieuwe rol; 
• Een negatief beeld bij sommige klanten; 
• De link met de gemeenten lijkt grotendeels verdwenen; 
• Het niveau van dienstverlening op de afdeling service & beheer is te laag. 
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K5 
 
Binnen de K5 zijn vier werelden te onderscheiden zoals hieronder weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Begin 2002     Eind 2002  Medio 2003        Medio 2005 Thans  
Figuur 2: Verhoudingen tussen werelden K5 
 
Wereld 1 - Signaal vanuit de provincie  
De gemeenten in de Krimpenerwaard zijn bijna allemaal van gelijke grootte (rond de 10.000 
inwoners). Zeker kleinere gemeenten in de Krimpenerwaard, zoals Ouderkerk en 
Bergambacht, hebben moeite om aan de administratieve eisen van de dienstverlening te 
voldoen. Deze dienstverlening kan doorwerken naar de burger, waardoor uitvoeringsfouten 
kunnen optreden. Na een onderzoek, begin 2002, naar de bestuurskracht in de 
Krimpenerwaard, deelt de provincie Zuid-Holland aan de Krimpenerwaardgemeenten mee dat 
de bestuurskracht een punt van zorg is. De opdracht die zij meekrijgen, is een keuze te maken 
tussen herindeling en een andere manier om de benodigde bestuurskracht te realiseren. Een 
herindeling blijkt al snel te gevoelig te liggen bij de gemeentebesturen.  
 
Wereld 2 – Voorbereiding oprichting van SSC 
Eind 2002 vindt de opzet van het SSC plaats en belandt men in een ‘andere wereld’. Hieraan 
wordt niet al te veel voorbereid. De samenwerking krijgt vorm volgens de 
centrumgemeentenconstructie, waarbij de gemeentesecretarissen de leiders in de 
samenwerking vormen. De samenwerking vindt plaats aan de hand van het principe ‘vrijheid, 
blijheid’, en de dienstverleningsovereenkomsten dienen als basis voor de verdere 
samenwerking. 
  
Wereld 3 – Kinken in de kabel 
De overgang naar de verschillende centrumdiensten vindt gefaseerd plaats in 2003. Al 
spoedig ontstaan verschillende situaties binnen de samenwerking; de gemeente Nederlek wil 
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niet deelnemen aan de personeelsdienst Krimpenerwaard. Vooral de sociale dienst en de 
personeelsdienst van de gemeenten Nederlek en Schoohoven kampen met cultuurproblemen. 
Weinig medewerkers weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten, waardoor de 
samenwerking langzaam vordert. De aansturing vanuit de verschillende gemeenten op één 
bepaalde dienst, zorgt voor veel verwarring. De gemeentebesturen zien in dat de 
samenwerking op deze manier niet wil vlotten en gaan op zoek naar andere opties.  
 
Wereld 4 – Voortmodderen met Wgr? 
In wereld vier stuiten sommige gemeentebesturen op de Wgr, die de mogelijkheid biedt om de 
vijf samenwerkingsterreinen vanuit één bestuur aan te sturen. De oplossing om de 
samenwerking verder te laten groeien, lijkt gevonden te zijn, en een nieuwe integratie lijkt 
voor de deur te staan. Echter, niet alle gemeenten accepteren de Wgr. Dat is een gevoelige 
streep door de rekening en leidt tot een situatie die nog steeds voortduurt. Bij vier van de vijf 
gemeentebesturen is het duidelijk hoe men door wil gaan met de samenwerking. Alleen de 
gemeente Schoonhoven kan zich hierin niet vinden en houdt de beslissing over acceptatie van 
de Wgr af, ondanks een dringende brief van de provincie om een beslissing te nemen. In de 
tussentijd zorgen de verschillen in inzicht ervoor dat ten aanzien van de bestuurlijke 
intergemeentelijke samenwerking geen vooruitgang wordt geboekt. 
 
Een drietal dominante signalen is tijdens de integratiefase binnen het ISZF te onderkennen: 

• Het faciliteren van de samenwerking door de gemeentebesturen bij de sociale dienst is 
nauwelijks herkenbaar; 

• De samenwerking op het gebied van de personeelsdienst in Schoonhoven loopt verre 
van soepel; 

• De verhoudingen tussen de Krimpenerwaardgemeenten zijn gepolariseerd. 
 
SVHW 
 
Binnen het SVHW zijn drie werelden te onderscheiden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor 2004                2004           2005   Thans  
Figuur 3: Verhoudingen tussen werelden SVHW 
 
Wereld 1 – SVHW, SSC in rustig vaarwater 
Het SVHW kent in de periode vóór de uitbreiding van het all-in waterschap vele successen. In 
deze periode worden gemeenten mondjesmaat toegelaten tot het SVHW. Op deze wijze breidt 
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het samenwerkinggebied van het SVHW verder uit. Met weinig medewerkers is het SVHW in 
staat voor vele gemeenten en de waterschappen de Groote Waard en Goeree Overflakkee 
taken uit te voeren op het gebied van belastingen.  
Het SVHW wordt gekenmerkt door een breed kennisniveau van het personeel. Hierdoor is de 
kwetsbaarheid van het SVHW miniem en zijn de medewerkers enthousiast over het 
gevarieerde taakgebied waarin zij opereren. Nieuwe gemeenten moeten zelf het initiatief 
nemen om toe te treden als deelnemer van het SVHW.  
 
Wereld 2 – SVHW en complexe waterschapsituatie - besluitvorming 
Een periode breekt aan waarin het waterschap Hollandse Delta een groter gebied gaat 
bestrijken en een aantal water- en zuiveringschappen gaat samenwerken. Samen vormen zij 
het all-in waterschap Hollandse Delta. Het waterschap dat tot die periode aan het SVHW 
verbonden was, maakt plots deel uit van een breder waterschap. Hollandse Delta was voor het 
SVHW een te grote klant om los te laten. Dit resulteert in een lastige situatie met een aantal 
opties: het SVHW zal integreren in het all-in waterschap, het SVHW zal zonder het 
waterschap verder gaan of het waterschap zal integreren in het SVHW. Men kiest de optie de 
afdeling belastingen van het gehele all-in waterschap onder te brengen bij het SVHW, met als 
voorwaarde dat het SVHW daarbij ook al het personeel zal overnemen. Dit betekent dat het 
SVHW viermaal zo veel medewerkers krijgt als voorheen.  
 
Wereld 3 – SVHW, nieuw elan 
Dan ontstaat een nieuwe situatie, een derde wereld. In deze situatie vindt de integratie van de 
medewerkers van het all-in waterschap naar het SVHW plaats. De medewerkers van het all-in 
waterschap worden gescheiden, zodat twee groepen ontstaan: de medewerkers die vroeger 
voor de zuiveringschappen werkten en de medewerkers die voor de waterschappen werkten. 
De laatste groep wordt tussen de oude groep medewerkers van het SVHW geplaatst. Figuur 4 
geeft een overzicht van de situatie. De medewerkers van het zuiveringschap krijgen een aparte 
etage in het pand in Klaaswaal toegewezen. De eerste uitdaging die zich op dat moment 
voordoet, is het op tijd versturen van alle aanslagen. Het management van het SVHW besluit 
het verschil in werkwijze voorlopig in stand te houden totdat het SVHW in rustiger vaarwater 
is gekomen. Op dit moment worden cultuurverschillen tussen de verschillende groepen 
duidelijk en vinden vanuit het zuiveringschap regelmatig botsingen plaats. Een aantal 
veranderingen doet zich voor: een planning wordt gemaakt om te komen tot een omslagpunt, 
waarbij de gehele organisatie integreert naar drie afdelingen.  
 

 
Figuur 4: Nieuwe situatie SVHW 
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Een tweetal dominante signalen tijden de integratiefase bij het SVHW is te onderscheiden: 

• De medewerkers voelen zich minder verantwoordelijk voor het totaalproduct; 
• Het SVHW wordt gekenmerkt door een eilandenschap van verschillende groepen 

medewerkers; 
 
Reflecties en conclusies  
 
Door een koppeling te leggen tussen theorie en praktijk, is in het laatste hoofdstuk van het 
rapport de mogelijkheid ontstaan om conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Uit de 
onderzoeksresultaten van de onderzochte SSC’s en de analyse hiervan, komt een aantal 
gebieden prangend naar voren. Daarbinnen helpen reflecties op de verschillende onderwerpen   
de juiste stap te zetten in de richting van de conclusies en aanbevelingen. 
Deze gebieden zijn: 

• Cultuur van de organisatie; 
• Voorbereiding; 
• Samenwerking; 
• Besturing; 
• Identiteit; 
• Verandering; 
• Onderlinge (politieke) verhoudingen. 

 
Op het gebied van de cultuur van de organisatie 
Binnen de onderzochte casus zijn verschillen terug te vinden tussen de diverse 
gemeenteculturen. Uit de frictie binnen de K5, met betrekking tot de gemeente Schoonhoven, 
blijkt al dat de cultuur van de organisaties verschilt. Het SVHW kreeg te maken met een 
cultuuromslag vanwege de uitbreiding van het SSC, waardoor de mate van samenwerking, die 
in de vroegere situatie nog bestond, niet meer herkenbaar was. De omslag van niet- (direct) 
samenwerken naar samenwerken blijkt een grote stap te zijn, die gepaard gaat met meerdere 
problemen. Voorafgaand aan het starten van een SSC wordt binnen een gemeente al tot op 
zekere hoogte samengewerkt. Indien een gemeente reeds ervaring heeft met samenwerking en 
dit thema ingebed is in de eigen gemeentecultuur, heeft deze gemeente een voorsprong bij het 
aangaan van een intergemeentelijke samenwerking. 
Dit leidt tot de volgende conclusie:  
 

• Hoe groter de initiële samenwerking binnen de gemeente, des te beter de organisatie 
kan inspelen op mogelijkheden tot verdere samenwerking. 

 
Op het gebied van voorbereiding 
Rollen van betrokkenen binnen zowel de K5 als het ISZF waren in het integratieproces niet 
duidelijk. Dit probleem is terug te voeren op de situatie vóór de integratie. Het betrekken van 
de verschillende groepen in de ontwerpfase is belangrijk. Dit draagt bij aan een voortvarende 
start van het SSC. Als dit niet gebeurt dan wordt het risico op weerstand tegen de 
samenwerking en verandering-in-het-algemeen, groter.  
 
In de onderzochte casus is een povere organisatie van de wereld voorafgaande aan de 
integratiefase, te herkennen. Slechts bij het SVHW zijn aanwijzingen terug te vinden dat 
structureel gelet is op de groepsamenstelling van het SSC. Een nieuwe wereld wordt betreden 
bij het opzetten van een samenwerking in de vorm van een SSC. Dit vergt een adequate 
voorbereiding, flexibiliteit en ontwikkeling van nieuwe spelregels voor een geheel nieuwe 
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situatie. De volgende conclusies zijn te trekken aan de hand van de onderzoeksresultaten, 
analyse en reflectie van de voorbereiding: 
 

• Te weinig stakeholdergroepen worden betrokken in de voorbereidingsfase; 
• Het doorvoeren van acties door het bestuur, zonder overleg met betrokkenen, zorgt, op 

het gebied van de samenwerking, voor extra weerstand op medewerkerniveau; 
• Een SSC in de (inter)gemeentelijke context is niet alleen een politiek probleem, maar 

vooral ook een organisatorisch probleem. 
 
Op het gebied van samenwerking 
In de onderzochte casus spelen bij het SVHW conflicten en discussies tussen een deel van het 
personeel en het management. Het onderwerp van de discussies is de (in)competentie van het 
management. Dit is geen slechte ontwikkeling, want hierdoor krijgen de partijen inzicht in 
elkaars gedachtegang en biedt het mogelijkheden om verschillen tussen de partijen te 
aanvaarden. 
 
Het gevoel dat de samenwerking de betrokkenen van generalist tot specialist maakt, is terug te 
vinden bij het SVHW. De ervaring hiermee is overwegend positief. Een verklaring hiervoor is 
de terugblik naar de oude situatie, welke positief ervaren werd. Binnen het ISZF is de ervaring 
met de vroegere situatie juist problematisch. De I&A coördinatoren konden zich niet richten 
op het taakgebied waar hun kwaliteiten lagen. De nieuwe situatie zorgde voor meer zekerheid, 
ondanks de problemen die in de integratiefase aan het licht kwamen. 
Conclusies dienaangaande op het gebied van samenwerking zijn: 
 

• Discussies omtrent conflicten kunnen juist bijdragen aan het creëren van begrip tussen 
verschillende stakeholdergroepen van het SSC; 

• Er zijn vier factoren te onderscheiden die bepalen hoe de versmallende samenwerking 
binnen het SSC door de individuele medewerker ervaren wordt; 

o Persoonlijke eigenschappen; 
o Hoeveelheid verantwoordelijkheid in de nieuwe situatie; 
o Tevredenheid over de oude situatie; 
o Mate van versmalling van de werkzaamheden. 

 
Op het gebied van besturing 
De praktijksituatie bij het SVHW laat enkele interessante ontwikkelingen zien. Een 
belangrijke organisatievraag lijkt te zijn: hoe worden medewerkers gehuisvest in het SSC? Bij 
een kleine groep van medewerkers (plusminus 20) zoals binnen het ISZF en de oude situatie 
binnen het SVHW, bestaat de mogelijkheid om taken een allround karakter te geven en is 
weinig behoefte aan specialisatie. Het aantal medewerkers binnen het SVHW is fors gestegen 
door de uitbreiding. Specialisatie van taken is hierdoor noodzakelijk, waardoor het aantal 
bestuurslagen ook zal toenemen. 
 
De duur van de overgang van de oude naar de nieuwe situatie is in alle onderzochte casus lang 
geweest, waarbij het tegenovergestelde geprefereerd werd. Een veelgehoord argument vanuit 
het management is een te laag kennisniveau van het personeel. Bij nadere analyse blijkt dat 
dit slechts een deel van de oorzaak is van de ontstane situatie. Een andere reden is dat te veel 
aspecten in de voorbereiding onbeantwoord bleven, waardoor onduidelijkheid troef was. In de 
conclusies wordt hierop voortgeborduurd. 
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• In een groter SSC bestaan meerdere bestuurslagen vanwege de problemen die zich 
zullen voordoen in de aansturing, waardoor de behoefte aan specialisatie veel groter is;  

• Factoren die een rol spelen in het bepalen van de duur van de overgang naar de nieuwe 
situatie zijn: 

o Cultuurverschillen tussen de gemeenten; 
o Gelijkheid voor wat betreft de indeling van de gemeenten; 
o Kwaliteit van de voorbereidingsfase; 
o Betrokkenheid van het personeel bij de verandering; 
o Motivatie van het personeel; 
o Kennisniveau van het personeel. 

 
Op het gebied van identiteit 
Uit de casus blijkt dat enthousiasme een positieve invloed heeft op het groeiproces van een 
SSC. Dit is onder meer terug te vinden bij het SVHW vóór de uitbreiding. Het ISZF had geen 
keuzemogelijkheden in het wel of niet overnemen van het personeel. De instelling van het 
personeel en het gespleten identiteitsgevoel tussen de verschillende afdelingen van het SSC, 
hebben geleid tot een vertraging in de ontwikkeling van het SSC. Binnen de K5 viel op 
hoezeer centrumdiensten nog verweven zijn binnen de individuele gemeenten. 
De conclusies op het gebied van identiteit zijn: 
 

• Een actieve houding op het gebied van identiteit, door rekening te houden met de 
inpasbaarheid van medewerkers binnen een SSC, leidt ertoe dat de samenwerking met 
een voorsprong kan worden begonnen; 

• Verbondenheid met de oude situatie zorgt ervoor dat de omslag naar de nieuwe 
situatie in een SSC moeilijk te maken is. 

 
Op het gebied van verandering 
De fasering die tijdens het ontstaan van een SSC te herkennen is, laat zich in de praktijk meer 
aanzien als een bewegend raamwerk dan als een aantal te doorlopen sequentiële stappen. Zo 
valt het in de praktijk op dat in latere fasen vaak teruggegrepen wordt op de ontwerpfase. Op 
die manier spelen verschillende fasen tegelijkertijd. Een strakke fasering leidt ertoe dat 
betrokkenen worden afgehouden van een diagnose van een situatie in de praktijk. 
  

• Het in latere fasen terugvallen op veranderingen in het ontwerp, doet afbreuk aan het 
vertrouwen in de samenwerking op verschillende niveaus; 

• De eerder aangeduide fasering moet worden opgevat als een ontwikkelingstraject 
waar, in een bepaalde periode, een specifiek thema dominant naar voren komt. 

 
Op het gebied van politieke verhoudingen 
Dominante werelden kunnen de aandacht van de samenwerking afleiden. Binnen iedere 
wereld heeft elke partij een eigen rol en zijn bepaalde partijen dominanter dan andere. Bij de 
K5 is de machtsproblematiek duidelijk aanwezig, daar liggen de politieke verhoudingen te 
veel uit elkaar. De vraag die partijen bij elke wereld kunnen stellen is wie dominant zal 
worden in die wereld en hoe die wereld zo ingericht kan worden dat juist niet tegen 
machtsproblematiek aangelopen wordt. 
Hieraan kan de volgende conclusie verbonden worden. 
 

• In elke wereld moeten aandacht voor en discussie over zowel dominante als niet-
dominante partijen mogelijk zijn, om zo discrepantie rondom de machtsverdeling te 
verkleinen. 



 XI 

 
Aanbevelingen 
 
Een aantal aanbevelingen volgt uit het onderzoek. Deze worden hieronder kort benoemd: 

• Een belangrijk advies is: communicatie over de verandering en het betrekken daarbij 
van vertegenwoordigers van relevante disciplines; 

• Het opzetten van een testomgeving waarin met de nieuwe situatie geëxperimenteerd 
wordt en ervaring kan worden opgedaan, is een goede optie. Hierdoor krijgt het SSC 
een realiteitswaarde, en kunnen betrokken medewerkers en management in de 
testsituatie kennis over en ervaring met de nieuwe situatie opdoen; 

• Het verdient aanbeveling in de voorbereidingsfase een themagroep expliciet de 
ervaringen én (als er sprake is van meerdere partijen) verschillen tussen gemeenten te 
inventariseren. Alleen door deze inventarisatie reeds in de voorbereidingsfase te 
verrichten, kan met een voorsprong de nieuwe samenwerking tegemoet worden 
getreden; 

• Zie de voorbereiding als springplank naar een succesvolle samenwerking door: 
o Een duidelijke en actieve benadering richting relevante stakeholders; 
o Het zorgdragen voor betrokkenheid, vooral bij medewerkers; 
o Gemeenteculturen in kaart brengen (het wel of niet samenwerken reeds in de 

gemeentecultuur verweven); 
o Naast oog te hebben voor eventuele problemen, juist ook open te staan voor 

mogelijkheden.  
• Luister aandachtig naar de signalen vanuit het personeel en ga eventuele discussies 

niet uit de weg, om zo het constructieve proces dat ten grondslag ligt aan de 
samenwerking, tot uiting te laten komen; 

• Bepaal de massaliteit van de te vormen organisatie, om zo tot bepaling van een 
generalistisch of specialistisch karakter over te gaan.
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1 Introductie 
 
Dit hoofdstuk bevat de inleiding op het uitgevoerde onderzoek. Als eerste wordt de context 
besproken, vanwaaruit een brug wordt geslagen naar het thema van dit onderzoek: Shared 
Service Centers (SSC’s). Daarna volgt een overzicht van de scope van het onderzoek, waarna 
wordt stilgestaan bij de probleemstelling van het onderzoek. 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ordina Public Management Consulting/Ibas 
Consultancy. Het gaat daarbij om een exploratief onderzoek, met als onderwerp de 
samenwerking tussen autonome gemeenten (intergemeentelijke samenwerking) in de vorm 
van een Shared Service Center (SSC) volgens de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). 
Binnen deze samenwerkingsvorm delen verschillende organisaties diensten of voorzieningen. 
Het bundelen van specialistische kennis zorgt ervoor dat processen op een grotere schaal 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
Het voornaamste doel van dit onderzoek is het in kaart brengen en analyseren van problemen 
die zich voordoen op de gebieden identiteit, besturing en samenwerking tijdens de 
integratiefase van een SSC. De keuze voor juist deze onderwerpen wordt later in dit paper 
uitgebreid verantwoord. Ik hoop daaruit toetsbare hypotheses op te stellen, die met name 
gemeentelijke organisaties kunnen helpen beter in te spelen op kansen en bedreigingen tijdens 
die fase, om zo uitmuntendheid in de uit te voeren processen te behalen. 
 

1.1 Context, Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
 
Publiekrechtelijke samenwerking vindt meestal plaats op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Wgr biedt de gemeenten een kapstok om de 
samenwerking vorm te kunnen geven. Hiernaast kunnen gemeenten voor een 
intergemeentelijke commissie kiezen op grond van gelijkluidende verordening. Een andere, 
minder gebonden vorm dan volgens de Wgr is het samenwerken volgens 
dienstverleningsovereenkomsten. Deze toont veel overeenkomsten met de verderop 
beschreven Wgr-vorm regeling zonder meer. Echter, deze laatste regeling biedt nog meer 
vrijheid aan de samenwerkende partijen, wat kan leiden tot onzekerheid omtrent de 
samenwerking. 
 
De Wgr, die op 20 december 1984 in werking is getreden, kan men zien als een afgeleide van 
de veel gevoerde discussie over de organisatie van binnenlands bestuur, die tot de uitkomst 
heeft geleid dat gemeenten als eerste verantwoordelijk zijn voor de regionale problematiek. 
Het uitgangspunt van deze wet is dat taken van een bovenlokale aard en schaal in eerste 
instantie door gemeenten behartigd dienen te worden. Indien nodig, dient dit door middel van 
intergemeentelijke samenwerking plaats te vinden. De Wgr heeft ten doel de middelen aan te 
dragen om de intergemeentelijke samenwerking te verbeteren. (VNG, 1989) 
 
Hoewel in de praktijk de Wgr voornamelijk wordt gebruikt voor de samenwerking van 
gemeenten, maakt deze ook samenwerking mogelijk tussen provincies en waterschappen en 
combinaties van deze drie categorieën. Aan de gemeenschappelijke regeling kunnen ook 
andere openbare lichamen en het Rijk deelnemen. In 2005 is een additionele wijzigingswet 
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(Wgr-plus)1 aangenomen die intergemeentelijke samenwerking rondom steden expliciteert. 
Private rechtspersonen kunnen alleen deelnemen, indien zij daartoe bij Koninklijk Bestluit 
zijn gemachtigd.  
 
Indien gemeenten hun samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke regeling 
gestalte willen geven, kunnen zij, ingevolge art. 8 Wgr, uit vier varianten kiezen: 

• openbaar lichaam; 
• gemeenschappelijk orgaan; 
• centrumgemeentenconstructie; 
• regeling zonder meer. 

 
De laatste variant wordt niet expliciet in de Wgr genoemd, maar kan worden afgeleid uit de 
wet (art. 1, lid 1 Wgr). Een gemeenschappelijke regeling komt tot stand door een raadsbesluit, 
een besluit door het college van B&W of door een besluit van de burgemeester zelf 
(afhankelijk van wiens bevoegdheden het betreft).  
 
In tegenstelling tot een centrumgemeentenconstructie en een regeling zonder meer, wordt bij 
de eerste twee mogelijkheden, openbaar lichaam en gemeenschappelijk orgaan, een geheel 
eigenstandig samenwerkingsverband in het leven geroepen (Bakker, 2002).  
 
Het openbaar lichaam is de zwaarste variant, aangezien hier een rechtspersoon in het leven 
wordt geroepen, met alle bijbehorende rechten en plichten. De deelnemende gemeenten 
kunnen door de gemeenschappelijke regeling bevoegdheden van regeling en bestuur 
overdragen aan het openbaar lichaam. Naast de omschrijving van het belang of de belangen 
waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld, bepaalt de Wgr in artikel 10 dat men 
ook dient aan te geven welke bevoegdheden aan het samenwerkingsverband worden 
overgedragen. Het bevoegdhedenpakket is wel gebonden aan de grenzen die in de 
Gemeentewet en andere regelgeving zijn geformuleerd ten aanzien van een bepaald belang, 
zoals regels ten aanzien van belastingheffing. Men kan ook verdere beperkingen aanbrengen 
binnen de bevoegdheden die het openbaar lichaam van rechtswege bezit. 
 
De Wgr besteedt veel aandacht aan deze zware variant en schrijft een specifieke 
bestuurstructuur en werkwijze voor (zie paragraaf Besturing). In de praktijk wordt de 
openbaar lichaam variant gebruikt voor zeer uiteenlopende, veelal uitvoerende taken. 
 
Volgens de Wgr kan een gemeenschappelijk orgaan worden ingesteld “in daarvoor in 
aanmerking komende gevallen”. In tegenstelling tot de openbaar lichaam variant, is een 
gemeenschappelijk orgaan geen rechtspersoon en kan geen regelgevende bevoegdheden 
hebben. In de praktijk wordt deze variant veelal toegepast als intergemeentelijk overleg- en 
adviesorgaan voor een enkelvoudig belang. 
 
Op grond van een centrumgemeentenconstructie kunnen gemeenten overeenkomen dat 
bevoegdheden van een bestuursorgaan van de ene gemeente worden uitgeoefend door een 
bestuursorgaan van de andere gemeente. In dat geval is sprake van mandaat van 
bevoegdheden door het ene aan het andere gemeentebestuur. Deze radicale 
bevoegdhedenoverdracht zal vanzelfsprekend niet snel plaatsvinden; hierbij is dan ook in de 

                                                 
1 Wgr-plus: De wijzigingswet regelt de totstandkoming van zogeheten plusregio's, met name stadsregio’s, 
waarbinnen verplichtend wordt samengewerkt met het oog op de aanpak van de complexe beleidsopgaven op het 
gebied van wonen, verkeer en vervoer, werken en stedelijk groen, die zich in en rond de steden voordoen. 
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praktijk meer sprake van het gebruik van het ambtelijk apparaat van een der gemeenten door 
de andere gemeenten. Deze variant komt vooral voor bij gemeenten die al op basis van een 
openbaar lichaam met elkaar samenwerken. Het gaat dan vooral om uitvoerende (ambtelijke) 
taken, die als het ware worden uitbesteed aan een grotere gemeente. 
 
Een regeling zonder meer is te zien als een restgroep. Hier is sprake van een overeenkomst, 
aangegaan op grond van de Wgr, waarbij geen van de overige drie varianten in het leven is 
geroepen. In een lichte variant kan niet worden gedelegeerd of gemandateerd aan de regeling. 
Bestuursorganen worden niet in het leven geroepen. Het is een overlegstructuur en taken of 
bevoegdheden kunnen niet worden overgedragen.  
 
In 1994 is een indeling van de samenwerkinggebieden gedefinieerd, waarbinnen de 
gemeenten moeten samenwerken. Deze indeling komt tot stand door Provinciale Staten die de 
provincie opdeelt in samenwerkinggebieden. Daarbij moeten gemeenten zo veel mogelijk 
aansluiten bij huidige samenwerkingverbanden, in plaats van een nieuwe aanzet daartoe. In de 
praktijk acteerden de gemeenten toch al wel vaak verder dan de samenwerkinggebieden 
aangaven. Dit soort regelingen in de Wgr maakte deze nogal log. Verschillende vooroordelen 
ten aanzien van de Wgr ontstonden, waarbij de Wgr werd geassocieerd met het overdragen 
van werkzaamheden en het verlies aan invloed van de gemeenten. Bovendien wordt de 
regeling gezien als inflexibel en onslagvaardig. De provincie moet de samenwerking volgens 
de regeling eerst goedkeuren. In 2002 is dan ook een wetsvoorstel tot afschaffing van 
bundeling en integratie binnen de Wgr gemaakt, waarin de rol van de provincie iets minder 
nadrukkelijk en bepalend naar voren komt. Dit wetsvoorstel is eind 2005 van kracht 
geworden. Hiermee zijn de gemeenten in beginsel vrij om te bepalen met welke andere 
gemeenten (of andere partners) zij wensen samen te werken. Het goedkeuringregime van de 
provincie is uit de Wgr geschrapt. Een derde aanpassing van dit wetsvoorstel is dat de 
Gedeputeerde Staten niet meer de mogelijkheid heeft gemeenten aan te wijzen die een 
regeling móeten treffen. De aanwijzing door Gedeputeerde Staten vindt nu alleen plaats als de 
gemeenten daartoe een verzoek indienen. 
 

1.2 Context, opdrachtgever en SSC 
 
Ordina ontwikkelt zich tot een grote, specialistische dienstverlener. Ordina biedt effectieve 
oplossingen voor complexe vraagstukken, waarmee zij waarde toevoegt aan het bedrijfsproces 
en het succes van haar klanten.2 
 
Veel van de klanten van Ordina bij met name de overheid hebben belangstelling voor het 
concept SSC en hebben daar zelfs al een start mee gemaakt. Zij worstelen met het probleem 
om de opzet van dit concept op een manier vorm te geven die tot succes leidt. De consultants 
van Ordina bieden deze organisaties daarbij ondersteuning. De kennis en ervaring die zij 
hebben ten aanzien van het organisatieontwerp, organisatie-inrichting, 
organisatieontwikkeling en samenwerkingsrelaties tussen organisaties bieden een ideale mix 
om de samenwerking vorm te geven. Daarbij wordt ingespeeld op mogelijke kansen en 
bedreigingen die op dit gebied aanwezig zijn. Voor de adviseurs van Ordina is het concept 
SSC een aantrekkelijk onderwerp, omdat bijna alle elementen van de bedrijfsvoering aan de 
orde komen. Na het doorvoeren van de afschaffing van de verplichte bundeling en integratie 
van gemeenschappelijke regelingen binnen de Wgr, op 22 december 2005, is de 
aantrekkelijkheid van samenwerken volgens de Wgr nog groter geworden. In combinatie met 

                                                 
2 Bron: www.ordina.nl 
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de gemeentebudgetten die nagenoeg gelijk blijven, terwijl het aantal taakgebieden van de 
gemeente blijft toenemen, zal dit waarschijnlijk ertoe leiden dat een nog grotere behoefte aan 
samenwerking ontstaat. De kennis die de adviseurs bij Ordina bezitten ten aanzien van het 
openbaar bestuur zorgt daarbij voor een ideale combinatie. Om al deze redenen is de interesse 
van Ordina in vraagstukken rond het SSC verder gegroeid en te plaatsen. 
 

1.3 Besturing, samenwerking en identiteit, als scope van het 
onderzoek 
 
1.3.1 Vanuit Ordina 
 
De manier waarop men bij Ordina (voorheen: Ibas Consultancy) de ontwikkeling van een 
SSC beziet is te verklaren vanuit de sociotechniek, een stroming in het organisatiedenken. Een 
belangrijk kenmerk van de sociotechniek is dat het verklaren en veranderen plaatsvindt in 
relatie tot omgevingscondities en strategische keuzes. Een ander belangrijk kenmerk is dat de 
organisatie een samenhangend geheel is van zowel technische als sociale variabelen. De 
omgevingscontext is dus een belangrijke variabele binnen de sociotechniek. Vanuit het 
sociotechnisch perspectief zijn vier fases te definiëren die bij het ontstaan van een SSC 
herkenbaar zijn:  

• Ontwerp; 
• Ontvlechting; 
• Integratie; 
• Operatie. 

 
In de eerste fase, het ontwerp, wordt men geconfronteerd met de noodzaak tot samenwerking 
en het oprichten van een SSC. Hierin worden de plannen gemaakt om de samenwerking vorm 
te geven. Op verschillende niveaus in de organisatie probeert men draagvlak te verkrijgen om 
het nut van een SSC weer te geven, en vindt een opzet plaats voor het ontwikkelen van een 
SSC. De tweede fase omvat de ontvlechting, waarbij het geselecteerde uitvoeringsonderwerp 
ondergebracht wordt in het SSC en een afstand wordt gecreëerd met de oude situatie. De 
integratiefase is de volgende fase. Het gaat hierbij om het integreren van het 
uitvoeringonderwerp in het SSC. Eind 2005 organiseerde (toen nog) Ibas Consultancy een 
congres over shared services: Ibas en Night of the Proms: Sharing ideas over Shared Services. 
Twee van de gastsprekers waren Jan Brinkman (gemeentesecretaris Vlaardingen) en Jan 
Hecker (projectmanager Vlaardingen). Zij benadrukten de complexiteit die een verandering 
naar een SSC met zich meebrengt, mede ook door de hoeveelheid stakeholders. De laatste 
stap is de operatiefase, welke volgt nadat de integratie naar het SSC volledig afgerond is. Het 
doel van een SSC in de operatiefase is om te streven naar uitmuntendheid in het uitvoeren van 
processen. Aan de basis van het behalen hiervan ligt de integratiefase.  
 
1.3.2 Vanuit de literatuur en de verkennende gesprekken 
 
Uit de literatuur (zoals beschreven in hoofdstuk 2) en uit de verkennende gesprekken bleek  
dat verschillende situaties zich voordoen tijdens de integratiefase op de gebieden identiteit, 
besturing en samenwerking. Vanuit het personeel en het management kan onvrede of 
onduidelijkheid bestaan over de uit te voeren taken, waardoor acceptatie van de nieuwe 
situatie lange tijd kan duren. Bovendien moet het vertrouwen bij de medewerkers aanwezig 
zijn dat de nieuwe rollen op een juiste wijze invulling krijgen. Vanuit mijn studie 
bedrijfskunde (aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) met als afstudeerrichting 
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“Management van Verandering” biedt de integratiefase van een SSC genoeg uitdaging om 
deze verder uit te diepen. Derhalve heb ik de keuze gemaakt mij verder te verdiepen in deze 
fase. Dat houdt overigens niet in dat ik in mijn gesprekken niet het gehele ontstaan en de 
ontwikkeling van een SSC nader onder de loep neem. 
 
Veel factoren beïnvloeden de samenwerking. Samenwerking speelt dan ook een sleutelrol 
binnen het SSC. Behaalde successen zijn afhankelijk van een samenwerking die zonder al te 
veel strubbelingen tot stand is gekomen. Het is daarom interessant om samenwerking als 
onderzoeksgebied mee te nemen in dit onderzoek. Daaruit zal blijken hoe de samenwerking 
tot stand komt en welke hindernissen ontstaan en overwonnen moeten worden, die zich 
voordoen bij de overgang van de oude naar de nieuwe situatie. 
 
Mensen en hun interacties spelen een cruciale rol in een SSC-context. Toch is het een factor 
die vaak onderbelicht blijft en minder aandacht krijgt dan bijvoorbeeld de structuur. 
Medewerkers binnen een SSC komen in een compleet nieuwe omgeving terecht en moeten 
gaan samenwerken in een nieuwe situatie. Interessant is het om te onderzoeken met welke 
ontwikkelingen zij te maken krijgen en welke achterliggende gedachten ten grondslag liggen 
aan de wijze waarop zij de nieuwe organisatie beoordelen. Een ander punt hierbij zijn de 
veranderende rollen, waar vooral medewerkers binnen het SSC mee te maken zullen krijgen, 
maar ook het bestuur. Hoe gaat men hiermee om binnen en buiten het SSC? Welke invloed 
hebben de veranderende rollen op de manier waarop zij naar de ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
organisatie kijken, is er wel sprake van een oude, zelfs van een nieuwe organisatie? Uit 
verkennende gesprekken in dit onderzoek kwam naar voren dat het personeel de overgang 
naar een SSC kan ervaren als de transitie van generalist naar specialist. Mij interesseerden 
hier vragen als: hoe kijken personeel, bestuur en management naar dit onderwerp? Is deze 
verandering in de eigen identiteit ook te bemerken binnen de SSC’s in het kader van dit 
onderzoek? Of, zitten daar juist veel verschillen in en hoe zijn de verschillen te verklaren? 
Bij de besturing van een SSC komen veel aspecten naar voren. Waar in de  ontwerpfase meer 
met stuurgroepen wordt gewerkt, wordt bij de integratiefase een bestuur benoemd. Het 
invullen van deze bestuurlijke taken is niet altijd even voor de hand liggend, zeker wanneer 
geen eerdere ervaring is opgedaan in zulk soort samenwerkingsverbanden. Via gesprekken bij 
een geselecteerd aantal SSC’s wordt in dit onderzoek getracht de besturing van een SSC 
verder in kaart te brengen en te bezien of de wijze waarop in de praktijk gestuurd wordt, 
overeenkomst vertoont met de wens die bij de verschillende besturen daaromtrent leeft. 
 
De hier bovengenoemde vragen zullen worden beantwoord in hoofdstuk vier, de analyse van 
de onderzochte casus. 

 

1.4 Probleemstelling  
  
De probleemstelling van het project is derhalve tweeledig. Het bestaat uit een component over 
de integratiefase en een component over de verschillende stakeholders. De centrale 
probleemstelling van het project kan als volgt worden geformuleerd: 

 
1. Welke issues spelen in de integratiefase van SSC’s een rol? Verschillen deze 

onderwerpen per context? 
2. Zijn, op basis van analyse van deze onderwerpen, verschillende hypothesen en 

scenario’s te ontwikkelen, die mogelijkheden geven om SSC’s gedurende de 
integratiefase te versterken? 
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Uit de vraagstelling kunnen dan de volgende deelvragen worden geformuleerd: 
 
Integratiefase 
 

• Welke omschrijvingen worden gebruikt om de integratiefase bij de ontwikkeling van 
een SSC te duiden? 

• Hoe kan deze fase worden afgebakend? 
• Welke intergemeentelijke samenwerkingverbanden zijn geschikt om deze fase te 

onderzoeken? 
 
Stakeholders 
 

• Welke stakeholders spelen een rol in de integratiefase van de te onderzoeken 
reorganisaties? 

• Welke issues spelen bij de verschillende stakeholders? 
• Hoe zijn deze issues van invloed op het gedrag van stakeholders? 

 
In het volgende hoofdstuk behandel ik een aantal artikelen over de onderwerpen SSC, 
besturing, identiteit en samenwerking. In het daaropvolgende hoofdstuk beschrijf ik de 
onderzoeksresultaten van de onderzochte intergemeentelijke samenwerkingverbanden. In 
hoofdstuk vier vindt de analyse plaats op basis van de onderzoeksresultaten. Tot slot, in het 
laatste hoofdstuk, presenteer ik de gevonden conclusies in dit onderzoek. 
 

1.5 Methodologie 
 
In deze paragraaf wordt beantwoord waarom, en op welke wijze, ik het onderzoek op de 
beschreven manier uitvoer. Via diepteinterviews bij verschillende SSC’s met verschillende 
stakeholders heb ik getracht om spelende issues bij intergemeentelijke samenwerking in kaart 
te brengen. Om mijzelf hiertoe in staat te stellen is een theorie nodig die mij helpt verschil en 
dynamiek in de zienswijzen te beschrijven, en die de sociale inbedding van deze zienswijzen 
onderkent, helpt te bezien en te analyseren. Maas (2005) onderscheidt vier verschillende 
benaderingen van organisatie: 

1. Structuurdenken: De organisatie wordt opgevat als zijnde op voorhand te structureren 
en te modelleren; 

2. Procesdenken: De organisatie is een resultaat van het selectieproces van de 
waarnemer; 

3. Sociaal constructivisme: De organisatie en de omgeving worden gevormd door de 
constructies van betrokkenen, waarna consensus plaatsvindt over het 
organisatieproces; 

4. Integratiedenken: Hierbij wordt gezocht naar methoden om de verschillende 
benaderingen van betrokkenen binnen en buiten een organisatie te inventariseren, te 
managen  en een plaats te geven. 

 
Al deze paradigma’s bieden zo op eigen manier de mogelijkheid om de werkelijkheid, in casu 
een organisatie, in ogenschouw te nemen. Vanuit het perspectief van het onderzoek gaat mijn 
interesse vooral uit naar een benadering die verschillen kan analyseren en derhalve diverse 
benaderingen weet te combineren. Structuurdenken en procesdenken richten zich vooral op 
overeenkomst, terwijl sociaal constructivisme eerst verschil exploreert, maar vervolgens 
overeenkomst nastreeft. Enkel de laatste benadering, integratiedenken, lijkt zowel van 
toepassing te zijn op verschil als op overeenkomst. Ik heb mij derhalve op integratiedenken 
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gericht, om de verschillende benaderingen zo goed  mogelijk weer te geven (Van Dongen c.s., 
1996). Voor de start van mijn onderzoek heb ik naar methoden gezocht die hiermee verband 
houden en heb ik mij zodoende verdiept in Guba & Lincoln (1989), Erlandson (1993) en 
Rubin & Rubin (2005) 
 
Ontologische grondslagen van het onderzoek 
 
Hierbij wordt organisatie opgevat als een continuerend proces van betekenisverlening en 
onderhandeling over de regels tussen betrokkenen. Het gedrag is zowel de oorzaak als het 
gevolg van de interactie tussen mensen. Het is dan ook mogelijk dat verschillende 
werkelijkheden naast elkaar bestaan en dat actoren deel uit kunnen maken van meerdere 
situaties. Twee stellingen vatten dit uitgangspunt samen: (1) mensen organiseren of leven niet 
in een sociaal vacuüm en (2) verschil in opvatting van mensen wordt zichtbaar in het verschil 
in consequenties van hun gedrag en de opinies die zij hebben. Deze laatste stelling staat in de 
sociale wetenschappen ook wel bekend als het Thomas-theorema (1928). 
 
Epistemologische grondslagen van het onderzoek 
 
Epistemologie houdt in dat een onderzoeker zijn object van afstand, volgens gangbare, 
standaard wetenschappelijke opvatting, bestudeert. Postmodernen zijn het niet eens met een 
dergelijk uitgangspunt. In hun opvatting zijn de onderzoeker en de onderzochten vervlochten 
in een relatie en krijgt onderzoek in die context betekenis. In elke interactie wordt een 
betekenis geproduceerd die afhankelijk is van de context. De werkelijkheid is hierdoor alleen 
mogelijk door de verschillen in contexten te onderzoeken. 
Discours is een ononderbroken proces van het produceren van de betekenissen. Er is een 
discours of er is niets (Van Dongen c.s., 1996). Deconstructie is het begrijpen van een proces 
en het decoderen van discours geproduceerd door anderen. Door te kijken naar verschillen in 
de wereld van het discours en deconstructie, komt een nieuwe verschil naar voren dat wordt 
aangeduid als differance of verschal  (Maas, 2005). Een epistemologische consequentie is dat 
de basis van een proces wordt gevormd door doorlopende interactie en construeren tussen 
configuraties. Hier komt ook het begrip triadisering (driepoligheid) om de hoek kijken. Een 
gesprek tussen A en B vindt plaats ten opzichte van of binnen een betrokkenheid C. Deze C 
kan meerdere vormen aannemen, zoals een persoon of meerdere personen of een derde 
betekenis. In de hoofdstroming van de sociale theorie wordt verwezen naar de poging om 
deze C buiten te sluiten en pas later in ogenschouw te nemen. Dit is een standaardvergissing, 
want bij triadisering is immers geen sprake van een sequentiële context, maar meerdere 
contexten, die simultaan spelen. Door een situatie te zien vanuit een triadisch karakter, heeft 
men oog voor wisselende constructies en het synchrone karakter van de context. 
Contextvariatie wordt hierdoor dus mogelijk gemaakt. Indien sprake is van meervoudige 
betrokkenheid bij verschillende configuraties, wordt dit multipele inclusie genoemd. Een 
bijdrage aan conflicthantering kan geleverd worden door het wisselen van inclusie, omdat 
zodoende de context ook verandert. Macht speelt hierin ook een rol. Daarmee heeft men het 
vermogen om een inclusie aan een ander op te leggen. 
 
Methodologische grondslagen van het onderzoek 
 
Foucault (1998) introduceerde voor het eerst het concept sociale ruimte: meerdere 
configuraties en aggregaten vertonen een bepaald patroon. Peverelli (2000) beschrijft ruimte 
als zijnde de door een groep actoren gedeelde sociale en cognitieve elementen. Deze 
elementen zijn onlosmakelijk verbonden. Het meervoud en de gelaagdheid van de contexten 
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vormen cruciale elementen in het begrip ruimte (Maas, 2005). Ruimte refereert hier aan het 
begrip “werelden”. Een wereld krijgt vorm door de verschillende configuraties die binnen die 
werelden aanwezig zijn. Configuraties kunnen daarbij weer helpen om de sociale dynamiek 
zichtbaar te maken, zij het als een momentopname. Bij configuraties is namelijk sprake van 
een hecht, doorgaand interactiepatroon. Gebruikmakend van deze begrippen kunnen patronen 
geïnventariseerd en beschreven worden, wat de onderzoeker in staat stelt een analyse te 
maken. 
 
Onderzoeksaanpak 
 
In dit onderzoek gebruik ik een samenstel van de genoemde methoden die mij in staat stellen 
om naar verschil te kijken. Hierbij kijk ik ook naar wat juist niet speelt of anders (Maas, 
2005). Dit geeft mij de mogelijkheid om sociaal-cognitieve ruimte en werelden te ontdekken 
en te beschrijven. 
In dit onderzoek is de naturalistische aanpak gebruikt zoals omschreven in het boek van 
Erlandson c.s.(1993). Zij beschrijven deze manier als een repetitieve aanpak waarbij een 
aantal te volgen stappen ervoor zorgt dat de materie steeds completer wordt. Het ontwerp van 
het onderzoek is van te voren niet helemaal vastgelegd, maar ontstaan nadat het onderzoek is 
begonnen. Het onderzoek hield een aantal interviews met verschillende stakeholders van 
verschillende SSC’s in. Door te spreken met betrokkenen in verschillende functies en in 
verschillende fases, is aan de voorwaarde van triangulation voldaan. Bij deze keuze wordt 
ook een zekere mate van flexibiliteit ingebouwd, zodat later de mogelijkheid bestaat om nog 
meer personen te interviewen. Dit strookt met het principe van emergent design. In het 
onderzoek ben ik de interviews ingegaan als objectief en onafhankelijk buitenstaander. De 
fases zoals gedefinieerd door hen, heb ik herhaald tot geen nieuwe informatie uit de 
interviews meer naar voren kwam. 
 
Methoden 
 
De gebruikte observatiemethoden zijn de af te nemen semi-gestructureerde interviews op een 
naturalistische manier, en de te raadplegen documenten. De vragen in de interviews zullen zo 
veel mogelijk open van aard zijn. Voor de interviews is de exacte verwoording van de vragen 
niet vastgesteld. Deze verwoording is ook afhankelijk van de manier waarop het interview 
verloopt. Voorafgaan aan het interview zijn wel onderwerpen en discussiepunten vastgesteld 
die behandeld worden. Veel aandacht gaat uit naar het wie, wat, hoe en waarom en vanuit dat 
standpunt verschillen gecreëerd met het wie, wat, hoe en waarom juist niet. Deze 
krachtenveldanalyse helpt om verschillende thema’s zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het 
analyseren zal gebeuren aan de hand van een verfijning van de Ishakawa diagrammen, ook 
wel circulaire mappen genoemd. Door de oorzaken-gevolgen schema’s te beschouwen als 
volgende oorzaken voor nieuwe gevolgen of consequenties, ontstaat, in lijn met de 
methodologie, dynamiek in de analyse. Dit gebeurt aan de hand van cyclische kaarten (Maas, 
2005). Hierbij worden oorzaken, gevolgen en consequenties uiteengezet in een schema, 
waaruit verschillende scenario’s komen die helpen conflicten beter te begrijpen en die kunnen 
leiden tot het oplossen ervan. Deze analyse borduurt voort op de sociale integratie 
methodologie en helpt inzicht te verkrijgen in het verschil dat rondom thema’s speelt .  
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2. Contextgerelateerde literatuur 
 
Wat is een SSC? Hoewel vele omschrijvingen van een SSC bestaan, lijken de meeste auteurs 
het eens te zijn over de volgende bewering: met behulp van een SSC is het mogelijk 
processen, mensen en systemen in een organisatorische eenheid te concentreren. Dit biedt 
voordelen als tijd- en kostenbesparing. De meeste SSC’s worden ingezet om processen op het 
gebied van Financieel, HRM, Inkoop en IT te bundelen en te ondersteunen. De kern van een 
SSC is het samenvoegen van processen en functies die voorheen lokaal uitgevoerd werden. 
Een SSC is vooral een organisatorische structuur die de voordelen van centralisatie en 
decentralisatie kan combineren. 
In dit hoofdstuk ga ik in op een drietal relevante artikelen uit de literatuur over Shared Service 
Centers die vaak een instrumentdoos karakter hebben. Schulman, Dunleavy, Harmer & Lusk 
(1999) zijn respectievelijk consultants van PricewaterhouseCoopers en de directeur van de 
shared service bij het bedrijf Lucent Techonologies. Vervolgens komt de literatuur van 
Strikwerda aan bod, zelf hoogleraar te Amsterdam, alsmede actief consultant bij Nolan, 
Norton & Co. Hierin presenteert hij conclusies uit onderzoek naar 30 verschillende casus van 
SSC’s. Ik behandel hierbij de manier waarop het boek het concept SSC beschrijft en noem 
een aantal bevindingen, die voor mijn onderzoek relevantie hebben. Het derde geschrift van 
Korsten, Schaepkens & Sonnenschein geeft een betere kijk op SSC in combinatie met de 
overheidsinstellingen. Aangezien dit gebied overeenkomst vertoont met mijn 
onderzoeksgebied, kunnen de conclusies hieruit een aanvulling geven op de conclusies uit de 
eerste twee geschriften. Na de behandeling van het begrip SSC wil ik graag dieper ingaan op 
de gebieden besturing, identiteit en samenwerken. Om deze aspecten te verhelderen is een 
mix tussen Engelstalige en Nederlandstalig literatuur gebruikt. Tot slot volgt een terugblik op 
de behandelde literatuur en hoe deze verder doorwerkt in dit rapport. 
 
2.1 Schulman, Dunleavy, Harmer & Lusk 
 
Het boek van PriceWaterhouseCoopers: Shared services, adding value to the business units, 
geschreven door Schulman c.s.(1999), gaat in op de fase van invoering van een SSC. De 
ervaringen van het veldwerk van de drie consultants (Schulman, Dunleavy en Harmer) dienen 
hier als basis voor de bevindingen die in dit boek worden gepresenteerd. Daarbij vindt op elk 
van de behandelde macro onderwerpen een terugblik plaats op hoe hiermee is omgegaan bij 
Lucent Technologies en welke alternatieve opties bij de bevindingen van de onderwerpen 
mogelijk zijn. De onderwerpen uit dit boek spelen vooral in op de problematiek en de zaken 
die spelen in de private sector. Dit komt vooral terug wanneer ze de karakteristieken 
beschrijven van bedrijven voor wie shared service een interessante optie is. Toch bestaan 
genoeg behandelde onderwerpen die ook inspelen op de problematiek in de publieke sector. 
De bevindingen die de auteurs in het boek verwoorden, moeten de klant duidelijk maken hoe 
een  SSC opgezet kan worden, opdat de waarde van een SSC voor deze klant duidelijk naar 
voren komt. Hierbij onderscheiden ze drie gebieden: het nagaan of een SSC de geschikte 
oplossing is, het van start gaan met de samenwerking en het opzetten van de infrastructuur.  
 
Begonnen wordt met een overzicht wat een SSC precies inhoudt. Daarbij plaatsen de auteurs 
de opmerking dat het invoeren van een SSC gepaard gaat met een enorme cultuuromslag. Het 
gevolg is dat de gehele bedrijfscontext aangepast moet worden. Het kost tijd, wilskracht en 
energie om over te gaan van een gedachtengang van gedecentraliseerd management naar 
gecentraliseerd management voor de verschillende onderdelen van organisaties. In de eerste 
twee delen van het boek bespreken de auteurs vooral het voorproces van het opstarten van het 
SSC. In hoofdstuk drie van dit boek geven zij een antwoord op de vraag welke doelen 



 12 

bedrijven kunnen stellen, waarbij het opzetten van een SSC een goede keuze is. Hiervoor 
noemen zij drie opties: 

• Het verlagen van kosten door schaalvergroting, terwijl de kwaliteit van de 
ondersteunende diensten omhoog gaat; 

• Een verbeterde dienstverlening aan de klant; 
• Het creëren van een professionele werkomgeving. 

 
Terwijl deze drie doelen omgezet kunnen worden naar behaalde voordelen, definiëren de 
auteurs, gebaseerd op de ervaringen die zij hebben op het gebied van shared services, een 
drietal aspecten die een hindernis kunnen vormen met betrekking tot het implementatietraject:  

• Het niet op orde hebben van de infrastructuur; 
• De hoeveelheid tijd en de mate van verbondenheid en toewijding die het kost om een 

shared service omgeving op te zetten; 
• Moeilijke situaties omtrent het wederzijds vertrouwen die leiden tot emotionele 

barrières in het implementatieproces. 
 
Het niet op orde hebben van de infrastructuur betekent dat te veel verschillen tussen de 
samenwerkende onderdelen aanwezig zijn. Op deze manier is het niet mogelijk voordeel te 
behalen op het gebied van efficiency. Het voorbeeld van ICT wordt hierbij aangehaald: voor 
de integratie naar de situatie van de shared service mogen geen verschillen bestaan in de 
gehanteerde softwarepakketten en hardware om de voordelen van samenwerking terug te zien. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het boek zich vooral richt op de samenwerking tussen 
Business Units en mijn onderzoek zich richt op de samenwerking tussen autonome overheden, 
waardoor verschillen tussen de samenwerkende onderdelen eerder toelaatbaar kunnen zijn. Bij 
het definiëren van de tijd en de verbondenheid die nodig zijn om een shared service omgeving 
op te zetten, spelen verantwoordelijkheid, efficiency (processen, systemen en schaalgrootte) 
en effectiviteit (vaardigheden, geleverde dienstverlening, organisatie) een grote rol. Het 
onderkennen van het gevaar omtrent het mogelijke wantrouwen is mogelijk door het 
vroegtijdig bepalen welke activiteiten in een shared service omgeving terechtkomen, en 
rekening mee houden dat het verliezen van de activiteit niet het verliezen van de 
betrokkenheid bij die activiteit betekent. Het fysiek op afstand plaatsen gaat immers gepaard 
met een verlies aan controle binnen de organisatie. 
 
Voor mijn onderzoek zijn het derde en vierde deel van het boek van belang. Hier gaan de 
auteurs dieper in op de implementatie van een shared service en koppelen zij terug aan de 
hand van de case-beschrijving van Lucent Technologies. In deze delen is een aantal 
deelonderwerpen interessant voor mijn onderzoek. Conclusies hieruit worden in onderstaande 
delen besproken. Zo komen achter elkaar aan bod: de opzet van het implementatietraject, 
barrières bij de implementatie van de verandering en het potentieel van het SSC.  
Er worden door Schulman c.s. twee aanpakken omschreven: een snelle start en een meer 
gematigde aanpak. Het voordeel van de snelle aanpak is vooral de duidelijkheid die de 
genomen beslissing uitstraalt. Vooral als de steun voor het invoeren van een shared service 
niet optimaal is, kan deze aanpak een goede keuze zijn. Het nadeel is dat de verandering 
inhakt op de dagtaken van het personeel en erg ingrijpend is. De meer gematigde aanpak 
daarentegen biedt de mogelijkheid om de juiste mensen op de juiste plaats in de nieuwe 
organisatie te krijgen. Het nadeel van deze aanpak is weer dat het op weerstand van het 
personeel stuit, omdat de periode van verandering te lang duurt. Door succesvol 
veranderingsmanagement kan dit nadeel tot een minimum beperkt worden. Dit leidt ertoe dat 
tien aanbevelingen volgen voor een succesvolle implementatie van een shared service: 
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1. Blijf geconcentreerd op de oorspronkelijke reden voor het overgaan tot samenwerking; 
2. Richt op makkelijk haalbare doelstellingen; 
3. Maak de eerst behaalde successen breeduit bekend; 
4. Maak gebruik van compensatieaspecten om personeelmanagement onder controle te 

houden; 
5. Vermijd overmatige bureaucratie en organisatielagen; 
6. Organiseer de samenwerking rondom teams; 
7. Focus op processen, mensen en de organisatie, niet op technologie; 
8. Bouw additionele controlemogelijkheden in; 
9. Gebruik meetresultaten in discussies die op feiten zijn gebaseerd; 
10. Maak vooraf geaccepteerde afspraken over budgetten en voorspellingen. 

 
De grootste barrières bij het succes van een SSC worden gevormd door mensen die te veel 
kijken naar het hoe (het proces), en minder naar het waarom (noodzaak tot opstarten SSC), 
mensen die te veel bezig zijn met het herdefiniëren van het probleem en door het onvermogen 
om een toekomstig perspectief te hanteren. De auteurs geven aan dat een actieve vorm van 
veranderingsmanagement nodig is om het veranderingsproject succesvol te maken. Zo moet 
gebouwd worden aan het bewerkstelligen van draagkracht bij en verbondenheid aan de 
veranderingen. Tevens moeten belangrijke elementen als structuur, rollen en vaardigheden op 
elkaar worden afgesteld. Als laatste moet constant ruimte aanwezig zijn voor verbeteringen. 
 
De organisatiecultuur is de persoonlijkheid van de organisatie. Steven Ott (1991) definieert 
vijf niveaus van cultuur in een organisatie: artefacten, gedragspatronen, gedragsnormen, 
waarden en fundamentele assumpties. De kans om een succesvolle implementatie van de 
samenwerking op te zetten zal groeien als de bestaande cultuur, gedragspatronen en 
assumpties corresponderen met het gedrag en de assumptie in de gewenste situatie. 
 
Ondanks alle voordelen hebben bedrijven nog steeds moeite om de beslissing te nemen om 
transacties en taken te verrichten vanuit één fysiek SSC. Een aantal uitdagingen moet daarbij 
overwonnen worden. Zo krijg je te maken met weerstand ten opzichte van verandering en 
krijgen delen van de organisatie het gevoel dat ze controle verliezen. Het overwinnen van 
deze uitdagingen helpt bij het succesvol opereren van taken in de vorm van een shared 
service. 
 
Reflectie 
 
Wat mij vooral aanspreekt in deze benadering, is het implementatiedeel waarop de auteurs 
zich richten. Zo worden niveaus in de cultuur van een organisatie onderscheiden. Deze helpen 
mij bij het maken van de analyse en geven een goed beeld van het samenwerken in een SSC. 
Het deel over het ontwerp in deze benadering spreekt mij minder aan, maar kan mij eventueel 
helpen om in een later stadium te zien waar geen rekening mee is gehouden. Verder richt dit 
boek zich voornamelijk op het geven van adviezen gericht op de structuur en houdt het 
minder rekening met andere door mij relevant geachte factoren. In dit onderzoek wil ik juist 
een andere richting inslaan en mijzelf minder richten op structuur. 
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2.2 Strikwerda 
 
Het boek van Strikwerda (2004): Shared service centers, van kostenbesparing naar 
waardecreatie biedt een basis voor het onderwerp samenwerking. Strikwerda’s definitie van 
een SSC: een SSC is een resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) in de interne organisatie 
van een onderneming, overheidsinstelling of non-profit instelling, die tot taak heeft het 
leveren van diensten op een specifieke specialisatie (zoals administratie, personeelszaken, 
informatietechnologie, inkoop e.d.) aan de operationele eenheden van die onderneming (zoals 
business units, divisies of werkmaatschappijen), op basis van een overeenkomst tegen een 
verrekenprijs. In dit boek beschrijft hij de redenen voor het opstarten van een SSC zoals 
kostenbesparing, het verhogen van kwaliteit van de interne dienstverlening en de exploitatie 
van kennis. 
 
Bij de invoering van een SSC spelen een aantal issues. Dit zijn de motivatie van de business 
manager, de marktgerichtheid van de gehele organisatie, de normen en waarden van de 
onderneming, het vinden van de juiste manager, de stabiliteit van de vereiste IT en de 
consequenties voor het raad van bestuur. Uit de genoemde aspecten blijkt duidelijk dat dit 
boek zich vooral richt op SSC in de private sector en niet zo zeer op de publieke sector. Toch 
wordt een aantal onderwerpen behandeld die universeel zijn qua karakter en interessant zijn 
om te behandelen in het kader van dit onderzoek. Hierbij richt ik mij vooral op de 
onderwerpen die niet expliciet naar voren kwamen in de bovenstaande literatuur van 
Schulman c.s. (1999). 
 
Een SSC als functionele of als operationele specialisatie bezit een eigen cultuur en eigen 
normen en waarden. Bij de beslissing om over te gaan tot de invoering van een SSC vinden de 
bestuurders het lastig om de gevolgen te overzien betreffende de marktgerichtheid, 
klantgerichtheid en een goede dienstverlening aan de klant. De meningen verschillen over de 
vraag of de normen en waarden van het SSC gelijk blijven aan de gehele organisatie. 
Sommigen vinden van wel, anderen benadrukken de noodzaak van een eigen cultuur voor het 
SSC, dat past bij het werk en de mensen betrokken bij het SSC, binnen de context van de 
algemene waarden van ondernemingen.  
 
Voor de invoering van een SSC moet een beslissing genomen worden over die aspecten met 
betrekking tot de activiteiten van een SSC: 

1. Welke taken zullen door het SSC worden uitgevoerd, al of niet met een gefaseerde 
invoering daarvan in tijd; 

2. Voor welke afdelingen binnen de onderneming zal het SSC wel of niet werken, al of 
niet met een gefaseerde invoering; 

3. Mag/moet het SSC wel of niet werken voor derden? 
 
Uit de praktijk blijkt dat het onderscheid tussen operationele en ondersteunende diensten niet 
het juiste criterium is ten aanzien van de beslissing welke activiteiten wel en niet in een SSC 
moeten worden uitgevoerd. Een activiteit moet aan twee voorwaarden voldoen om voor 
uitvoering door een SSC in aanmerking te komen: 

• Het moet gaan om een generieke activiteit, die zonder verlies aan economische waarde 
te standaardiseren valt voor meerdere producten, markten en/of merken; 

• De activiteit of output van een proces moet beschrijfbaar zijn in de vorm van een 
contract en de prestatie moet objectief toetsbaar zijn. 
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Medewerkers in een SSC hebben vooral problemen met de identiteitsbeleving. Het maakt veel 
uit of iemand zich kan identificeren met een product of een merknaam, of dat van deze 
persoon wordt verwacht zich te identificeren aan de hand van een functionele of professionele 
activiteit. Aandacht besteden aan de identiteit kan in de vorm van een eigen naam, logo, 
sociale bijeenkomsten en een eigen intern communicatiemedium. 
 
Uit het onderzoek van Strikwerda, over acht casus, komt steeds naar voren dat het 
veranderingsmanagement slecht geregeld is, zowel bij de besluitvorming als bij de invoering 
van een SSC. Strikwerda beschrijft daarop het veranderingsmanagement als een 
lijnverantwoordelijkheid, waarbij het vooral gaat om de acceptatie van nieuwe verhoudingen 
en rollen (zowel van jezelf als van anderen) en het vertrouwen dat de rollen ook op een juiste 
manier worden ingevuld. Het bespreekbaar maken van de doorgevoerde wijzigingen draagt 
bij om die nieuwe rollen te bespreken en te begrijpen. 
 
Communicatie is erg belangrijk bij de invoering van een SSC. Het bestuur moet de 
medewerkers in hoge mate betrekken in de argumentatie die leidt tot de conclusie om  een 
SSC in te voeren. Hierbij moet men stilstaan bij het feit dat de organisatie zelf ook een 
verhaal heeft, dat betrokkenen voor zichzelf willen begrijpen en dit over willen brengen naar 
de anderen om echt te kunnen samenwerken. Het communiceren over het waarom, wat en hoe 
helpt medewerkers trots, uitdaging en identiteit terug te vinden in het werk. 
 
Tot slot behandelt Strikwerda nog de factor mens. Hierbij geeft hij weer dat de organisatie in 
dienst staat van de mens en niet andersom. Kennisexploitatie en de rol van de kenniswerker 
worden steeds belangrijker. Deze verlangen heldere contractuele verhoudingen met degenen 
die operationele activiteiten en ondersteunende diensten uitvoeren. Daartegenover staan de 
veranderde motieven van de moderne medewerkers die het werk niet alleen beschouwen als 
een productiefunctie, maar ook de sociale functie terug willen zien zoals de sociale binding en 
geborgenheid.  
 
Reflectie 
 
De benadering van Strikwerda richt zich wel vooral op de economische factoren bij de 
samenwerking en gaat voorbij aan een aantal organisatorische aspecten van een SSC die een 
rol spelen of behandelt deze slechts summier. Zo behandelt Strikwerda in het kort de aspecten 
identiteit en de mens, maar in wat uitgebreidere vorm de aspecten samenwerking en besturing. 
Mijn manier van aanpak verschilt hierbij. Dit onderzoek richt zich meer op de in hoofdstuk 
één beschreven onderdelen.  
 

2.3 Korsten, Schaepkens & Sonnenschein 
 
Shared services bij de rijksoverheid. Nieuwe vorm van krachtenbundeling bij gemeenten, 
geschreven door Korsten, Shaepkens, en Sonnenschein (2004) focust, in tegenstelling tot de 
hiervoor behandelde literatuur, echt op de publieke sector. Dit boek beschrijft de opkomst van 
de gemeentelijke samenwerking en biedt daarom veel perspectieven die op mijn onderzoek 
van toepassing zijn. 
 
Tegenwoordig ondervinden gemeenten een tweevoudige uitdaging. Burgers eisen van de 
gemeenten een helder bestuur, dat regels in acht neemt en snel en adequaat diensten verleent 
zonder de daarbij de kosten onevenredig stijgen. Een andere eis van de burger is een 
herkenbaar bestuur dat aanspreekbaar is, mensen begrijpt en betrekt bij de besluitvorming. De 



 16 

gemeenten verleggen daarom de aandacht naar samenwerking. Hiermee gaan zij op zoek naar 
de schaalvoordelen van grotere gemeenten, maar met behoud van een herkenbaar bestuur dat 
dicht bij de burger staat. 
 
Onderscheid dient gemaakt te worden in shared services bij de overheid. Zo bestaan shared 
services binnen één organisatie (intrabestuurlijke shared services) en shared services tussen 
autonome organisaties (interbestuurlijke shared services). In dit boek wordt vooral de 
interbestuurlijke shared service beschreven. Mijn onderzoek richt zich ook op de 
intergemeentelijke shared services. Interbestuurlijke shared services verschillen herkenbaar 
van intrabestuurlijke shared services. Daar moet men goed nadenken over het SSC en aan wie 
de manager verantwoording schuldig is. Dit is meestal een coördinerend orgaan, waar 
belangen afgewogen kunnen worden en voorstellen worden ontwikkeld ten aanzien van de 
strategische bedrijfsvoering en investeringen. Meestal vinden gemeenten hier een oplossing 
voor door de samenwerking onder te brengen in de Wgr. Daarbij is het bestuur van de shared 
service verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de afzonderlijke gemeentebesturen voor 
het definiëren van de vraag, kwantiteit en kwaliteit van de te leveren diensten.   
 
Een SSC levert dienst op maat aan de bedrijfsonderdelen op basis van contracten waarin 
afspraken zijn gemaakt over kwantiteit, kwaliteit en kosten. Een belangrijk kenmerk hierbij is 
dat het SSC wel onderdeel blijft van het bedrijf en resultaatverantwoordelijkheid heeft waarop 
het bestuur het kan afrekenen. De definitie van een SSC van Strikwerda (2004) moet iets 
worden aangepast in de situatie waarin de samenwerking tussen organisaties plaatsvindt. De 
definitie die dan ontstaat biedt meer mogelijkheden om de intergemeentelijke samenwerking 
onder te brengen: “Een shared service is een resultaatverantwoordelijk 
samenwerkingsverband, al dan niet samengebracht in één organisatie-eenheid, dat tot taak 
heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie, aan de afzonderlijke 
moederorganisaties, op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs. 
 
Specifieke kenmerken van shared services binnen het openbaar bestuur zijn: 

• Binnen de shared service brengen de deelnemende organisaties een deel van hun 
ambtenaren in het samenwerkingsverband; 

• Het samenwerkingsverband is tot op zekere hoogte zelfstandig in het ambtelijk 
functioneren en kent een integraal management; 

• Het organisatieverband heeft resultaatverantwoordelijkheid en legt verantwoording af  
aan de besturen van de deelnemende organisatie. 

 
De redenen voor het opstarten van een SSC bij decentrale overheden verschillen niet veel van 
de redenen die aanwezig zijn in het bedrijfsleven. Echter, in het bedrijfsleven worden SSC’s 
ingevoerd vanuit het oogpunt van efficiency. Bij decentrale overheden is vooral het 
strategisch motief belangrijk: het verminderen van de kwetsbaarheid, het verkrijgen van meer 
schaalgrootte. Hierdoor kan men een beter kwaliteitsniveau van de dienstverlening garanderen 
voor de toekomst. Samengevat zien we dat de decentrale overheden de volgende doelen 
hanteren bij de beslissing om over te gaan tot samenwerking: 

• De kwetsbaarheid verminderen: kleinere organisaties hebben moeite om de 
dienstverlening en uitvoering op een kwalitatief hoog niveau te houden; 

• De kostenreductie door schaalvoordelen; 
• Het verhogen van de kwaliteit van processen; 
• Het verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers; 
• Het verhogen van de arbeidsproductiviteit; 
• Het delen van de kennis en ervaring en het mogelijk maken van specialisering; 
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• Het verbeteren van het carrièreperspectief van het personeel; 
 
Deze doelen zijn vrijwel eender aan de doelen eerder genoemd door Schulman c.s., alleen zijn 
daarbij de doelen het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het creëren van een 
professionele omgeving opgesplitst in kleinere successen. 
 
Ook bestaat een aantal mogelijke nadelen van shared services, waar men bij het opzetten 
hiervan over na moet denken. Het aangaan van de samenwerking brengt een 
organisatieverandering teweeg. Hierdoor bestaan consequenties voor de deelnemende 
organisaties en het personeel. De externe gerichtheid gaat hierdoor tijdelijk omlaag, dat soms 
kan leiden tot het bijstellen van politieke ambities. Door het op afstand plaatsen van de 
ambtelijke organisatie is deze niet meer ad hoc beschikbaar. Een ander mogelijk nadeel is dat 
het gemiddeld loonniveau hoger ligt dan bij de afzonderlijke afdelingen. Daarbovenop komen 
nog de coördinatiekosten van het SSC.  
 
In één van de laatste hoofdstukken wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan om over te gaan tot het invoeren van shared services. Alvorens een organisatie een 
besluit neemt om over te gaan tot invoering van een SSC, moeten decentrale overheden aan 
een aantal condities voldoen: 

• De deelnemende partijen hebben de gedeelde overtuiging dat de opzet van shared 
services op een bepaald terrein van strategisch belang is voor de afzonderlijke 
organisaties. Het invoeren van een SSC is een grote omslag voor de deelnemende 
organisaties. Een deel van het personeel verlaat de moederorganisatie en vindt een 
verzakelijking van de relatie tussen het SSC en de deelnemende gemeenten plaats. Het 
is dus goed mogelijk dat de samenwerking weerstand met zich mee zal brengen. Voor 
de invoering van een SSC is het belangrijk dat argumenten overtuigend zijn en de 
beslissing om samen te werken vanuit verschillende lagen gesteund wordt; 

• Bij de partners is een grote mate van vertrouwen op alle niveaus: ambtelijk, bestuurlijk 
en politiek. Na de versmelting van organisatieonderdelen in een shared service, 
bestaat geen makkelijke terugweg meer. Het is belangrijk dat de overtuiging aanwezig 
is dat men verschillen van inzicht kan oplossen zonder dat het concept ter discussie 
komt te staan; 

• De kwaliteit van het bestuur is afdoende en men is bereid om daar in te investeren. 
Zoals eerder genoemd, is de professionalisering van het ambtelijk apparaat één van de 
doelstellingen die organisatie beoogt door samen te werken. Dit houdt in dat het 
bestuur van de deelnemende gemeenten ook moet professionaliseren. Gebeurt dit niet, 
dan bestaat de kans dat de politieke besturen niet meer opgewassen zijn tegen het 
ambtelijk apparaat; 

• Voorafgaande aan de invoering van een SSC moet een goede voorbereiding met 
duidelijke spelregels plaatsvinden. Het oprichten van een SSC is een grote 
verandering. De implementatie hiervan vergt dan een uitgebreide voorbereiding met 
de volgende elementen: een breed gedragen visie, haalbaarheidsstudies, afbakening 
van taken en bevoegdheden, consequenties voor het personeel dat in de shared service 
werkzaam is, een besturingsmodel en een implementatieplan; 

• Een projectorganisatie met voldoende capaciteit en middelen en met directe 
betrokkenheid van de ambtelijke en bestuurlijke top in de organisatie. De ambtelijke 
top en de besturen van de deelnemende organisaties moeten een directe betrokkenheid 
hebben bij de samenwerking. 
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Reflectie 
 
Wat mij bij deze benadering bijzonder aanspreekt is het overeenkomstige onderzoeksgebied. 
In tegenstelling tot deze  benadering die zich vooral richt op voorwaarden en mogelijkheden 
tot succes, richt ik mij vooral op gecompliceerde situaties die zich voordoen, om van daaruit 
te redeneren waar de oorzaak lag, om zo tot hypotheses te komen die een aanvullend beeld 
geven op het gebied van SSC’s bij de overheid. De adviezen uit deze literatuur richt zich 
vooral op de besturing van een SSC. 
 

2.4 Naar een bijdrage, besturing 
 
Mijn onderzoek richt zich op de gemeentelijke samenwerking. Gemeenten voeren die 
samenwerking uit volgens de Wgr. Elke deelnemende gemeente wijst vanuit de gemeenteraad  
vertegenwoordigers aan voor het bestuur van het samenwerkingsverband. Dit algemeen 
bestuur bestaat meestal uit de burgemeester en/of wethouder van elke van de aangesloten 
gemeenten in de samenwerking. Het dagelijks bestuur bestaat dan uit de voorzitter en 
minstens twee andere leden. Deze worden aangesteld door de leden van het algemeen bestuur,  
maar blijven tegelijkertijd ook lid van het algemeen bestuur. Vooraf aan de start van het 
samenwerkingsproces doet een stuurgroep onderzoek naar de mogelijkheden tot 
intergemeentelijke samenwerking. Het gevolg ervan is dat het SSC automatisch al te maken 
krijgt met meerder organisatielagen, wat bureaucratie in de hand werkt. Het is dan ook 
interessant het aspect van besturing te bezien vanuit de transitie die een SSC teweegbrengt, 
van postbureaucratie naar een meer klassieke vorm van bureaucratie. 
 
Weber definieert een aantal principes waarbij het ideaaltype van een bureaucratie benaderd 
wordt: de organisatie is hiërarchisch geordend; de taken zijn functioneel gescheiden en 
worden afgebakend door bevoegdheden; de taakuitoefening vereist specifieke bekwaamheden 
en een daarop toegesneden opleiding; de taakuitoefening vindt plaats op grond van 
onpersoonlijke regels die bij voorkeur algemeen zijn vastgesteld; de middelen van de 
organisatie en het ambt zelf zijn geen bezit van de functionaris (Weber 1952: 19-21; Pröpper, 
1993: 66-69). Het formaliseren, dat wil zeggen de mate waarin regels, procedures en taken op 
papier aanwezig zijn in een organisatie, speelt een kernpunt in de bureaucratie.  
 
In de jaren negentig heeft een verschuiving naar een postbureaucratische organisatie 
plaatsgevonden in de publieke sector (Iedema, 2003, Meuleman 2006). Veel gehoorde 
signalen om overheidstaken te privatiseren, stroomlijnen en herinrichten zijn allemaal 
gebaseerd op de aanname dat de bureaucratie in de publieke sector niet aansluit bij de 
behoefte van de burger (Shacter, 1997; Osborne en Gaebler 1992). Michael Barzelay heeft 
onderzoek gedaan naar de poging van overheden om te reorganiseren in Breaking through 
bureaucracy (1992). Uit dit onderzoek bleek dat de nadruk tegenwoordig meer ligt op 
concrete doelen, zodat de burgers de resultaten kunnen evalueren op kwaliteit en waarde. 
 
Een andere ontwikkeling is het proces van focussen op normen in overheidsorganisaties. 
Gedrag, uitvoering en beleid moeten gebaseerd zijn op normatieve gronden van waarden en 
principes in plaats van op regels en procedures (Jaffee, 2001). In tabel 2.1 zijn de kenmerken 
van de klassieke bureaucratie uiteengezet tegen die van de moderne bureaucratie. 
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Tabel 2.1 Bureaucracy and Postbureaucracy in Government 
 
 
Bureaucratic Elements    Postbureaucratic elements 
 
Public interest      Results citizens value 
Efficiency      Quality and Value 
Administration     Production 
Control      Winning adherence to norms 
Specify function, authority, and structure  Identify mission, service, and customers 
Justify costs      Deliver value 
Responsibility      Accountability 
Follow rules and procedures  Understand and apply norms, solve 

problems, improve processes 
Operate administrative systems  Expand customer choice, provide 

incentives, measure and analyse results 
 
Bron: Barzelay (1992), p. 118 
 
Opvallend is dat de trend van de intergemeentelijke samenwerking ertoe leidt dat weer afstand 
wordt gedaan van de postbureaucratie. Deze stap is een duw in de richting naar een 
professionele bureaucratie waarin standaardisatie van vaardigheden centraal staat en waar een 
ingewikkelde, maar stabiele omgeving ten grondslag ligt. De normen van een professionele 
bureaucratie ontstaan buiten de eigen structuur, in de onafhankelijke beroepsorganisaties 
(Mintzberg, 1983). De gemeenten blijven op deze manier tegen de problematiek oplopen, als 
gevolg van de wig tussen de klassieke en de professionele bureaucratie. 
 
Reflectie 
 
Wat betreft het deelgebied besturing spreekt mij vooral aan hoe de bovenstaande beschreven 
ontwikkeling van postbureaucratie naar een klassieke bureaucratie bij intergemeentelijke 
samenwerkingverband vanuit de personeelskant van een SSC wordt ervaren. Tevens lijkt het 
mij aantrekkelijk om in de praktijk van alledag te onderzoeken welke aspecten van de 
klassieke bureaucratie en de postbureaucratie terug te vinden zijn in de onderzochte casus. 
 

2.5 Naar een bijdrage, samenwerken 
 
Verscheidene theorieën bestaan over het begrip samenwerking in de literatuur en praktijk. 
Allereerst wordt in dit kader de literatuur van Huxham en Vangen (2004) besproken: 
Managing to collaborate. In dit boek werken zij de theorie van samenwerken uit aan de hand 
van de praktijk. Vanuit dit punt proberen zij een overzicht te krijgen van de uitdagingen die 
samenwerking met zich meebrengt. 
De auteurs beginnen met het onderscheid te maken tussen 2 theorieën: collaborative 
advantage en collaborative inertia. Collaborative advantage wordt bereikt als 
samenwerkende partijen met aspecten rekening houden, waardoor de samenwerking 
productiever wordt. Een voorbeeld hiervan is het rekening houden met het sociale aspect van 
de samenwerking. De frustraties naar aanleiding van de samenwerking en de langzame 
vooruitgang van de samenwerking, waarbij het gevoel bestaat dat door de samenwerking niets 
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wordt bereikt, wordt Collaborative inertia genoemd. Een aantal basisprincipes is te 
onderscheiden ten aanzien van Collaborative advantage: 

• Toegang tot bronnen; 
• Gedeeld risico; 
• Efficiency; 
• Coördinatie en consistentie; 
• Leren; 
• Het morele bevel. 
 

Organisaties werken vaak samen wanneer zij niet de mogelijkheid zien om doelen met eigen 
middelen te bereiken. In de publieke sector gaat dit vaak gepaard met de behoefte om kennis, 
expertise en relaties te delen. Gedeeld risico staat haaks op bovenstaand argument om samen 
te werken. Hiervan zal vooral sprake zijn bij het uitvoeren van risicovolle projecten, waarbij 
de consequenties van het falen te groot zijn om alleen te dragen. 
Vanuit overheden is vaak naar voren gebracht dat commerciële organisaties efficiënter 
opereren dan organisaties uit de publieke sector, waaruit de samenwerking tussen organisaties 
uit de verschillende sectoren naar voren kwam. Schaalvergroting is meer een reden die past 
bij de publieke sector en een afgeleide van efficiency. Het leeraspect komt vooral naar voren 
bij organisaties die dezelfde service aanleveren. Het morele bevel vindt vooral plaats aan de 
hand van omgevingsfactoren rond de samenwerking die organisaties “dwingen” samen te 
werken.  
 
De theorie die de auteurs over samenwerking hanteren is het beschrijven van samenwerken in 
een raamwerk van thema’s (onder andere bovengenoemde), waarbij de constructie bestaat uit 
de percepties en belangen van deelnemers, en belangen die voortvloeien uit de gebruikte 
thema’s in het raamwerk.  
 
Het managen van de samenwerking is een van de moeilijke aspecten en wordt ook vaak 
onderschat. Om vanuit het managen van de samenwerking Collaborative advantage te 
behalen, moet een aantal stappen doorlopen worden. De eerste is het “omarmen” van de juiste 
deelnemers aan de samenwerking. De volgende stap is het verlenen van stemrecht aan de 
deelnemers om participatie mogelijk te maken. De derde stap is het betrekken en 
ondersteunen van álle deelnemers. De laatste stap is het mobiliseren van de deelnemers om de 
samenwerking vorm te geven. Daaromheen kan het management kiezen voor een meer 
participerende houding of het aanhouden van een sturende houding. 
  
Reflectie 
 
In de benadering van Huxham en Vangen (2004)  spreekt mij vooral de koppeling aan die zij 
leggen met de besturing, het managen en samenwerken. Dit geeft mij een extra mogelijkheid 
tot analyse om de kwaliteit van de besturing in de casus te toetsen.  
 
De principes die Huxham en Vangen (2004) bij het bewerkstelligen van Collaborative 
advantage benoemen, zou ik graag op een andere manier willen gebruiken. Ik zou hier liever 
willen kiezen voor een aanpak die minder generaliserend van aard is. Ik heb de indruk dat 
bijna alle genoemde principes terugkomen in de samenwerking, maar de ene in een grotere 
mate dan een ander. Ik zou graag willen nagaan welke principes nadrukkelijker terugkomen in 
de in mijn onderzoek onderzochte casus. 
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2.6 Naar een bijdrage, identiteit 
 
Identiteit is een erg ruim begrip. Hoe laat zich de gemeentelijke identiteit aanzien? Welke 
factoren spelen daarbij een rol? Deze paragraaf wil ik gebruiken om het begrip aan de hand 
van de literatuur verder te verkennen. 
  
Jørgensen en Dehlin (2006) bediscussiëren het concept van identiteit in relatie tot 
management in de paper: Identity and the management project. Allereerst werken zij naar een 
definitie van identiteit toe. Zij gebruiken de theorie van Bauman (2004)3 om tot de volgende 
definitie van identiteit te komen: Identity is an integration of “is” and “ought”,  an 
integration on past, present and future and an integration of individual and social realities.  
De auteurs stellen hierbij dat regels en familiariteit centraal staan in de constructie van 
identiteit, omdat deze de link vormen tussen individuele en sociale realiteiten. Het vertellen 
van verhalen is belangrijk bij de integratie van het “is” en “zou moeten zijn”. Door het 
vertellen van verhalen creëren we een betekenisvolle realiteit voor onszelf in de wereld en 
daardoor een connectie met de sociale wereld. Bij het vertellen van deze verhalen spelen de 
regels en familiariteit weer een grote rol. Dit heeft tot gevolg dat de regels en de familiariteit 
nauw verbonden zijn met het managen van de identiteit. In dit proces stelt het management de 
regels vast en probeert het familiariteit te bewerkstelligen. Deze taak brengt een paradox en 
tegenstrijdigheid met zich mee: de voorwaardenscheppende factoren voor de regels en 
familiariteit zijn onderhevig aan veranderingen.  
 
In het onderzoek Invoering van de nieuwe WGR uitgevoerd door het SGBO(1989)  worden de 
volgende elementen in verband gebracht met de gemeentelijke identiteit: 

• Inhoud van het beleid; 
• Structuur van de organisatie; 
• Wijze van besluitvorming; 
• Bestuurscultuur;   

Het is voor menigeen onduidelijk wat het begrip identiteit precies inhoudt. De interpretaties 
variëren in reikwijdte van het logo van de organisatie, via de huisstijl tot aan het totaal van de 
organisatiecultuur. In de literatuur zijn verscheidene definities te vinden over het begrip 
identiteit. De gemeenschappelijke factor in al deze definities lijkt te zijn dat de identiteit de 
organisatie als geheel symboliseert (Van Rekom, 1998). Drie hoofdstromen zijn te 
onderscheiden aan de hand van de literatuur. In de eerste hoofdstroom wordt identiteit gezien 
als een door de organisatie vastgestelde strategie waarmee men een gewenste identiteit poogt 
te bereiken. Een belangrijk voorbeeld van deze denkwijze is de definitie van Birkigt en 
Stadler (1986): identiteit is het totaal van visuele middelen en niet visuele middelen die een 
organisatie gebruikt om zich te profileren naar alle relevante doelgroepen. De identiteit wordt 
hierbij gevormd door de drie componenten: gedrag, communicatie en symbolen (Figuur 2.1). 

                                                 
3 “The idea of “identity” was born out of a crisis of belonging and out of the effort it triggered to bridge the gap 
between the “ought” and the “is” and to lift reality tot the standards set by the idea – to remake reality the 
likeness of the idea.” (Bauman 2004:20) 
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figuur 2.1: Birkigt& Stadler’s weergave van identiteit (Bron: Birkigt & Stadler 1986) 

Het doel hierbij is om het imago gelijk te laten zijn aan de identiteit. Indien dit niet het geval 
is, moet worden getracht het imago aan te passen via imagovorming. 

De tweede hoofdstroom van definities houdt nauw verband met de cultuur van de 
onderneming en richt zich op de huidige situatie. Een definitie die in dit verband daarbij goed 
past, is dat identiteit alle innerlijke en uiterlijke kenmerken omvat die de werkelijkheid van de 
organisatie weergeven, waarbij imago wordt omschreven als het beeld wat bij de buitenwacht 
bestaat over de organisatie (Van Riel, 1992). De laatstgenoemde trekt daarbij een duidelijke 
grens om het verschil tussen identiteit en imago te benadrukken. 

In de derde hoofdstroom wordt de identiteit verwoord als iets waar werknemers zich graag bij 
aansluiten en zich mee kunnen identificeren. De definitie van Albert and Whetten (1985)4 past 
hier goed in, waarin zij de gedeelde overtuigingen van de werknemers benadrukken als een 
bepalende factor in de term identiteit. 

Behalve deze definities over de identiteit vanuit een gehele organisatie bezien, bestaan ook 
definities die zich meer richten op het persoonlijke vlak. Zo luidt de Social Identity Theory 
dat de identiteit een bewegend raamwerk is, dat gebaseerd is op de communicatie over en 
weer tussen individuen en het collectieve systeem (Jabri, 1996). Een andere definitie is meer 
intern gericht: de identiteit is als een definitie, een interpretatie van jezelf, die ervoor zorgt dat 
je duidelijkheid over je eigen situatie krijgt op zowel sociaal als persoonlijk vlak (Guibernau, 
1995). 

Reflectie 
 
Zoals in het begin opgemerkt, zijn vele te hanteren definities voor identiteit aanwezig. Voor 
mijn onderzoek is het daarbij niet nodig een keuze te maken tussen deze definities of 
stromingen, maar meer om rekening te houden met de verschillende zienswijzen op het 
begrip, daar waar dat in de gevoerde gesprekken naar voren is gekomen. Wel kan ik aangeven 
welke aspecten van de genoemde theorieën mij wel en niet aanspreken. 
 

                                                 
4 Albert and Whetten (1985): “’the members’ shared beliefs about what is distinctive, central and enduring about 
their organization” 
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De zienswijze van Jørgensen en Dehlin (2006) op identiteit verschilt van de andere 
benadering. Het verschil is vooral in dat zij de vroegere situatie, huidige situatie, maar ook de 
nieuwe situatie terug laten komen in de identiteit. Bovendien kan ik mezelf goed vinden in de 
verschillende werkelijkheden die mensen hebben, waarbij werkelijkheden die zo vaak 
voorkomen worden toegeschreven als een begrip in de realiteit. Hierbij vormt de realiteit de 
verzameling van alle entiteiten, verschijnselen en wisselwerking daartussen (Van Dinten, 
2003). Jørgensen en Dehlin (2006) kiezen bij identiteit familiariteit en regels als centrale 
aspecten in de identiteit. Hier neig ik meer naar de aspecten die Birkigt en Stadler (1986) 
noemen in hun definitie van identiteit: gedrag, symbolen en communicatie. Minder interessant 
zijn de definities die zich vooral richten op de individuele identiteit, omdat deze veelal 
voorbijgaan aan de sociale processen die op dat moment van kracht zijn.  
 
 

2.7 Bevindingen uit literatuur 
 
De vorige paragrafen hebben laten zien dat heel wat aspecten een rol spelen bij de bepaling 
van het succes van een SSC en de tijd die daarbij benodigd is. De literatuur van Strikwerda 
(2004) en Korsten c.s.(2004) legt vooral de nadruk op het aspect samenwerking in combinatie 
met SSC’s. Schulman c.s.(1999) richten zich veel meer op de besturing van het SSC. Deze 
twee gebieden worden nader onder de loep genomen in dit paper. Het derde genoemde aspect 
identiteit komt niet sterk naar voren in de SSC gerelateerde literatuur. De besproken literatuur 
rondom dit onderwerp van Jørgensen en Dehlin (2006) biedt een beeld dat inzicht geeft aan de 
invulling van de gebieden besturing en de samenwerking. De theoretische achtergrond van de 
narratieve methode  (Maas, 2005), waarbij verschillende constructies van betrokkenen 
gebruikt worden om in samenhang diverse sociale verhalen tot een verhaal te smeden, komt 
derhalve terug in het de paper van Jørgensen en Dehlin. Hoewel deze verhalende methode in 
dit onderzoek niet expliciet wordt gebruikt, is de theoretische achtergrond ervan in dit paper 
wel als basis gebruikt om verandering in het algemeen te bezien. 
  
Het lijkt mij interessant om een aantal genoemde, additionele aspecten uit deze literatuur te 
toetsen in de analyse in hoofdstuk 4 en te bezien hoe met deze verschillende aspecten wordt 
omgegaan, en te ervaren in hoeverre de adviezen uit de literatuur opgevolgd zijn of waar in de 
literatuur aan voorbij is gegaan. 
 
De volgende onderwerpen wil ik in de analyse graag terugkoppelen aan de literatuur: 

• Snelle start of gematigde aanpak? Is überhaupt sprake van een keuze geweest? Welke 
aanpak is gekozen in de behandelde casus van mijn onderzoek en zijn de genoemde 
gevolgen in de literatuur vergelijkbaar met de casus in mijn onderzoek? 

• Zoals al eerder geconstateerd werd, dient samenwerking op een juiste manier 
georganiseerd te worden. Hier komt het begrip besturing om de hoek kijken. Openbaar 
bestuur zit niet altijd eenvoudig in elkaar. Meerdere hiërarchische lagen zijn daarin 
vaak terug te vinden. In het openbaar bestuur vindt veelal een opeenvolging van 
besluiten plaats, alvorens men daadwerkelijk tot uitvoering overgaat. Uit de analyse 
hoop ik duidelijk te krijgen of deze situatie ook terug te vinden is bij de casus en hoe 
dit door verschillende groepen stakeholders ervaren wordt. 

• Zijn verschillen te onderkennen in de hindernissen die Schulman c.s.(1999) 
beschrijven in de literatuur ten opzichte van de casus in mijn onderzoek? 

• In hoeverre zijn de adviezen uit de literatuur van Strikwerda (2004) betreffende de 
voorbereidende fase van het SSC opgevolgd? 
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• Welke van de doelen door Schulman c.s.(1999) en Korsten c.s. (2004) beschreven, 
zijn terug te vinden in de door mij onderzochte casus? In hoeverre heeft dit een rol 
gespeeld in de mogelijke totstandkoming van het uiteindelijke succes? 

• Welke van de in tabel 2.1 genoemde aspecten van bureaucratie en postbureaucratie 
zijn terug te vinden in de onderzochte casus? 

• In welke mate wordt de omslag naar de klassieke bureaucratie door de verschillende 
stakeholders beleefd en hoe wordt hiermee omgegaan? 

• In welke mate wordt in het bestuur van de onderzochte SSC’s geprobeerd om te sturen 
op de identiteit in de praktijk? In hoeverre zijn de door Jørgensen en Dehlin (2006) 
genoemde constante veranderingen in de familiariteit en regels terug te vinden bij de 
onderzochte SSC’s? 
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3 Onderzoeksresultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van de drie onderzochte intergemeentelijke 
samenwerkingverbanden beschreven. Eerst komt het ISZF (Intergemeentelijke Samenwerking 
Zuidwest Fryslân) aan bod. Daarna behandel ik het samenwerkingverband K5 (een 
intergemeentelijke samenwerking op meerdere gebieden tussen Krimpenerwaardgemeenten). 
Tot slot beschrijf ik de onderzoeksresultaten bij het SVHW (een intergemeentelijke 
samenwerking op belastinggebied). In paragraaf 3.4 is een overzichtstabel terug te vinden met 
gegevens van de onderzochte SSC’s. 
 

3.1 ISZF 
 
3.1.1 Inleiding  
 
Op 1 januari 2004 zijn zes gemeenten in het Zuidwestgedeelte van de provincie Friesland een 
gemeenschappelijke regeling aangegaan, met als doel samen te werken op het gebied van 
ICT. Deze zes gemeenten zijn Gemeente Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, 
Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel. De gemeenten Sneek en Wymbritseradiel zijn wel in 
het voorproces van de samenwerking betrokken geweest, maar hebben uiteindelijk besloten 
om niet mee te doen aan de samenwerking. De negende gemeente Skarsterlân, die de grote 
plaats Joure omvat, heeft zich een tijd geleden afgekeerd van de Zuidwestregio van Friesland. 
In figuur 3.1. ziet u een overzicht van de provincie Friesland waarbij het Zuidwestgebied rood 
omlijnd is.  
 

 
Figuur 3.1: Provincie Friesland 
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De gemeente Wûnseradiel telt 11800 inwoners en omvat twaalf dorpjes uitgestrekt van 
Workum tot Harlingen. Het grootste dorp is Warkum. Bolsward is een stedelijke gemeente en 
heeft een totaal inwoners van 9500. Bolsward profileert zichzelf als woonstad. Daarnaast is de 
gemeente van toenemende betekenis voor de werkgelegenheid van de streek. In Bolsward is 
ook het ISZF zelf gevestigd. De gemeente Gaasterlân-Sleat heeft ruim 10000 inwoners en is 
ruim 21000 hectare groot. Gaasterlân-Sleat bestaat uit 1 stad (Sloten: 765 inwoners) en 13 
dorpen, waarvan Balk het grootst is en Kolderwolde het kleinst. Met 12957 inwoners is 
Lemsterland de grootste gemeente in de samenwerking qua inwoners. De hoofdplaats en 
bekendste plaats in deze gemeente is Lemmer. De gemeente Littenseradiel omvat maar liefst 
29 dorpen. Wommels is daarbij het grootste dorp met 2134 inwoners en Leons het kleinste 
met 22 inwoners. De gemeente Nijefurd telt 10940 inwoners en bestaat uit 9 dorpen. Workum 
is met ruim 4000 inwoners het grootst.    
 
De gemeenten zelf zijn de klant van het ISZF. Het ISZF tracht zo efficiënt mogelijk in te 
spelen op de wensen vanuit de deelnemende gemeenten. In indirecte vorm is ook de burger 
klant van het ISZF. Hierbij speelt het ISZF meer een faciliterende rol. 
 
De aanleiding tot de samenwerking was de constatering dat het voor een aparte gemeente van 
rond de 10000 inwoners moeilijk was om te anticiperen op de snelle ontwikkelingen op het 
ICT-gebied. Door het samenwerken zou men een sterkere positie bemachtigen en in staat zijn 
een professionele dienstverlening op te zetten.  
 
In figuur 3.2 is de structuur van het ISZF weergegeven in een organogram. 
 

 
figuur 3.2: organogram ISZF5 
 
Het algemeen bestuur is eindverantwoordelijk voor het ISZF. Dit bestuur bestaat 
voornamelijk uit portefeuillehouders van ICT en middelen. In het dagelijks bestuur zitten de 

                                                 
5 Bron: www.iszf.nl 
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portefeuillehouders van ICT. Het dagelijks bestuur houdt toetzicht op de bedrijfsvoering van 
het ISZF en houdt zich minder bezig met het ICT-beleid. Dit bestuur wordt ondersteund door 
de adviescommissie die uit zes gemeentesecretarissen bestaat. Zij komen om de anderhalve 
maand samen. Hierin bespreken zij lopende projecten en kwartaalrapportages. De directeur 
tenslotte, is belast met de dagelijkse leiding van het ISZF.  
 
Binnen het ISZF zijn drie afdelingen te onderscheiden: 
o De afdeling advies & beleid draagt zorg voor de volgende taken: 

• Het voorbereiden van ICT-beleid 
• Informatiemanagement 
• Het ontwikkelen van informatiearchitectuur, het technologie- en beveiligingsbeleid 
• Het uitvoeren van het programma- en projectmanagement 

o Het service & beheer team voert de volgende taken uit: 
• Het in stand houden van een betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur 
• Het uitvoeren van het technologiebeleid 
• Het verlenen van service bij ICT-problemen binnen de deelnemende organisaties 

o Het bedrijfsbureau tenslotte dient ter ondersteuning van alle facetten binnen het ISZF. 
 
3.1.2 Werken naar concept SSC/GR 
 
De negen gemeenten in Zuidwest Friesland, zoals aangegeven in figuur 3.1, voerden al enige 
tijd voordat sprake was van samenwerking, overleg met elkaar. Joure heeft zich inmiddels van 
de regio afgekeerd. De provincie probeerde het idee van samenwerking te stimuleren, maar 
bemoeide zich daar weinig mee. Elk van de gemeenten had één I&A coördinator. Deze zijn, 
voordat sprake was van gerichte samenwerking, samengekomen om de situatie op het gebied 
van ICT met elkaar te bespreken en de mogelijkheid tot handhaving van de toenmalige 
situatie te beoordelen. In die situatie waren twee mensen binnen een gemeente belast met 
taken op het ICT-gebied. Problemen bestonden op het gebied van continuïteit en te veel 
meerkosten werden gemaakt. Hierdoor was men kwetsbaar. Het idee is toen ontstaan om een 
pool van alle systeembeheerders te maken om deze uit te kunnen wisselen wanneer dit nodig 
bleek. Het idee is vervolgens neergelegd bij de gemeentesecretarissen voor beoordeling. Dit 
bottom-up geformuleerde idee is de aanleiding geweest om het plan voor samenwerking 
verder uit te werken. Doordat sprake,gevoel, was van een bottom-up proces, ontstond 
automatisch meer bereidheid om de samenwerking tot een succes te laten uitgroeien. 
 
Vooruitlopend op het ISZF is gezocht naar overeenstemming tussen de zes gemeenten op het 
terrein van sociale zaken en burgerzaken. Dit vroeg veel van de adviseurs. Een projectmatiger 
aanpak werd vereist, waardoor sommige gemeenten pas op de plaats moesten maken. De 
conclusie van de I&A coördinatoren hieruit was dat via samenwerking meer bereikt zou 
kunnen worden. 
 
Met de komst van de directeur van het ISZF zijn de termen SSC en de gemeenschappelijke 
regeling ter sprake gekomen. Eerder was hij in het bedrijfsleven al veelvuldig met deze 
termen in aanraking gekomen. Bij het ISZF moest men de keuze maken tussen een 
gemeenschappelijke regeling en het opzetten van een Besloten Vennootschap. Vanuit de 
gemeentebesturen bestond het gevoel dat de laatste optie tot gevolg zou hebben dat het ICT-
terrein te ver van de gemeenten zou komen te staan. Het informeel kennis laten maken met de 
concepten SSC en Wgr stond in deze fase centraal, naast de aandacht dat gemeenten aan de 
juiste condities voldoen, zoals het meebeleven van de verandering. 
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In een latere fase heeft een consultant toelichting gegeven op de rechtspersoon die het beste 
bij het ISZF zou passen. Deze adviseerde om de samenwerking vorm te geven aan de hand 
van een coöperatie, in plaats van via de Wgr, omdat dan minder cyclussen doorlopen hoeven 
worden. Binnen de gemeentebesturen wordt hier verschillend tegenaan gekeken. Bovendien 
blijven de gemeenten in een Wgr autonoom, waarbij verschillen tussen de gemeenten altijd 
mogelijk blijven, hetgeen toen nog niet werd onderkend. De focus lag op het voordeel om 
door samen te werken een (gezamenlijk) sterkere positie in te nemen. De vraag die men in 
deze fase dan ook stelde, was hoe groot de verschillen tussen de gemeenten in Zuidwest 
Friesland waren. Op dit punt is het voor de ontwikkeling van het SSC concept een voordeel 
geweest dat de gemeenten van gelijke grootte waren. 
 
Na de beslissing tot invoering van het SSC bestond een duidelijk verschil tussen enerzijds de 
mensen die de samenwerking op een positieve manier beoordeelden en anderzijds de mensen 
die de samenwerking niet zagen zitten. Het werd vooraf belangrijk gevonden voldoende tijd 
in te ruimen om het SSC, en daarmee de nieuwe werkwijze, succesvol in te voeren. Gevreesd 
werd dat het forceren hiervan tot meer vertragingen zou leiden.  
 
3.1.3 Andere manier van werken 
 
Het aangaan van een gemeenschappelijke regeling zorgt ervoor dat medewerkers zich meer 
specialist gaan voelen dan de generalist die ze waren in de vroegere situatie. Dit brengt zowel 
positieve als negatieve gevoelens met zich mee. Om deze negatieve gevoelens te beperken 
bestaan binnen het ISZF mogelijkheden om generaliserend bezig te zijn. De omslag naar de 
nieuwe manier van werken wordt hierdoor ook problematisch. 
 
Het kost simpelweg veel tijd om vanuit een samenhangend systeem te gaan denken. Meer 
ervaring met het bedrijfsleven maakt hierin geen verschil. Na de start van het ISZF bleven 
taken vaak uitgevoerd worden voor aparte, individuele gemeenten. Een oorzaak hiervan was 
dat sommige medewerkers meer wisten over een bepaalde ICT-inrichting bij een gemeente 
dan anderen. Deze medewerkers losten daarom deze problemen binnen die gemeente volgens 
de oude manier zelf op. Een voorbeeld waaruit deze gang van zaken blijkt, was de invoering 
van een nieuw softwarepakket voor het onderdeel sport bij een gemeente. Hierbij werd alleen 
gekeken naar welk pakket het beste past bij deze gemeente zonder daarbij rekening te houden 
hoe de situatie op dit gebied bij de andere vijf gemeenten was. De uitdaging is om de 
deelnemende gemeenten in hetzelfde tempo te houden. Om dit te realiseren is men later 
overgegaan naar het aanmaken van een kennisbank, waardoor meer kennis kwam over de 
technologie van de gemeenten waarmee men vroeger niet te maken had. De nadruk in deze 
fase lag vooral op het mandateren van beslissingen, terwijl de projectmatige aanpak nog 
ontbrak. 
 
De klantgerichtheid van het ISZF was niet op orde tijdens de integratiefase. Het gevolg 
hiervan was dat veel overleg plaatsvond om de dienstverlening aan te sturen. Dit overleg werd 
vooral gevoerd met de contractmanager. Medewerkers binnen de gemeenten waren gewend 
aan de service die zij kregen voor de samenwerking, waarin zij direct werden geholpen. Dit 
heeft geleid tot het invoeren van een centrale servicedesk waarin de ICT-gerelateerde 
problemen van de medewerkers bij de gemeenten geregistreerd worden en zo het ISZF de 
mogelijkheid biedt klantgerichter te opereren. 
 
Gemeenten wilden te veel vasthouden aan de identiteit, maar waren wel bereid een stuk van 
de autonomie in te leveren. Het gevolg hiervan was dat de gemeenten het ISZF zagen als 
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generator van het werk en minder als een organisatie met een ondersteunend en uitvoerend 
karakter. Bij het ontvlechten van de ICT uit de organisatie werd meer gekeken naar wat in de 
nieuwe situatie zou ontstaan en niet wat in de oude situatie overbleef aan kennis binnen de 
gemeenten. Door het personeelsverloop bij de aangesloten gemeenten liep het ISZF het risico 
dat de binding met de gemeenten zou verwateren. 
 
Het niveau van de medewerkers bepaalt hoe snel men over kan gaan naar de nieuwe manier 
van werken. Het opzetten van het ISZF is heeft ook plaatsgevonden via het al aanwezige 
personeel bij de gemeenten. Dit zorgt voor een langere omslag, maar een betere 
beheersbaarheid van de aanwezige kennis. Door het inhuren van externen zou men dus sneller 
de omslag kunnen maken. Andere condities die de overgang naar de nieuwe manier van 
werken kunnen bespoedigen zijn: gelijke grootte van gemeenten, een gelijk niveau van ICT 
met gebruik van dezelfde pakketten, een gelijk niveau van dienstverlening en dezelfde 
indeling van de deelnemende organisaties. Zo zitten bij de deelnemende gemeenten 
verschillen in de indeling. De ene gemeente werkte volgens het sectorenmodel, terwijl de 
andere het directiemodel hanteerde. Bij het ISZF gaat na de ervaring in 2004 de voorkeur uit 
naar een tussenweg van een snelle en langzame overgang, naar de nieuwe manier van werken. 
 
3.1.4 Verschil afdelingen ISZF 
 
Tijdens de gesprekken met betrokkenen van de afdeling advies & beleid en service & beheer, 
kwamen de verschillen tussen de twee afdelingen ten aanzien van de samenwerking naar 
voren. De eerste stap van het ISZF tijdens de integratiefase was het werken vanuit Bolsward. 
Hierna zijn belangrijke systemen gecentraliseerd en later volgde ook het centraal stationeren 
van de kleinere omgevingen. Om de hoeveelheid werk bij service & beheer het hoofd te 
bieden, werd vanuit advies & beleid hulp geboden. Dit had als neveneffect dat het werk op die 
afdeling zich begon op te stapelen. Van de zes mensen van service & beheer zijn maximaal 
vier medewerkers bezig in het service team met het verlenen van het service- en operationeel 
beheer voor de aangesloten organisaties. Twee tot drie andere medewerkers worden ingezet 
als veranderingscapaciteit: doordat zij hoger gespecialiseerd werk kunnen doen in combinatie 
met opleiding om zich die kennis eigen te maken, is minder inhuur van derden noodzakelijk 
en neemt het oplossend vermogen en de zelfstandigheid van het ISZF toe.  
 
Taken behorend tot de service & beheer afdeling zijn het behalen van de servicegraad, de 
instandhouding van de aanwezige apparatuur, het netwerk en de programmatuur die gebruikt 
worden in de samenwerking. Deze afdeling bestaat voornamelijk uit (systeem)beheerders. Het 
niveau van de dienstverlening van het ISZF lag niet hoog tijdens de integratiefase. Betere 
communicatie bleek essentieel om de medewerkers van service & beheer hiervan te 
overtuigen en ze meer proces- en klantgericht te laten werken. De advies & beleid afdeling 
stond meer in contact met de contractmanagers. De contractmanagers houden 5 tot 6 keer per 
jaar overleg. Dit overleg heeft tot doel om het niveau van informatiemanagement hoog te 
houden en te zorgen dat de klant door het verkrijgen van informatie over de werkzaamheden 
van het ISZF tevreden is. De samenwerking op deze afdeling kwam dan ook beter op gang 
dan op de afdeling service & beheer. Een andere reden hiervoor was dat de I&A 
coördinatoren (die de afdeling advies & beleid vormen) al voor de start van de samenwerking 
contact hadden over de ICT-situatie bij de verschillende gemeenten, waardoor zij een 
voorsprong opbouwden ten opzichte van de afdeling service & beheer. Bij service & beheer 
bestond het gevoel dat men de eigen verantwoordelijkheid van vroeger kwijtraakte. 
Daartegenover stond de uitdaging om op een professionele manier samen te werken met 
vakgenoten. Tussen de twee afdelingen bestond een geheel andere beleving. Bij advies & 
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beleid vond men het vooral een uitdaging om de informele bestaande samenwerking uit te 
breiden in een geheel nieuw concept. Op de afdeling service & beheer zag men de 
samenwerking meer als een bedreiging. Het was belangrijk dat veel aandacht uitging naar 
teambuilding door het organiseren van uitjes en door informele contacten.  
 
Op de service & beheer afdeling speelde, was de individuele instelling van de medewerkers 
het probleem. De nieuwe manier van werken vergde dat de medewerkers actief mee moesten 
zoeken naar oplossingen en daarbij meer dan voorheen over communicatieve vaardigheden 
moesten beschikken. Om dit te bereiken is meer structuur in de onderlinge taakverdeling 
aangebracht. Een andere maatregel was het op één kamer zetten van het gehele service & 
beheer team. 
 
3.1.5 Verschil in niveau dienstverlening 
 
Het opbouwen van het ISZF heeft veel energie gekost. Eerste stap was daarbij het 
inventariseren van het ICT-niveau waarop de verschillende gemeenten zich bevonden. Dit 
niveau moest worden gelijkgetrokken, en het gevolg was dat sommige gemeenten moesten 
temporiseren. Vier gemeenten moesten stoppen met de centrumapplicaties die daar in gebruik 
waren en overgaan op een nieuw systeem. Twee gemeenten die al het nieuwe systeem in 
gebruik hadden, moesten daarom wachten. Bij de medewerkers van deze gemeenten was daar 
niet altijd begrip voor. Deze wilden alvast voortbouwen op dit systeem door het invoeren van 
andere pakketten, maar moesten wachten tot alle gemeenten even ver waren. Na de start van 
het ISZF trad een zekere mate van bureaucratie op. Een aantal medewerkers binnen de 
gemeenten werd minder snel geholpen dan voorheen met de problemen die zij hadden op het 
ICT-gebied.  
 
Dienstverlening van het ISZF is veranderd en een stuk complexer geworden. Daarvoor in de 
plaats kwam de toename van structuur in het totale ICT-proces. Tijdens de integratiefase zijn 
bij het ISZF geen concurrentiegevoelens te bemerken geweest met betrekking tot een 
eventuele voorsprong die een gemeente had op het ICT-terrein ten opzichte van andere 
gemeenten. De verschillen tussen de gemeenten bleken niet zo groot als op bestuurlijk niveau 
werd ingeschat. Bovendien deelden de gemeenten al langere tijd kennis met elkaar en was op 
alle lagen binnen de gemeenten overeenstemming bereikt om tot samenwerking volgens de 
gemeenschappelijke regeling over te gaan. 
 
3.1.6 Veranderde rollen 
 
Het vormgeven van opdrachtgeverschap is belangrijk. Tijdens de integratiefase in 2004 werd 
van de directeur verwacht dat hij de rol van opdrachtgever voor zijn rekening zou nemen. 
Deze verwachting verschilde per stakeholder. Vanuit het ISZF had men meer het gevoel dat 
het opdrachtgeverschap ontstond vanuit de bedrijfsvoering, waarbij het de rol van de directeur 
is om met de aanwezige competenties en kennis een succesvolle ondersteunende 
uitvoeringsclub op te zetten en om knopen door te hakken in moeilijke situaties, die het 
leerproces bevorderen. Een oplossing hiervoor is gevonden in het organiseren van 
bijeenkomsten met de gemeentesecretarissen om van hieruit het opdrachtgeverschap vorm te 
geven. 
 
De geleidelijke overdracht van activiteiten, taken en verantwoordelijkheid zorgde in de 
integratiefase voor een spagaat tussen de oude en de nieuwe rol. Dit leidde tot ontevredenheid 
van twee kanten: vanuit de gemeenten en vanuit het ISZF. De overgehevelde ambtenaren 
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waren nog te sterk verweven met de oude situatie. Het dienstverleningsniveau kon hierdoor 
minder snel omhoog dan vanuit het management de wens was. Niet alle overgehevelde 
ambtenaren zijn gebleven. Het management heeft toen getracht om bij het aannemen van 
nieuwe krachten nauwkeurig te kijken aan welk kennisniveau deze moesten voldoen om het 
leerproces te versnellen en alle activiteiten, taken en verantwoordelijkheden onder te brengen 
in de nieuwe situatie. 
 
De taak en rol van de gemeentesecretarissen is veranderd. Zij merken veel meer van hun 
verantwoordelijkheid voor het ICT en de bedrijfsvoering dan vooraf. De grootste uitdaging is 
om te zorgen dat de medewerkers binnen het ISZF gaan denken vanuit het gehele ICT-gebied 
en aan het algemeen belang. Dit is belangrijk om het ISZF tot één geheel te smeden.    
 
Na de start van het ISZF bestond de behoefte bij de gemeenten om het personeel van advies & 
beleid dichter bij de gemeente te hebben en de afdeling service & beheer op afstand te 
houden. De interne communicatie bij de deelnemende gemeenten verliep niet goed. 
Onduidelijkheid was wat men wel en niet kon verwachten van het ISZF. Een voorbeeld 
hiervan was het standaardiseren van conceptbrieven, waarbij binnen de gemeenten onbegrip 
was over het feit dat het ISZF dit nog niet gedaan had, terwijl de noodzaak hiertoe al in een 
eerder stadium was aangegeven, hoewel dit geen taak was van het ISZF. Een lijst met eisen 
bestond weliswaar, maar de aansturing hiervan ontbrak en ontkoppelvlakken waren niet altijd 
duidelijk weergegeven. Bij het ISZF had men het gevoel dat de gemeenten zich onvoldoende 
realiseerden wat ze buiten de deur hadden gezet. Hierdoor is de rol van de contractmanager 
ontstaan. Elke gemeente heeft een contractmanager die fungeert als een “linking pin”, waarbij 
de taak is om de standpunten van de gemeenten aan het ISZF kenbaar te maken en andersom. 
Tijdens de integratiefase was het niet duidelijk wie of welke partij die rol moest vervullen. 
Het verschil tussen de contractmanager en de gemeentesecretaris (lid van de 
adviescommissie) is dat de gemeentesecretaris vooral op strategisch gebied adviseert en 
ondersteunt en de contractmanager zich meer op ambtelijk terrein begeeft. Dit gezamenlijke 
proces heeft ervoor gezorgd dat een oplossing gevonden werd om de klantenrelatie vorm te 
geven. De rol van de gemeente veranderde.  Waar deze eerst nog besluitvorming en 
uitvoering initieerde is ze daarna meer een schakel geworden in het gehele ICT-proces. Het 
uiteindelijke doel zal zijn om de functie van “linking pin” te laten vervullen door de 
accountmanagers (advies & beleid team) binnen het ISZF. Elke gemeente kan zo zorgen voor 
een bepaalde specialisatie van het uitgevoerde beleid. 
 
De medewerkers van het ISZF zijn meer specialisten geworden dan de allrounders die ze in 
de vroegere situatie waren. Om deze omslag succesvol te laten verlopen en het kennisniveau 
op specifieke onderwerpen te verhogen, zijn trainingen nodig geweest. Uit de gesprekken 
blijkt vooral dat dit als plezierig werd ervaren. “Er bestaat de mogelijkheid om je op een 
bepaald terrein te richten, zonder dat je daarbij met de onzekerheid van randproblemen te 
maken hebt.” Bovendien biedt specialisatie ook extra mogelijkheden en kansen.  
 
3.1.7 Zoeken naar Standaardisatie 
 
Tijdens de integratiefase had het ISZF een interne focus. Voorop stond het succesvol 
integreren van de ICT-taken. Het ISZF kon zo uit de luwte gehouden worden van de meeste 
omgevingsfactoren en eraan werken om de interne processen op orde te krijgen. Voor een 
SSC is het standaardiseren een van de kernpunten om tot lagere kosten te komen en te zorgen 
dat de service & beheer afdeling op een professionele wijze taken kan uitvoeren. 
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Bij de samenwerkende partijen moet sprake zijn van bereidheid om een deel van de 
autonomie in te leveren, om de samenwerking tot een succes te maken. Het is vanuit dit 
oogpunt ook van belang om processen te harmoniseren en te standaardiseren, zodra de kans 
hiertoe zich voordoet. Door nauw samen te werken zijn procedures makkelijker bij te stellen 
en kunnen voordelen van de samenwerking verder worden uitgewerkt. Het standaardiseren 
van procedures zorgt tevens voor dat verschillende werkwijzen niet met elkaar botsen. Het is 
een voordeel gebleken dat binnen het ISZF een groot potentieel voor standaardisatieslagen 
aanwezig was. Zo kreeg het ISZF de mogelijkheid in grotere volumes te bestellen, wat 
resulteerde in het bedingen van lagere inkoopprijzen bij verschillende leveranciers. Een 
voorbeeld hiervan zijn de goedkopere onderhoudscontracten. Het standaardiseren is een 
proces dat veel tijd vergt en daarom geduld vraagt van de deelnemende organisaties. Zo grijpt 
een project als het “e-gemeente project” binnen alle vormen van de dienstverlening in.  
 
3.1.8 Signalen vanuit de klant 
 
De klanten binnen het ISZF zijn de gemeenten en op indirecte wijze de burgers en bedrijven. 
Van direct contact met de burger is geen sprake. De gemeenteraden treden op als 
vertegenwoordiger van deze partij. Het ISZF is constant bezig de druk en spanning vanuit de 
klant op te wekken. Dit is nodig om tot optimale prestaties te komen en om tot een scherpere 
dienstverlening te komen via de verkregen feedback. 
 
Het beeld van de klant is bepalend voor het succes van het ISZF. Ambtenaren binnen de 
deelnemende organisatie waren de oude situatie gewend, waarin het gebruikelijk was om de 
systeembeheerders over de vloer te krijgen, indien ze te maken hadden met 
computerproblemen. In de nieuwe situatie was het directe contact niet meer haalbaar. Het 
gevolg was dat een negatief beeld omtrent de samenwerking bij sommige ambtenaren binnen 
de gemeente ontstond. Het is in die situatie moeilijk om deze ambtenaren daarna de bereikte 
voordelen van de samenwerking, zoals het verbreden van de functionaliteit van de PC’s, in te 
laten zien. De oorzaak hiervan is de slechte communicatie. Door middel van het uitbrengen 
van nieuwsbrieven en intensivering van het persoonlijk contact, tracht men hierop in te 
spelen. Zo probeert het ISZF de voortgang in bepaalde projecten over te brengen naar de 
deelnemende gemeenten. 
 
De zes Friese gemeenten hebben gezamenlijk ook een sociale dienst (ISD). Het ISZF 
ondersteunt het ISD op het gebied van ICT. Binnen het ISD is men van mening dat nog te 
veel papierwerk nodig is bij het ISZF en dat de geleverde diensten vrij duur zijn. In de 
toekomst is binnen het ISZF nog ruimte voor verdere uitbreiding. Zo is het goed mogelijk dat 
de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel nog zullen toetreden.  
 
Eén van de eerste ondernomen stappen tijdens de integratiefase was de invoering van een 
nieuw milieusoftwarepakket. Milieuambtenaren van de verschillende gemeenten hadden een 
pakket op het oog dat zij graag geïmplementeerd wilden hebben. Ze vroegen daarom het 
pakket aan zonder daarbij overleg met het ISZF te plegen. Het bleek dat het pakket niet in het 
beleid van het ISZF paste, omdat het geen standaardpakket was en het niet mogelijk was dit 
pakket te laten communiceren met andere applicaties. Uiteindelijk kregen de 
milieuambtenaren toch de beschikking over het pakket. Dat dit het geval was, lag vooral aan 
de rol van het ISZF, die nog niet duidelijk was. De milieuambtenaren wilden daarmee de 
onmacht van het ISZF in deze fase weergeven. Als gevolg daarvan is een lijst met 
standaardpakketten opgesteld. Dit sluit de herhaling van zo’n gebeurtenis niet uit, maar in de 
huidige situatie vindt al veel meer overleg plaats en is de rol van het ISZF voor de ambtenaren 
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binnen de gemeenten duidelijk geworden. De positie van het ISZF is daarmee duidelijk 
verbeterd. Ze zijn nu niet slechts een ondersteunende club, maar krijgen ook meer ruimte om 
zichzelf te profileren en om projecten uit te voeren zonder directe aansturing. 
 
3.1.9 Uitstraling naar buiten 
 
Een duidelijk signaal is dat de ISZF-gemeenten en de niet ISZF gemeenten naar elkaar kijken. 
Dit is mede het gevolg van de pioniersrol die het ISZF speelt omtrent de gemeentelijke 
samenwerking. “De ontwikkeling van de identiteit van het ISZF kan gezien worden als een 
club enthousiaste mensen, die ter zake kundig zijn en snel vanuit een ambtelijk organisatie 
kunnen denken om zodoende een pioniersrol te kunnen vervullen op het gebied van SSC’s bij 
overheden.”  De gemeenten merken dat ze door samenwerking meer macht hebben en tot 
meer in staat zijn dan afzonderlijk. Dit werkt dan als vanzelf door in het imago van het ISZF. 
Dit heeft ertoe geleid dat twee gemeenten in de toekomst tot het ISZF kunnen toetreden: 
Sneek en Wymbritseradiel, waarbij Wymbritseradiel qua inwoners even groot is als de 
deelnemende gemeenten en de gemeente Sneek een stuk groter is. De gemeente 
Wymbritseradiel zag de noodzaak van samenwerking niet in op het moment van het oprichten 
van het ISZF. De toenmalige burgemeester van Sneek stond ook negatief tegenover elke mate 
van samenwerking. Het huidige bestuur van deze gemeenten is enthousiast over een eventuele 
toetreding. Op de werkvloer bemerken zij meer weerstand. Daarbij worden redenen 
opgegeven als de beperkte beslissingsvrijheid waarmee men te maken krijgt. Om deze 
weerstand te verminderen laat het ISZF deze twee gemeenten participeren in projecten. Om 
optimaal te kunnen samenwerken is het van belang dat de bereidheid aanwezig is om een stuk 
autonomie over te dragen, zonder daarbij de zelfstandigheid kwijt te raken.  
 
Kijkend naar samenwerking op breder terrein, bestaat binnen de gemeente Wûnseradiel nog 
steeds het Cevan (Centrum voor Automatisering Noord-Nederland) syndroom. Deze 
samenwerking liep stuk en brengt voor Wûnseradiel nog steeds kosten met zich mee vanwege 
wachtgeldverplichtingen ten aanzien van voormalige medewerkers. Men wil het ISZF dus 
eerst volledig beheersbaar maken, voordat wordt overgegaan tot uitbreiding. 
 
3.1.10 Succes ISZF 
 
Het succes van het ISZF is terug te zien in het leveren van meerwaarde aan kwaliteit en een 
betere dienstverlening richting de klant. Ook is continuïteit bewerkstelligd binnen het ISZF. 
Dit was een van de doelen bij de aanzet tot samenwerking. Door de ervaring die men had met 
het opzetten van het ISZF is het opzetten van het ISD, en daarmee het invulling geven aan een 
groot gezamenlijk netwerk, vergemakkelijkt.  
 
Indien gekeken wordt naar de kosten die gemaakt worden ten opzichte van de situatie vroeger, 
zijn deze nu hoger. Men is echter wel geslaagd minder meerkosten te maken. Indien men niet 
tot samenwerking was overgegaan, waren de kosten aan ICT nog hoger geweest. 
 
De automatiseringskant ten opzichte van de vroegere situatie is nu beter op orde. Het ISZF is 
direct te benaderen en deskundigheid op verscheidene ICT-gebieden is gerealiseerd. Op dit 
moment kan men de vruchten plukken van wat in de afgelopen jaren is bereikt. 
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3.2 K5 
 
3.2.1 Krimpenerwaard 
 
In figuur 3.3 is een overzicht gegeven van een deel van de provincie Zuid-Holland. Het rood 
omlijnde gedeelte hierin zijn de gemeenten die gezamenlijk de Krimpenerwaard vormen. De 
Krimpenerwaard dankt zijn naam aan de omliggende rivieren van het gebied: de Hollandse 
IJssel, de Lek en de Vlist. Het deel “krimp” betekent rivierbocht terwijl een “waard” een stuk 
land is dat door rivieren wordt omgeven.  
 

 
figuur 3.3: overzicht gemeenten Krimpenerwaard 
 
De samenwerking K5 bestaat uit vijf gemeenten in de Krimpenerwaard. Dit zijn Vlist, 
Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven en Bergambacht. De gemeente Vlist heeft een agrarisch 
karakter en bestaat uit drie kernen: Vlist, Haastrecht en Stolwijk en heeft 9819 inwoners 
inwoners. De gemeente dankt zijn naam aan de veenrivier de Vlist, die van Schoonhoven naar 
Haastrecht stroomt. Ouderkerk is een landelijke gemeente en bestaat uit twee dorpen 
(Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel) en een buurtschap genaamd Lageweg. Binnen de 
Krimpenerwaard is deze gemeente het kleinst met ruim 8000 inwoners. De gemeente 
Nederlek is ontstaan door het samenvoegen van de gemeenten Lekkerkerk en Krimpen aan 
den Lek. Met bijna 15000 inwoners behoort deze gemeente tot een van de grotere binnen de 
Krimpenerwaard. Een andere grote gemeente is Schoonhoven. Deze gemeente in de 
zuidoosthoek van de Krimpenerwaard telt 12215 inwoners, maar is qua oppervlakte veruit de 
kleinste gemeente binnen de K5: 6,96 km². In de gemeente Bergambacht tenslotte wonen 
9399 mensen.  
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3.2.2 Samenwerken? 
 
De positie van de Krimpenerwaardgemeenten is de afgelopen jaren onder druk komen te 
staan. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat zij de bestuurskracht binnen de 
Krimpenerwaardgemeenten een punt van zorg vindt. Indien de gemeenten niet samenwerken 
op bijvoorbeeld het gebied van Ruimtelijke Ordening, is de invloed van de gemeenten op het 
provinciaal beleid beperkt. De provincie wil op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de 
bestuurskracht in de gemeenten. De gemeenten waren te klein om aan de eisen van de 
administratieve uitvoering te voldoen en kampten zodoende met het onvermogen om bepaalde 
uitvoeringterreinen zelf succesvol vorm te geven. Een van de oorzaken hiervan is de trend van 
het Rijk om bestuurlijk steeds meer taken bij de gemeenten neer te leggen, terwijl bij de 
vaststelling van de hoogte van het gemeentefonds uit de rijksbegroting hiermee nauwelijks 
rekening wordt gehouden. Deze ontwikkeling heeft geleid tot twee afwegingen: ofwel een 
herindeling die plaats zal vinden of de schaalgrootte van de gemeenten op een andere manier 
verbreden. De keuze om de gehele ambtelijke organisatie op één hoop te gooien lag te 
gevoelig. De gemeenten in de Krimpenerwaard keken niet uit naar de situatie waarin zij 
onderdeel van de gemeente Gouda zouden worden. De K5 is in het leven geroepen in 2001. 
Besloten werd om op het gebied van sociale zaken samen te werken. Hierna ontstonden ook 
andere clusters om zo capaciteitsproblemen de kop in te drukken en overheadkosten te 
beperken. Deze samenwerking vond plaats aan de hand van het cafetaria model: per 
onderwerp waren de gemeenten vrij om te beslissen tot deelname aan de samenwerking. Zo 
werden de verschillende gebieden door de gemeenten centraal uitgevoerd (zie tabel 3.1): 
 
Gemeente Taak 
Nederlek Sociale zaken 
Ouderkerk a/d IJssel ICT 
Vlist Openbare orde en veiligheid / Brandweer 
Bergambacht Lokaal onderwijs Krimpenerwaard 
Schoonhoven Personeelsdienst 
Tabel 3.1: Uitvoeringsonderwerp per centrumgemeente 
 
 
De samenwerking tussen de gemeenten voorziet in de wens van schaalvergroting zodat nu een 
aantal gemeentelijke taken voor 50000 inwoners wordt uitgevoerd om zo minder kwetsbaar te 
zijn en professionaliteit te bewerkstelligen. Na advies van de BOV werkgroep6 is besloten om 
ook samen te werken op strategisch terrein. Op het strategische vlak willen de vijf gemeenten 
een totaalvisie neerleggen om zo de kwaliteitsslag binnen de gemeenten te kunnen maken, 
waardoor de burgers meer zicht krijgen op wat de samenwerking aan voordelen biedt. De 
evaluatie van de samenwerking vindt plaats in 2008. Deze evaluatie zal bestaan uit 
bijvoorbeeld de besluitvorming over en het uitvoeren van beleidsnota’s binnen het 
afgesproken tijdspad. 
 
 
 

                                                 
6 Werkgroep Bestuurlijke en Organisatorische Vormgeving: Ingesteld door de vijf gemeenteraden om onderzoek 
uit te voeren naar versterking van de samenwerking in de Krimpenerwaard. 
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3.2.3 Structuur 
 
In de huidige structuur zijn de gemeentesecretarissen de leiders in de samenwerking tussen de 
vijf Krimpenerwaardgemeenten. Momenteel werkt men bij de K5 aan de invoering van de 
Wgr. Daarbij hoopt men een aantal van de problemen, waarmee men in de samenwerking 
kampt, op te kunnen lossen. Hiermee verandert ook de structuur van vrijheid in gebondenheid 
naar een meer gebonden vorm van samenwerking. Figuur 3.4 toont de structuur na acceptatie 
van de Wgr binnen de K5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.4: Structuur K5 met besluitvormingslijnen7 
 
Het bestuur van de K5 bestaat uit: 
a. het algemeen bestuur, ook aangeduid als de Krimpenerwaardraad 
b. het dagelijks bestuur, ook aangeduid als het K5-bestuur 
c. de voorzitter. 
 
In de Krimpenerwaardraad zijn alle fracties uit de gemeenten vertegenwoordigd en krijgen de 
partijen een aantal stemmen overeenkomstig het aantal zetels dat een partij binnen een 
gemeente bezit. Elke fractie  wordt daarbij door één persoon vertegenwoordigd. De 
Krimpenerwaardraad zorgt dus voor een centrale aansturing op de taken.  

                                                 
7 Bron: Implementatieplan K5, versie 30 mei 2006 
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Bij de samenwerking zijn twee gebieden te onderscheiden: de strategische taken, waarbij de 
verantwoordelijkheid bij het K5-bestuur ligt en de uitvoering waarbij de gemeenteraden van 
de vijf gemeenten een bepalende rol spelen. Momenteel kent het K5 een onafhankelijk 
voorzitter. Van haar wordt verwacht dat zij boven de partijen staat en dat zij de consensus 
tussen de vijf gemeenten bevordert. 
 
De portefeuillehouders (wethouders) in het portefeuillehoudersoverleg zullen de 
beleidsmatige input leveren aan het K5-bestuur: het formele besluitvormende dagelijks 
bestuur van de K5. De burger speelt geen directe rol bij de K5. Het maakt de burger niet veel 
uit hoe men bij de K5 de samenwerking organiseert, zolang de dienstverlening maar op orde 
is en een kwalitatief goed product wordt afgeleverd. 
 
De consequenties van de invoering van de Wgr zijn dat voor alle diensten sprake zal zijn van 
één en dezelfde aansturing (K5 secretaris) en dat de deelnemende gemeenten ten opzichte van 
elkaar vanuit een privaatrechtelijke vorm van de (dienstverlenings)overeenkomst overgaan 
naar de publiekrechtelijke invulling van de Wgr. Qua uitvoering verandert niets. De diensten 
blijven producten leveren voor de deelnemende gemeenten. 
 
3.2.4 Werken naar concept GR/SSC 
 
In de K5 zijn de samenwerkingonderwerpen ondergebracht via centrumgemeentenconstructie. 
Deze manier van samenwerken is lastig en vereist heldere communicatie. Voor deze 
constructie is gekozen om zo “quick wins” te behalen. Het gevolg echter van deze 
samenwerking was dat werd samengewerkt volgens het principe “vrijheid, blijheid”. 
Bovendien zorgde de gekozen, gefaseerde invoering van de samenwerkingsonderwerpen voor 
lastige situaties. Niet alle afspraken waren helder, waardoor men steeds weer moest 
aanpassen. Het huidige proces van toewerken naar de gemeenschappelijke regeling voorziet 
in het wegwerken van de geconstateerde weeffouten.  
 
De volgende fase bij de K5 is het onderbrengen van de samenwerking in een 
gemeenschappelijke regeling. De aansturing vindt dan plaats door het dagelijks bestuur en de 
K5-raad. Momenteel werken de gemeenten samen via een dienstovereenkomst. Met de 
inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regelingen komen de werkwijzen meer 
verankerd te liggen in procedures, maar veranderen deze niet. Wat wel verandert is de mate 
van vrijheid om diensten op elk gewenst moment af te nemen. Hierbij zullen planning en 
coördinatie een belangrijke rol spelen. Enerzijds bestaat de wens om zoveel mogelijk 
uniformiteit te realiseren. Anderzijds wil men dat ruimte blijft bestaan voor een eigen 
invulling van lokaal beleid. Om een balans hierin te vinden is het van belang om in een 
vroegtijdig stadium zicht te krijgen op de mate waarin dit zich voordoet. Hiermee heeft de K5 
de mogelijkheid om de diensten aan de vraag te laten voldoen en deze diensten op correcte 
wijze aan te kunnen sturen. 
 
Bij de initiële beslissing (februari 2006) tot het werken volgens de wet GR waren niet alle 
gemeenten (4/5) akkoord met het voorstel, ondanks dat vooraf uitvoerig overleg was gevoerd. 
Bestuurders binnen de gemeenten wilden hiermee de behoefte aan betrokkenheid bij de 
samenwerking tot uiting laten komen. Binnen het K5 bestuur probeert men de besluitvorming 
tot acceptatie van de Wgr af te ronden. Door het afronden van deze besluitvorming over de 
strategische visie van werkprogramma’s en implementatienota’s binnen het tijdpad, ontstaat 
een bestuurlijk klimaat waarbinnen men voortvarend kan samenwerken. Het doel dat men 
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zich daarbij stelt is het gladstrijken van de plooien omtrent de samenwerking. Zo bestaat 
geregeld contact tussen het K5-bestuur over de goedkeuring van de Wgr. De gemeente 
Schoonhoven blijft desondanks twijfelen. De reden van de gemeenteraad daarbij is dat men na 
de verkiezingen nog niet de tijd heeft gehad om zich in te lezen in de situatie. Dit is enerzijds 
een legitieme reden, omdat deze gemeenteraad pas gekozen is, anderzijds is men al drie jaar 
bezig met de samenwerking. Het huidige voorstel bevat een tegemoetkoming aan de gemeente 
Schoonhoven, waarin een uittreedregeling is opgenomen. De sancties bij de 
tegemoetkomingen zijn gebaseerd op de wens dat geen onevenredige kosten mogen bestaan 
voor de overblijvende gemeenten.  
 
Bij de overgang naar het werken volgens de Wgr wil de K5-secretaris gebruik maken van een 
gefaseerde omslag, maar wel binnen een korte periode. Dit is goed mogelijk, omdat geen 
schokkende aspecten in de samenwerking veranderen. Alle diensten kunnen één op één over 
naar een nieuw bestuur. Daarbij bestaan duidelijke afspraken over de nieuwe rollen. Zo 
blijven wethouders verantwoordelijk voor het lokale beleid, strategische besluiten volgen 
vanuit de Krimpenerwaardraad en operationele besluiten komen van de gemeenteraden. In de 
vroegere situatie waren het vooral de wethouders die de opdrachtgeverrol richting 
leidinggevenden van de vijf samenwerkingsdiensten vervulden. Het nakomen van de 
afspraken (zoals beschreven in figuur 3.2) is besproken met verschillende wethouders en 
leidinggevenden.  
 
Het gevaar blijft wel dat de verschillende wethouders alsnog eigen voorstellen via de 
Krimpenerwaardraad doorheen drukken, nadat zij een ander akkoord hebben bereikt in het 
portefeuillehoudersoverleg (PO). 
 
3.2.5 Ambtelijke situaties 
 
Het verrichten van taken op afstand maakt mogelijk dat gemeenten minder zicht hebben op 
deze taken en het moeilijker is om druk uit te oefenen. De uitdaging van de gemeenten hierbij 
is om een informatiesysteem op te richten dat op de gemeenten onderling is afgestemd. Het 
nadeel van het uitvoeren op afstand is dat de deskundigheid binnen de gemeenten verdwijnt 
om bijvoorbeeld voorstellen adequaat te kunnen beoordelen. Dit levert vertraging in de 
werkprocessen op. Om dit op te lossen is extra afstemming nodig.  
 
De samenwerking via de centrumgemeentenconstructie was ingrijpend. Vanuit verschillende 
gemeenten vloeide ander personeel toe en ging personeel weg. Het personeel in de 
centrumgemeenten voert niet puur werk uit voor de “oude” gemeente, maar voor alle 
deelnemers. De lokale kennis van dit personeel brengt in bepaalde situaties voordelen met 
zich mee, waarvan gebruik wordt gemaakt. Zo kan communicatie soepeler verlopen doordat 
men sneller contact krijgt met de juiste personen. De lokale kennis blijft echter minder van 
belang dan de vakkennis. Het personeelsverloop zorgt voor het verdwijnen van de lokale 
kennis. Cultuurverschillen aan het begin van de samenwerking waren zeker aanwezig, en was 
een duidelijk kwaliteitsverschil tussen het personeel aanwezig. Zo verschilde het geleverde 
dienstniveau tussen de gemeenten. Mede daarom richtte het personeel bij de 
centrumgemeente zich vooral op de “eigen, oude” gemeente. Het gebruikmaken van een 
omslagpunt hielp hierbij niet, de praktijk bleek te weerbarstig. Niet iedereen zag de 
meerwaarde van de samenwerking in. Het beleven van de verandering werd daarom als een 
manier gezien om de meerwaarde van samenwerking te laten voelen. Voor de ambtenaren 
was de meerwaarde van de samenwerking het uitvoeren van de taken voor 50000 inwoners. 
Tevens is de inbreng van ambtenaren onontbeerlijk voor de strategische werking van de 
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samenwerking. De wil om samen te werken was ook zeker wel aanwezig. Vooral bij aanvang 
heerste vooral angst vanwege de onzekerheid die de verandering met zich meebracht. Het 
personeel wist daarbij niet goed wat van ze werd verwacht. In de periode werd het personeel 
zich echter wél bewust van de positieve uitwerking van de samenwerking. Ze zagen de 
voordelen van de samenwerking in, zoals het delen van moeilijke situaties met elkaar. 
 
Het werk is duidelijk meer specialistisch van aard geworden, maar niet in die zin dat het 
doorgeschoten is. De schaal waarop is gespecialiseerd, is namelijk niet groot. Bovendien 
verschillen deze gevoelens per werknemer. Zo had men bij Vlist op de afdeling sociale zaken 
voorheen de functies beleidsmedewerker en consulent samengevoegd. Bij de andere 
gemeenten en in de centrumgemeentenconstructie werden dit weer twee aparte functies. De 
medewerkers van de gemeente Vlist zullen het gevoel van specialist dan ook sneller 
terugherkennen in de uit te voeren taken.  
 
De start van de samenwerking in Nederlek op het gebied van sociale zaken ging samen met 
het invoeren van een nieuw systeem. Als gevolg trad een probleem op in de automatisering. 
Hierdoor was de managementinformatie van een matig niveau. Een ander probleem daar 
waren de moeilijkheden die ondervonden werden om van de verschillende individuen één 
team te maken. Zo bestonden op elk van de samenwerkingsgebieden wel problemen. Het 
stafbureau openbare orde en veiligheid kende de minste problemen. Hier had men het 
voordeel dat al het personeel nog moest worden aangesteld. Zodoende kon men medewerkers 
met de voor de samenwerking vereiste kennis selecteren en werven. 
 
Het samenwerkingsonderwerp ICT, uitgevoerd door Bergambacht, moet duidelijk nog 
groeien. ICT-zaken worden momenteel centraal afgestemd, maar de uitvoering hiervan vindt 
plaats bij de individuele gemeenten. Een beslissing is genomen om de helpdesk van de ICT in 
de toekomst vanaf één locatie te laten werken. Op dit moment is een aanbestedingtraject 
gaande voor een glasvezelnetwerk in de Krimpenerwaard. Het plan is om hierop voort te 
bouwen.  
 
De personeelsdienst Krimpenerwaard (PDK) wordt aangestuurd vanuit Schoonhoven 
(gemeentesecretaris) en voert taken uit voor de K5 gemeenten, uitgezonderd Nederlek. Deze 
is in werking getreden op 22 september 2003. De communicatie met de deelnemende 
gemeenten, met uitzondering van Schoonhoven, laat te wensen over. Bij het PDK is men 
vooral afhankelijk van de gegevens die men verkrijgt vanuit Schoonhoven en aangeleverde 
kopieën vanuit de andere gemeenten. Deze hebben nog niet de mogelijkheid in te loggen op 
het door de PDK gebruikte systeem. De vier gemeenten hadden vroeger aparte P&O 
stafbureaus. Bij de gemeente Nederlek lagen deze zaken meer in één lijn en waren teveel 
verweven in de organisatie. Zodoende hebben zij besloten geen diensten af te nemen van het 
PDK. In Nederlek is de afdeling P&O betrokken in het gehele proces van selectie en 
sollicitatie. Deze werkwijze verschilt van het PDK waarbij men vooral actief participeert in 
het arbeidsvoorwaardenproces. Een nadeel van de samenwerking bij de PDK is dat men het 
proeven van de sfeer mist bij de afzonderlijke gemeenten; men kan minder snel signalen 
oppikken. Er is minder voeling met de aangesloten gemeenten en het PDK heeft meer weg 
van een administratief uitvoeringskantoor. De onzekerheid die dit met zich meebrengt is dat 
men minder snel kan inspelen op de problematiek binnen de gemeenten. 
  
Financiële gevolgen volgend vanuit de samenwerking komen niet automatisch bij de 
financiële afdeling van de gemeenten terecht, alhoewel dit wel zo zou moeten. In de situatie 
vóór de samenwerking communiceerden afdelingen binnen een gemeente met elkaar, zonder 
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dat daarbij gestuurd moest worden. Het hanteren van vaste procedures gebeurt nog te weinig 
binnen de K5, waardoor informatie vaak niet of niet op tijd op de juiste plekken terechtkomt.  
 
3.2.6 Organisatorische situaties 
 
Het grootste verschil met het werken volgens de gemeenschappelijke regeling ten opzichte 
van de huidige situatie is dat de operationele taken onder één bestuur komen, de K5 raad. 
Hierbij wil men tegelijkertijd een aantal efficiencyslagen maken. Zo wil men toewerken naar 
een situatie waarin één persoon binnen een van de centrumgemeenten taken voor alle vijf 
gemeenten uit kan voeren.  
 
De verwachtingen voor de samenwerking waren hooggespannen. De operationele taken 
kampen met een aansturingprobleem. Vanuit de vijf gemeenten hoort men momenteel nog 
verschillende signalen en orders. De kans op fouten wordt hierdoor vergroot en de diensten 
worden te afhankelijk van de individuele gemeenten. Hierdoor kunnen de hoge verwachtingen 
niet waar worden gemaakt. De vijf gehanteerde locaties voor de uitvoeringsonderwerpen 
blijven tot aan de evaluatie in 2008 gehandhaafd. De samenwerkende gemeenten zijn nog niet 
toe aan de beladenheid die dit vraagstuk met zich meebrengt. 
 
Op ambtelijk niveau begint het vertrouwen in de samenwerking te verminderen. Voor het 
personeel van de deelnemende gemeenten is het niet duidelijk wat de bestuurders bij de 
gemeenten precies willen bereiken met de samenwerking, en waarom ze dat willen. De 
ontkoppelpunten in de samenwerking zijn wel duidelijk: de taken van de uitvoering behelzen 
het totale product, tot aan de besluitvorming. Daarna zijn de centrumgemeenten het zicht 
kwijt en kan men niet goed inschatten hoe aan de besluitvorming vervolg moet worden 
gegeven. 
 
Van succes volgend uit de samenwerking is nog geen sprake. Weliswaar is het idee om de 
diensten gezamenlijk uit te voeren goed, het faciliteren van deze samenwerking door de 
gemeenten gebeurt momenteel onvoldoende. Zo willen de gemeenten te zeer een eigen 
stempel op de samenwerking op het gebied van sociale zaken drukken. In 2005 is men bij de 
sociale dienst in Nederlek overgegaan op een nieuw softwarepakket. Het uittesten van dit 
pakket was nog niet voltooid, waardoor de bedrijfsvoering onder grote druk kwam te staan en 
informatievoorziening richting de gemeenten nauwelijks geschiedde. Ook is te weinig 
aandacht geschonken aan het implementatietraject. Het heeft twee jaar geduurd voordat alle 
deelnemende gemeenten in de sociale dienst waren geïntegreerd. Bij de sociale dienst merkt 
men dat de koppeling tussen de gemeenten en de sociale dienst niet op orde is. Een te lange 
beslisboom is aanwezig, die de samenwerking tegenwerkt en zodoende tot inefficiëntie leidt. 
 
De samenwerkingsonderwerpen van de K5 zijn alle gericht op de uitvoering. Sociale zaken is 
alleen tot op zekere hoogte beleidsmatig. Bij deze uitvoeringsonderwerpen worden nog steeds 
verschillende procedures gehanteerd. Hierdoor heeft men niet de mogelijkheid om de vooraf 
gestelde voordelen te bereiken en bestaat de behoefte tot egalisatie. Het is daarom van belang 
om vaste procedures te hanteren die bij iedereen bekend zijn om zodoende te zorgen dat 
informatie op de juist plekken terechtkomt. De standaardisaties kunnen zelfs helpen een 
herkenbaar lokaal beleid neer te zetten. Bij de wethouders bestaan hierover verschillende 
opvattingen. Sommigen zien meer in een gezamenlijk regionaal beleid om zo meer 
professionaliteit uit te stralen. Anderen vinden dat een zekere mate van verschil mogelijk 
moet blijven. Het gevoel bestaat dat men anders net zo goed als één grote gemeente verder 
kan gaan. 
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Binnen de gemeenten is niet veel expertise aanwezig op het ICT-gebied. Bij de aanschaf van 
nieuwe softwarepakketten is gekeken naar de overeenkomsten tussen de gehanteerde 
pakketten. Een aantal gemeenten hanteerde al een overeenkomstig pakket. Nu hebben alle 
vier gemeenten hetzelfde pakket in de hoop dat de verbindingen hiertussen makkelijker 
kunnen worden bewerkstelligd. 
 
De huidige dienstovereenkomsten geven aan dat voorstellen vanuit de centrumgemeenten 
naar gemeenteraden gaan ter beoordeling. Deze brengen hierover een stemming uit, waardoor 
afwijkingen kunnen bestaan binnen de verschillende beslissingen. De expertise om deze 
voorstellen te beoordelen bestaat uit eerdere ervaringen en signalen, die men vanuit 
verschillende hoeken binnenkrijgt.  
 
De nieuwe gemeenschappelijke regeling omvat alle diensten waarop de gemeenten willen 
samenwerken. In de politieke processen merkt men dat betrokkenen niet graag de diensten af 
willen staan. Een redelijke overtuigingskracht is dan ook nodig om de gemeenten akkoord te 
laten gaan met de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Schoonhoven voelt zich niet 
genoeg betrokken en vindt het daarom moeilijk autonomie in te leveren, terwijl de lokale 
raden via de Krimpenerwaardraad veel invloed kunnen uitoefenen. Het PDK zou graag het 
lokaal beleid voor de gemeenten invullen. Tevens stuit men hier op de onwil om autonomie in 
te leveren. De gemeenteraden en het college zijn bang dat invloed verloren gaat door de 
vorming van een extra bestuurslaag en verwachten een nieuw machtsblok waar zij tegenop 
moeten boksen. 
 
3.2.7 Randsignalen 
 
Het concept van de centrumgemeentenconstructie is vrij nieuw. Het wordt dan ook als een 
uitdaging gezien om via dit concept een succesvolle samenwerking in de Krimpenerwaard op 
te zetten, waarbij deze symbool staat voor de professionalisering van dit gebied. Snellere 
besluitvorming en de beslissing om vanuit een centraal punt aan te sturen kunnen hieraan 
meehelpen. De charme van het gehanteerde model is dat het de mogelijkheid tot groeien 
stimuleert. Veel kwaliteitsslagen moeten immers nog worden gemaakt. “Herindeling kan 
misschien de meest efficiënte oplossing te zijn, het hoeft zeker niet de beste oplossing te zijn 
om de problemen rondom de bestuurskracht op te lossen.”  In de discussie over lokaal bestuur 
besteedt men vaak aandacht aan vormkwesties, terwijl de bestuurlijke cultuur en bestuurlijke 
competentie ook een grote rol spelen. Het SVHW wordt binnen de K5 gezien als het 
schoolvoorbeeld hoe men efficiënter kan opereren en goedkoper uit kan voeren door 
samenwerking. De K5 gemeenten zijn alle betrokken als deelnemer aan het SVHW. 
 
Binnen de gemeente Schoonhoven heeft men eigenlijk een voorkeur voor herindeling. Een 
politieke onwil is aanwezig om samen te werken. Een mogelijkheid kan zijn om met vier 
gemeenten de samenwerking voort te zetten of om de gemeente Schoonhoven meer tijd te 
geven om toe te treden. Een rol speelt ook dat de gemeenten Schoonhoven het gevoel heeft 
dat in haar stad heel andere problemen spelen dan in de overige agrarische gemeenten. “De 
aanwezige verschillen moeten echter gerelativeerd worden want 85% tot 95% van de 
operationele taken wordt uniform uitgevoerd. Mogelijkheden voor het onderscheiden op 
lokaal beleid is vooral op de gebieden reïntegratie- en minimabeleid aanwezig.”  Wanneer 
alle vijf de raden voor de gemeenschappelijke regeling hebben gekozen is het de taak van het 
K5 bestuur om komende tijd te investeren in een goede samenwerking. Dit geldt met name 
voor de gemeente Schoonhoven. 
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Niet alle gemeenten in de Krimpenerwaard zijn van gelijke grootte. De twee grootste 
gemeenten in de K5 zijn Nederlek en Schoonhoven. De frictie in de samenwerking speelt zich 
ook voornamelijk tussen deze gemeenten af. Zo is men vanuit de gemeente Schoonhoven niet 
tevreden met de geleverde kwaliteit van de sociale dienst. De kwaliteit van een geleverd 
product van een gemeente is deels afhankelijk van de grootte van de gemeenten en daarbij 
ook de kwaliteitseisen die deze gemeenten stellen. Een kleinere gemeente heeft dan vaak ook 
meer potentieel tot verbeteringen. Hierbij komen concurrentieaspecten naar boven en wordt 
de schuld soms makkelijker bij de ene partij gelegd dan bij de andere. 
 
De raden en colleges binnen de gemeenten profileren zich sterker als voorstander van de 
samenwerking. Intern moet dat leiden tot meer vertrouwen in elkaar. De uitvoering van de 
samenwerking is aan het bestuur en zeker niet aan de raad. De raden willen nu ook graag het 
bovenlokaal beleid aanpakken. Bovenlokale taken hoeven de lokale taken niet uit te vlakken. 
De paradox bij de K5 samenwerking is dat een verslechtering van de samenwerking zal leiden 
tot herindeling, maar als het succesvol wordt dit net zo goed het geval kan zijn. Het gevoel 
ontstaat dan dat de verschillen zo gering zijn dat men net zo goed over kan gaan tot 
herindeling. Dit zouden voorstanders van herindeling zich ook kunnen realiseren. 
 
Er heerst een zekere spanning tussen wens tot efficiency en lokale beleidsruimte van 
gemeenten. Momenteel zijn de verhoudingen te veel gepolariseerd. Dit heeft tot gevolg dat 
veel energie en tijd gaat zitten in het bereiken van consensus. Een mogelijkheid hiervoor is 
het uitspreken van de frustraties via mediation om een situatie te creëren waarbij de 
gemeenten weer constructief met elkaar kunnen werken en plezier in de samenwerking terug 
vinden. 
 
3.2.8 Succes 
 
Het inleveren van identiteit kan een gevolg zijn van de gezamenlijke uitvoering. Immers, wat 
vroeger traditioneel was, gebeurt nu op een andere wijze. Het is bij de K5 echter niet de 
identiteit die sterk is veranderd, maar meer het beeld van de gemeenten. Dit beeld hoeft niet 
negatief te zijn, zolang maar gezorgd wordt dat de producten kwalitatief op orde zijn. In 
verschillende lagen merkt men dan ook de professionalisering van de samenwerking. Het 
gevoel van administratieve organisaties komt steeds meer naar de oppervlakte. Dit zorgt 
ervoor dat beter op ontwikkelingen kan worden ingespeeld. 
 
Op veel fronten is de afgelopen periode vooruitgang geboekt. Verschillende in grootte van de 
gemeenten zorgen niet voor moeilijke situaties, aangezien genoeg ruimte aanwezig is om 
inzicht te ontwikkelen. Het is voor de K5 gemeenten belangrijk om ook buiten de eigen 
grenzen van de gemeenten te kijken. Een voorbeeld waaruit blijkt hoe succesvol dit is, is de 
ROM (Regionale Ontwikkeling Maatschappij). Hierbij kijken de gemeenten gezamenlijk naar 
marktontwikkelingen met andere instanties (Provincie, KVK, bedrijven uit de regio) om deze 
in kaart te brengen en te coördineren. 
 
Vanuit de PDK is na de verandering in de wetgeving rondom de WIA en het spaarloon actie 
ondernomen om het personeel binnen de K5 gemeenten hierover in te lichten via 
bijeenkomsten. Dit leverde veel positieve reacties op, waaruit blijkt dat de vooruitgang in de 
samenwerking wordt herkend. 
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3.3 SVHW 
 
3.3.1 Introductie 
 
Het SVHW is ooit gestart als samenwerkingverband tussen de zes gemeenten uit de Hoekse 
Waard op het gebied van belastingen. Dit gebeurde met een groep bestaande uit dertien 
personen. De afkorting SVHW stond dan ook voor Samenwerking Verband Hoekse Waard. In 
figuur 3.5 is het gebied van de Hoekse Waard met de gemeentegrenzen rood omlijnd.  
 

 
Figuur 3.5: Hoekse Waard 
 
De Hoekse Waard is ontstaan na 1421 toen een vloedstroom het gebied deed onderlopen. Na 
de overstroming waren alleen nog enkele dijken en polders over in het gebied. Het gebied 
dankt zijn naam aan de ambachtsheerlijkheid Hoecke, dat tegenwoordig Puttershoek heet. In 
2005 is de gemeentelijke herindeling bekend gemaakt tussen de gemeenten Binnenmaas en ’s 
Gravendeel die plaats zal vinden op 1 januari 2007.  
Nieuw Lekkerland was de eerste gemeente die aansloot van buiten het Hoekse Waard gebied. 
Het SVHW voert in de huidige situatie taken uit voor 18 gemeenten en het waterschap 
Hollandse Delta en is gevestigd in Klaaswaal. De afkorting van het samenwerkingverband is 
gelijk gebleven. De afkorting staat tegenwoordig voor: Samenwerking Vastgoedinformatie 
Heffing en Waardebepaling.  
Het SVHW is een zelfstandige organisatie en voert de volgende taken uit: 

• Heffing en invordering van lokale belastingen; 
• Uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); 
• Administratie van vastgoedgegevens; 
• Verstrekken van de vastgoedgegevens aan deelnemers en derden. 
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Het SVHW functioneerde voor het bestaan van de Wgr als een SSC avant la lettre. Het 
SVHW bezit sinds 1 januari 2001 een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam op 
basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de gemeenschappelijke regeling SVHW 
zijn ondermeer bevoegdheden, bestuursorganen, begroting, jaarrekening, kostentoerekening, 
toetreding en uittreding van de deelnemers geregeld.  
Het SVHW kent drie bestuursorganen. Dit zijn: 

• Algemeen Bestuur; 
• Dagelijks bestuur; 
• Voorzitter. 

 
Het algemeen bestuur bestaat uit 18 vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en 
twee vertegenwoordigers van het waterschap Hollandse Delta. Dit bestuur kom vijf á zes keer 
per jaar bij elkaar. Hierin bespreekt men beleidsbesluiten die genomen moeten worden, 
eventuele uitbreidingen en de begroting van het SVHW. Het dagelijks bestuur bestaat uit de 
voorzitter en twee leden die benoemd worden door het algemeen bestuur. De voorzitter wordt 
aangewezen door het algemeen bestuur en vertegenwoordigt het SVHW in en buiten rechte. 
 
In figuur 3.6 is het organogram van het SVHW weergegeven: 

 
Figuur: 3.6 Organogram SVHW8 
 
De directeur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. 
De klanten van het SVHW zijn de deelnemers (lokale overheden: waterschap en gemeenten) 
aan de samenwerking en de burgers van deze gebieden. De lokale overheden hebben taken uit 
te voeren die overeenkomsten vertonen met elkaar. Betreffen het hier niet-politieke 
uitvoeringstaken, kan samenwerking via een SSC een prima oplossing zijn. Vooral omdat 
deze uitvoeringstaken vaak als ingewikkeld ervaren worden en daarom inefficiënt worden 
uitgevoerd. 
 
Drie rollen zijn te onderscheiden binnen het SVHW: 

                                                 
8 Bron: www.svhw.nl 
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1. De eigenaar van het  SVHW: deze rol wordt vertegenwoordigd door het bestuur; 
2. De opdrachtgever: dit zijn de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten; 
3. De opdrachtnemer: dit is de directeur van het SVHW 

 
De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever ten opzichte van de opdrachtnemer staan in 
de dienstverleningsovereenkomst. De bestuurders treden zowel op als opdrachtgever als 
belangenbehartiger. 
 
3.3.2 Uitbreidingen 
 
In de vroegere situatie nam één waterschap deel aan het SVHW. Door de samenvoeging van 
dit waterschap met andere waterschappen en zuiveringsschappen ontstond het all-in 
waterschap Hollandse Delta. Het zuiveringsschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het water en belast de burger met een verontreinigingsheffing. Het waterschap verstuurt ook 
aanslagen, maar is verantwoordelijk voor de gebieden wegenbeheer en waterkwantiteit. In 
2005 heeft een grote uitbreiding plaatsgevonden (onder andere het all-in waterschap). 
Verschillende culturen kwamen bij elkaar. Door de uitbreiding in 2005 zijn veel nieuwe 
medewerkers bij het SVHW gekomen. Zo bestond het SVHW vóór deze uitbreiding uit 
achttien mensen en na de uitbreiding uit bijna zeventig mensen. De nieuwe medewerkers 
moesten wennen aan de nieuw ontstane situatie. Hierdoor handhaaft het SVHW tijdelijk de 
oude werkwijze. Dit heeft vooral tot veel problemen geleid met het call-center dat aanwezig 
was bij het zuiveringschap. Het SVHW werd door de grote uitbreiding minder overzichtelijk 
voor de deelnemers.  
 
De uitbreiding van het SVHW met het all-in waterschap was een noodzakelijke stap voor het 
SVHW, omdat het waterschap een grote klant is. Vóór deze uitbreiding vonden alleen kleine 
uitbreidingen plaats. Het personeel was gretig en positief. Bovendien waren ze trots vanwege 
de positieve geluiden vanuit de omgeving, wat stimulerend werkte. Het gevoel om met zo 
weinig medewerkers taken voor zoveel gemeenten uit te voeren werd als geweldig ervaren. 
Na de uitbreiding nam de werkdruk enorm toe, en was het lastig hiermee om te gaan. Van de 
rol van gebruiker van het automatiseringssysteem vond een transitie plaats naar de situatie 
waarin het automatiseringssysteem de medewerkers gebruikt.  
 
Vanaf één oktober 2006 worden de werkwijzen gelijkgetrokken en wordt het SVHW weer één 
procesgeorganiseerde organisatie. Het is daarbij logisch dat het SVHW verder zich zal richten 
op specialisatie. Zolang dit niet ten koste gaat van de kwetsbaarheid van het SVHW, is dit een 
goede ontwikkeling. De eenduidigheid kan ook tot starheid leiden. Een voorbeeld hiervan is 
het verwijzen naar de dienstovereenkomst door het SVHW, terwijl de gemeenten in dat geval 
een ander antwoord verlangen.  
 
Door de uitbreidingen is de directeur van het SVHW meer op afstand komen te staan. Een 
actieve houding op het gebied van communicatie is belangrijk om te voorkomen dat 
vervreemding ontstaat tussen het SVHW en de deelnemende partijen. De externe kan van de 
functie van directeur, de belangenbehartiging, uit zich dan ook in een uitgebreide 
communicatie met de deelnemers. Het is niet verstandig te veel gemeenten in één keer te laten 
aansluiten bij het SVHW, omdat dit ten koste kan gaan van het niveau van de dienstverlening. 
De deelnemers merken dat vooral na de uitbreiding in 2005 soms sprake kan zijn van 
uitvoeringsverschillen. Een voorbeeld hiervan zijn verschillende antwoorden op dezelfde 
vragen die komen vanuit de burger of vanuit de deelnemers.  
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Het SVHW verkeert in de luxepositie waarin gemeenten toestemming vragen om toe te treden 
tot de samenwerking. In deze fase is de kennis van de gemeenten over het SVHW en haar 
taken miniem. Vanuit de nieuwe gemeenten komen dan ook veel vragen over de werkwijze. 
Veel vragen van de toetredende gemeente zijn terug te vinden in de dienstovereenkomst. Het 
betreft hierbij vragen waarmee de gemeenten terug kunnen koppelen naar de bekendheid met 
de oude situatie. Toetredende gemeenten hebben vaak achterstanden. Ook verlopen aspecten 
op belastinggebied vaak niet goed in de oude situatie. Zo kon bijvoorbeeld kwijtschelding 
verleend worden  De deskundigheid die het SVHW biedt is een belangrijk voordeel, waardoor 
de kwaliteit van de door de gemeente geleverde dienst omhoog gaat. 
 
3.3.3 Personeel SVHW 
 
Het personeel van het “oude SVHW” (voor de uitbreiding van het all-in waterschap) is 
gevestigd op de tweede etage van het pand in Klaaswaal en is opgedeeld in drie afdelingen: 
bestanden, heffing en invordering. Iedereen heeft een specifieke taak bij het SVHW. Elke 
medewerker moet behalve de kennis van de specifieke taak een bepaalde mate van kennis 
over andere aspecten bezitten, zodat een probleem door meerdere mensen kan worden 
opgelost en burgers niet telefonisch doorverbonden hoeven te worden. 
 
Op de derde etage van het gebouw in Klaaswaal zijn dezelfde afdelingen aanwezig, maar dan 
bestaande uit de “oud zuiveringsmedewerkers” (onderdeel van het all-in waterschap). Voor 
het einde van dit jaar moeten deze twee afdelingen volledig met elkaar integreren. Botsingen 
vinden nog geregeld plaats met de ambtenaren van het waterschap, al is dit al minder dan net 
na de “fusie”. Zo heeft het personeel van het waterschap andere gewoonten en gebruiken en 
zijn zij strikter qua tijd dan hun collega’s van het SVHW. Deze groep is gewend aan een 
ambtelijke organisatie met communicatie over meerdere schijven. Bovendien was het 
zuiveringschap gewend om als selfsupporting te werken en wilde hiernaar behandeld worden. 
De grootste botsingen vonden daarom plaats tussen de medewerkers en het management. De 
medewerkers van het zuiveringschap waren de grootste groep, maar kregen de touwtjes niet in 
handen. Veel verzoeken vanuit de medewerkerkant werden in de beginfase niet ingewilligd, 
waardoor nu het gevoel bestaat dat het management niet luistert naar problemen en adviezen. 
 
De communicatie tussen de twee partijen verloopt niet altijd even goed. Het is daarbij vooral 
afhankelijk om welke specifieke personen dit gaat. De verschillen tussen de partijen het “oude 
SVHW” en het “oude zuiveringschap” komen nog sterker naar voren doordat de groepen 
apart van elkaar werken. Medewerkers zijn van mening dat het vereiste kennis- en 
acceptatieniveau eerder was bereikt indien de partijen gelijk geïntegreerd zouden zijn. Dit 
bleek evenwel niet mogelijk op technisch gebied. Bovendien moest het SVHW twee maanden 
na de “fusie” alle aanslagen hebben verstuurd.   
 
Medewerkers van het waterschap kwamen niet vrolijk binnen. De samenvoeging met het 
SVHW betekende voor de waterschapmedewerkers een transitie naar kleinschaliger werken. 
Hoewel dit door de meeste waterschapmedewerkers als prettig werd ervaren, zat niemand die 
te wachten op de “fusie” tussen het all-in waterschap en het SVHW. Voor de medewerkers 
die al aanwezig waren tijdens het “oude SVHW” was dit anders, omdat men op dezelfde 
locatie bleef. Het all-in waterschap was in Dordrecht gevestigd. Medewerkers moesten 
plotsklaps vanuit Klaaswaal gaan werken, met als gevolg een eilandenschap. Het 
acceptatiepunt bij de medewerkers is inmiddels wel bereikt. Toch blijft de weerstand op de 
achtergrond aanwezig en komt het naar voren in specifieke situaties.  
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Vanuit de toetredende gemeenten komt vrijwel nooit personeel over naar het SVHW. Het 
SVHW staat hier in principe niet negatief tegenover, maar stelt wel hoge eisen aan deze 
werknemers. De uitbreiding met het all-in waterschap had veel weg van een fusie. Deze 
medewerkers voeren in de huidige situatie ook taken uit voor gemeenten. De kennis van de 
waterschapbelastingen is andere kennis dan de gemeentelijke belastingen. Door het gebrek 
hieraan ontstonden conflicten binnen het SVHW. Hier is niet hard tegenop getreden, maar op 
geanticipeerd door deze medewerkers trainingen te laten doorlopen en zo de 
“gemeentekennis” eigen te maken. De werkdruk bleef wel toenemen. Het gevolg is dat 
medewerkers meer bezig zijn met gaten te dichten en achterstanden weg te werken in de 
huidige situatie. 
 
Medewerkers binnen het SVHW hebben veel verantwoordelijkheid. De afdelingen zullen 
door de nieuwe structuur iets veranderen, maar ruimte zal blijven bestaan voor 
verantwoordelijkheid. Wel zal men te maken krijgen met een bepaalde hoofdactiviteit en is 
het werk daardoor minder allround. Deze verandering zal vooral voor medewerkers van het 
“oude SVHW” een omslag zijn. Bij het waterschap was men voor de toetreding al gewend om 
met strakke afdelingen te werken. De taken zullen meer specialistisch van aard zijn. Een paar 
jaar geleden had men een erg platte organisatie, waarin taken een allround karakter hadden. 
Nu vallen deze allround aspecten steeds verder weg. Vooral medewerkers van het oude 
SVHW ervaren dit als een verschraling van het werk, maar zien daar de noodzaak (de huidige 
grootte van de afdelingen) wel van in.  
 
3.3.4 Twee systemen 
 
Het SVHW is bij uitbreidingen in het verleden geconfronteerd met problemen in de 
dataconversie. Besloten is toen om alleen nieuwe deelnemers toe te laten indien dit niet tot 
technische problemen zou leiden. Het SVHW werd na de “fusie” met het all-in waterschap 
alsnog geconfronteerd met een technisch probleem: het systeem van het zuiveringschap en die 
van het SVHW bleken niet op elkaar aan te sluiten, waardoor aparte databases bestaan. 
Systeemtechnisch is dit een grote operatie. Het zou efficiënter zijn om alles in één database te 
hebben. In de huidige situatie merken de medewerkers dit nog niet, omdat de processen van 
het zuiveringschap en de rest van de organisatie nog niet op elkaar ingrijpen. Het voordeel 
van de integratie van deze systemen en databases is dat de SVHW medewerkers kunnen zien 
met welke onderdelen verschillende medewerkers bezig zijn en met welke aspecten rekening 
gehouden moet worden. 
 
3.3.5 Kanteling 
 
Net na de fusie ondervonden medewerkers en bestuur een aantal problemen. Zo konden 
sommige medewerkers van het waterschap niet of nauwelijks werken door technische 
problemen en bestonden geen raakvlakken met het werk bij het waterschap. De voorbereiding 
op de kanteling die op 1 oktober 2006 plaats vindt, loopt al geruime tijd. Zo is het afstappen 
van het call-center, dat aanwezig was bij het zuiveringschap, een goede, maar moeilijke 
beslissing geweest. Het SVHW kan de klant nu beter van dienst zijn. Het werken via het call-
center verliep inefficiënt en was omslachtig. Bovendien biedt de huidige internetsite van het 
SVHW aan burgers de mogelijkheid om formulieren op te halen en op te sturen. Deze 
ontwikkelingen zorgen ervoor dat het SVHW sneller op problemen en wensen in kan spelen 
dan daarvoor. De wil om samen te werken is bij de meeste medewerkers inmiddels wel 
aanwezig, maar toch blijven verschillende meningen met elkaar botsen, vooral tussen de 
werkvloer en het management. Na de fusie voelden medewerkers zich nog nauw verbonden 
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met de organisatie, waar zij vandaan kwamen. Dit gevoel verdwijnt meer en meer naarmate 
de kanteling dichterbij komt.   
 
Vanaf 1 oktober 2006 moeten de medewerkers van het ISZF overgaan naar de nieuwe manier 
van werken. De werkzaamheden veranderen op zich niet veel. Het is meer de structuur die 
verandert en daarbij de integratie van de werknemers van het zuiveringschap in het SVHW. 
Voor sommige medewerkers vervallen bepaalde functies. Tevens zal een nieuwe 
functiewaardering plaatsvinden. 
 
3.3.6 Succes 
 
De cultuur binnen het SVHW kenmerkt zich door een diep en breed kennisniveau, zodat de 
medewerkers vragen op meerdere terreinen kunnen beantwoorden. Daardoor heeft het SVHW 
goede vervangingsmogelijkheden ten aanzien van het personeel. Het ISZF is bekend om de 
snelheid van de geleverde dienst in combinatie met een goede kwaliteit ervan. Bij sommige 
medewerkers bestaat het gevoel dat het succes minder is dan twee jaar geleden, maar aan het 
imago van het SVHW is dit niet terug te zien. 
 
Deelnemers zien het succes van de samenwerking terug in een meer uitgebreide 
dienstverlening aan de burger. De burgers kunnen naar een gratis telefoonlijn bellen en 
kunnen gebruik maken van uitgebreide mogelijkheden op de website van het SVHW. De 
kosten voor de dienstverlening voor de deelnemers zijn lager geworden. Het heffen van de 
belasting is na de samenwerking met het SVHW veel beter georganiseerd en volgens de 
wetgeving geregeld. 
 
Het SVHW opereert niet als een ambtelijke organisatie, maar meer als een bedrijfsmatige 
organisatie. In de ambtenarij krijgt men eerder met regels te maken, wat  in een starre houding 
kan resulteren. Het SVHW is door de bedrijfsmatige houding flexibeler. 
 
Het imago van het SVHW is op een goede manier opgebouwd; vanaf de start hanteerde men 
daar belangrijke pijlers waarop men de samenwerking baseerde: een efficiënte dienstverlening 
en klantvriendelijkheid. Deze hebben ertoe geleid dat de deelnemers vertrouwen hebben in de 
uitvoeringswijze van het SVHW. Bestuur en directie hebben door middel van een informele, 
proactieve houding  mede gezorgd voor een goede uitstraling van het SVHW. 
 
Het succes dat bereikt is door het samenvoegen van het all-in waterschap en het SVHW, is dat 
de medewerkers van het waterschap in de huidige situatie ook de belastingen voor de 
gemeente uit kunnen voeren; mutaties worden voor beide partijen uitgevoerd. Daardoor 
bestaan meer raakvlakken met de gemeenten. Bovendien was de afdeling belasting bij het 
waterschap een ondergeschoven kindje. In het SVHW staat alles juist in het teken van 
belastingen. 
 
3.3.7 Externe Factoren 
 
Vanuit het management merkt men niet dat veel druk op het SVHW wordt uitgeoefend. Dit is 
mede het gevolg van het gevoel bij deelnemende gemeenten dat het SVHW onderdeel van 
deze gemeente is geworden. In zo’n situatie bestaat niet de neiging om dicht erop te zitten; 
enige mate van concurrentiedruk bestaat wel. Indien het SVHW geen goed product aflevert, 
vertaalt dit zich in een daling van het aantal deelnemers. Medewerkers staan voortdurend 
onder druk om te presteren; zij moeten hierbij eigen vaardigheden ontwikkelen om hier beter 
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mee om te gaan. Het niet kunnen omgaan met de druk wordt dan ook gezien als een gebrek 
aan vaardigheid. Deze druk bestaat behalve uit vragen van burgers ook uit vragen die 
deelnemers hebben ten aanzien van de samenwerking. Om hier zo goed mogelijk mee om te 
gaan is een dienstgerichte instelling noodzakelijk. Meer onderliggende niveaus zijn daardoor 
aanwezig. Meer criteria leiden echter tot succes. Bij de medewerkers moet een zekere mate 
van beleving aanwezig zijn om gezamenlijk een professionele organisatie op te zetten. Het 
blijven streven naar hogere kwaliteit en een betere kosten/prijs verhouding zijn ook 
belangrijk. De druk op de platte organisatie van het SVHW is toegenomen door de wijziging 
in de grootte van de organisatie. 
 
Een externe factor is de onbekendheid van de taken van de deelnemers van het SVHW. De 
oorzaak hiervan is dat veelal met dezelfde personen binnen de gemeenten wordt 
gecommuniceerd, waardoor bepaalde acties binnen de deelnemende gemeenten als onlogisch 
ervaren kunnen worden. Deze externe prikkelingen probeert het SVHW zo veel mogelijk op 
te vangen. Binnen de deelnemende gemeenten wordt weinig informatie doorgegeven. Het 
SVHW moet dan zelf zorgen dat deze informatie daar dan toch terecht komt, door 
bijvoorbeeld zelf de gemeenten te bezoeken. Een andere overweging is het uitbrengen van  
Nieuwsbrieven aan de deelnemers, waarbij de burgers een minder belangrijke rol spelen. Het 
is vooral belangrijk deze met respect te behandelen en met deze groep op een directe wijze te 
communiceren. 
 
Kleinere gemeenten bemerken en realiseren zich dat zij niet veel macht hebben binnen het 
SVHW. Het kan daarom langer duren voordat bepaalde problemen binnen deze gemeenten 
worden opgelost. Klachten van burgers omtrent het SVHW komen vaker eerst binnen bij de 
gemeenten; via leidinggevenden aldaar vindt verder overleg plaats omtrent deze klachten. 
 
In het verleden voerde het SVHW voor zes gemeenten en één waterschap taken uit. Het 
gebied van de samenwerking was toen nog klein. Na de uitbreiding van het all-in waterschap 
richt het SVHW zich bij uitbreidingen vooral op gemeenten binnen het waterschap. De 
verwevenheid met de gemeenten was in de vroegere situatie sterk aanwezig, nu staat het 
SVHW veel meer los van de gemeenten. Veel aspecten verlopen op een geautomatiseerde 
manier. Doordat de medewerkers van het SVHW niet vanuit gemeenten afkomstig waren, 
kenden zij een frisse start. Nieuwe gemeenten sloten zich daarbij aan en bestond geen 
specifieke binding van de medewerkers met eventuele situaties binnen eigen gemeenten. 
Hierdoor werden alleen maar nieuwe patronen gecreëerd en liep men niet het risico te veel 
verbondenheid te voelen met een specifieke gemeente. Het SVHW is een aparte organisatie, 
maar is nog wel steeds onderdeel, eigenlijk afdeling, van de gemeenten en waterschappen. De 
gemeenten verlenen het SVHW veel vrijheid. 
 
Burgers zien het SVHW als een commercieel bureau, waar zij zelf aan meebetalen, net als een 
taxatiebureau. Zeker bij burgers van het all-in waterschap was dit het geval. Net na de 
integratie naar het SVHW gingen de tarieven omhoog, vanwege de bebouwingsgraad die 
opliep en het feit dat men van vijf tarieven naar één tarief ging. Hier kon het SVHW weinig 
aan doen, maar het was wel van invloed op het beeld dat de burgers hadden. 
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3.4 Overzichtstabel onderzochte SSC’s 
 
SSC: ISZF K5 SVHW 
Deelnemende gemeenten 
+ aantal inwoners: 

Bolsward: 9500 
 
Gaasterlân-Sleat: 10208 
 
Lemsterland: 12957 
 
Littenseradiel : 10840 
 
Nijefurd: 10940 
 
Wûnseradiel: 11800 

Bergambacht: 9269 
 
Nederlek: 14768 
 
Ouderkerk: 8069 
 
Schoonhoven: 12215 
 
Vlist: 9819 
 

Alblasserdam: 18356 
 
Albrandswaard: 20606 
 
Barendrecht: 39294 
 
Bergambacht: 9269 
 
Binnenmaas: 19481 
 
Brielle: 16031 
 
Cromstrijen: 13048 
 
’s-Gravendeel: 8921 
 
Korendijk: 10971 
 
Nederlek: 14768 
 
Nieuw-Lekkerland: 9577 
 
Oud-Beijerland: 23784 
 
Ouderkerk :8069 
 
Rozenburg:13095 
 
Schoonhoven: 12215 
 
Strijen: 9259 
 
Vlist: 9819 
 
Zevenhuizen- 
Moerkapelle: 10270 

Startdatum SSC: Volgens Wgr:  
1 januari 2004 

Gefaseerd in 2002/2003 Volgens Wgr:  
1 januari 2001 

Samenwerkingsterrein: ICT Sociale zaken 
ICT 
Openbare orde en 
veiligheid / brandweer 
Lokaal onderwijs 
Personeelsdienst 

Belastingheffing 
Belastinginvordering 
Vastgoedinformatie 
WOZ 
 
 
 

Aantal medewerkers Plm 20 Plm 60 Plm 70 
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4. Analyse 
 
In dit hoofdstuk analyseer ik de veranderingen nader die plaats hebben gevonden bij het ISZF, 
de K5 en het SVHW. De onderzoeksresultaten uit hoofdstuk drie dienen als basis voor de 
analyse. Daarbij is ook rekening gehouden met literatuurbevindingen. In de analyse ben ik op 
zoek gegaan naar overeenkomsten en verschillen in de drie situaties. Daarbij kan ik voor 
iedere casus een aantal ruimtes of werelden traceren, dat kan verduidelijken dat een 
verandering heeft plaatsgevonden. Aan de hand van deze werelden kan ik bepalen hoe en in 
welke vorm zich, na de introductie van een SSC, een verandering voordoet. Elke wereld heb 
ik beschreven in termen van spelers (wie), onderwerpen (wat), spelregels (hoe), tijdsduiding 
(wanneer) en motieven (waarom).  
 

4.1 ISZF 
 
4.1.1 Meerdere werelden onderkennen 
  
Als ik het proces van verandering, dat bij het ISZF heeft plaatsgevonden, wil analyseren, is 
het belangrijk eerst vast te stellen dat betrokkenen in dat proces nagenoeg in ‘verschillende 
werelden’ hebben verkeerd. (zie figuur 4.1). Ik zie vier werelden ‘passeren’, die ik hier eerst 
kortweg zal benoemen en vervolgens uitgebreid bespreek. De oude situatie van werken, 
waarin zich langzamerhand een behoefte tot samenwerking ontwikkelt, beschouw ik als een 
eerste wereld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Voor 2001    2002       2004             Medio 2005 Thans  
Figuur 4.1: verhoudingen tussen werelden ISZF 
 
hier heeft iedere gemeente voor zichzelf de eigen zaakjes geregeld. Dan volgt een situatie 
waarin een initiatief genomen wordt voor een opzet van samenwerking: in deze tweede 
wereld staan initiatief en besluitvorming centraal. In de derde wereld vindt de transitie naar 
een SSC plaats. Daarbij manifesteren zich gelijktijdig verschillende veranderingen, zoals het 

 
Iedere gemeente 

 voor zich 

 
Initiatieffase en 
besluitvorming 

 
Transitie naar 

SSC 

 
Operatiefase SSC 



 52 

inrichten van de nieuwe locatie, een zoektocht naar de eigen rol en daarmee naar 
rolverduidelijking, de behoefte aan standaardisatie, en verandering van de aanpak en 
werkwijzen. Tegelijk met deze fase ontpopt het ISZF zich langzaamaan als een professionele 
organisatie en wordt operationeel. In figuur 4.1 worden deze werelden gevisualiseerd. Elke 
wereld zal hierna beschreven worden in termen van spelers (wie), onderwerpen (wat), 
spelregels (hoe) en waar mogelijk motieven (waarom). Eerst zal ik de vier werelden 
afzonderlijk analyseren. 
 
4.1.2 Analyse van iedere wereld apart 
 
Iedere gemeente voor zich  
De eerste wereld vormt de wereld waarin de Friese gemeenten apart van elkaar werken en de 
meeste ICT-afdelingen uit twee mensen bestaan. Een hiervan is de I&A coördinator, de 
andere is de systeembeheerder. Indien medewerkers binnen de gemeente problemen hebben, 
nemen zij contact op met een van de twee medewerkers, die vervolgens zorgen dat de 
problemen opgelost worden. De vraag naar meer functionaliteit (onder andere als gevolg van 
het programma ‘Andere Overheid’) vanuit de gemeenten, burgers en bedrijven, blijft in deze 
periode stijgen. Deze situatie speelt zich af vóór 2002.  
De I&A coördinatoren merken dat zij meer en meer hinder ondervinden bij de uitvoering van 
hun taken. In 2002 zoeken de coördinatoren daarom contact met elkaar. Vóór dit contact 
kennen zij elkaar nauwelijks. Gezamenlijk zijn zij rond de tafel gaan zitten om te beoordelen 
wat de beste oplossing voor de situatie zou kunnen zijn.  Zo wordt het idee geboren om een 
pool op te zetten waarin alle systeembeheerders zitten, zodat zij binnen de gemeenten  kennis 
en ervaring kunnen delen. Deze afspraak houdt de oude wereld in stand, zo is het 
oorspronkelijke plan. Het idee wordt voorgelegd aan de gemeentesecretarissen. 
 
Initiatieffase en besluitvorming 
De gemeentesecretarissen starten gezamenlijk een onderzoek naar de ICT-situatie bij alle 
betrokken gemeenten. Hieruit blijkt dat de gemeenten te kwetsbaar zijn vanwege hun te kleine 
ICT-bezetting. Een beheersing van de toenemende ICT-kosten is hierdoor noodzakelijk. In dat 
onderzoek komt naar voren dat het gewenste ambitieniveau voor het uitvoeren van ICT-taken 
rond de 70.000 bewoners ligt. Tegen het einde van 2002 vormen de gemeentesecretarissen 
samen een stuurgroep die gaat onderzoeken hoe de samenwerking het best kan worden 
vormgegeven. Deze stuurgroep is actief tot aan de totstandkoming van de gemeenschappelijke 
regeling (1 januari 2004). Ondertussen blijft de ICT-afdeling de huidige manier van werken 
houden.  
Deze wereld kenmerkt zich door de interesse vanuit de gemeenten voor hoe de samenwerking 
eruit kan zien. Tegelijkertijd onderhandelen leden van de stuurgroep, die zowel de 
bestuurlijke als ambtelijke organisatie vertegenwoordigen, over hoe de samenwerking 
daadwerkelijk gestalte gaat krijgen. Een keuze dient gemaakt te worden tussen het opzetten 
van een B.V. en een SSC volgens de gemeenschappelijke regeling. De gemeentebesturen 
vrezen dat het oprichten van een B.V. tot gevolg heeft dat de ICT-afdeling te ver van de 
gemeente af komt te staan. Daarom wordt gekozen voor het vormgeven van de samenwerking 
volgens de Wgr. Dit heeft tot gevolg dat wordt nagedacht over de besturing van het SSC. Per 
1 juli 2003 is een directeur voor het samenwerkingsverband benoemd, waarna een algemeen 
en een dagelijks bestuur zijn gevormd. Eind oktober 2003 worden de voorlopige 
functiebeschrijvingen vastgesteld. In dezelfde maand wordt de keuze voor de locatie door de 
gemeentebesturen en de stuurgroep vastgesteld: het SSC zal in Bolsward worden 
gestationeerd. In deze wereld ondergaan de ICT-afdelingen in iedere gemeente en hun klanten 
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geen verandering. Zij voeren nog steeds dezelfde taken als voorheen uit voor dezelfde 
gemeentelijke klanten. De integratie kan beginnen. 
  
Transitie naar SSC  
De verandering naar een nieuwe situatie vindt plaats in 2004. In deze wereld speelt een aantal 
veranderingen, waarvan sommige gelijktijdig. Deze veranderingen kenmerken de 
integratiefase. De eerste stap is de fysieke verplaatsing van de belangrijke informatiesystemen 
naar de locatie in Bolsward, daarna volgen ook de kleinere systemen. Tot slot verhuist het 
personeel naar het pand. 
Spoedig blijkt een aantal aspecten onduidelijk, zo weten sommige stakeholders geen raad met 
de nieuwe rollen. De werkwijze is zodanig veranderd dat communicatie met klanten 
nauwelijks plaatsvindt en bovendien blijkt het personeel binnen het ISZF enigszins verdeeld. 
Een ander kenmerk is dat veel verschillen tussen de gemeenten onderling aanwezig zijn, die 
niet in kaart lijken te zijn gebracht. In het ISZF is een aantal afdelingen gevormd. 
Medewerkers van de ICT-afdeling advies & beleid steunen de samenwerking, op de afdeling 
service & beheer wil een aantal medewerkers niets van de samenwerking weten. Al deze 
situaties komen vrijwel tegelijk aan het licht, daarmee het gezegde bevestigend dat ‘een 
ongeluk nooit alleen komt’. Het gevolg is dat klanten merken dat het niveau van de 
dienstverlening minder wordt, wat tot gevolg heeft dat binnen het ISZF (zowel management 
als personeel) de roep om standaardisatie klinkt. Sommige klanten daarentegen hebben juist 
meer behoefte aan functionaliteit, maar vinden dat zij geconfronteerd worden met een 
mindere dienstverlening. In die fase worden door de afdeling advies & beleid (ISZF) de 
verschillen tussen de gemeenten in kaart gebracht en worden plannen opgesteld om de 
verschillen zo veel mogelijk weg te werken. Om de kloof tussen gemeenten niet te groot te 
laten worden in de opbouwfase, heeft het ISZF iedere aangesloten organisatie verzocht 
contractmanagers aan te wijzen, met de communicatie tussen het ISZF en de deelnemende 
gemeenten als belangrijke taak. Zij worden daarmee via de dienstverleningsovereenkomst 
verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het ISZF. Langzaam maar zeker wordt 
de samenwerking volwassen.  
 
Operatiefase SSC 
Het anticiperen op de consequenties van de verandering heeft uiteindelijk tot gevolg dat 
medio 2005 een nieuwe wereld ontstaat, waarbij het ISZF zich ontpopt als een professionele 
organisatie. De meeste systemen zijn gestandaardiseerd, en de klant ziet de extra 
functionaliteit op ICT-gebied terug. De taken, rollen en bevoegdheden zijn inmiddels 
duidelijk geworden; verschillen tussen deelnemende gemeenten zijn grotendeels 
geminimaliseerd. De voordelen, het samen sterker staan en de verminderde kwetsbaarheid van 
de ICT-afdeling, zijn terug te vinden in het samenwerkingverband. In het ISZF hebben 
medewerkers de mogelijkheid zich te verdiepen in bepaalde ICT-gebieden en is de frictie op 
de afdeling service & beheer grotendeels verdwenen. 
 
4.1.3 Nader inzoomen op werelden afzonderlijk 
 
In deze paragraaf worden de werelden nader geanalyseerd aan de hand van configuraties. Dit 
concept helpt de onderzoeker enerzijds verbanden tussen overeenkomstige spelers, hun 
onderwerpen en hun spelregels bloot te leggen, anderzijds stelt het in staat verschillen tussen 
configuraties te verhelderen. Hierbij wordt vooral ingezoomd op de derde en vierde wereld, 
de transitie en operatiefase van het SSC. 
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Deze werelden worden beschreven aan de hand van de onderstaande configuraties, die eerder 
in hoofdstuk drie als stakeholdergroepen werden geïntroduceerd. De verandering wordt 
bekeken vanuit: 
 
1. bestuur/stuurgroep 
2. management ISZF 
3. klant 
4. medewerkers advies & beleid 
5. medewerkers service & beheer 
 
De samenstelling van de configuraties is per wereld identiek, maar onderwerpen, spelregels 
en motieven verschillen sterk, zoals in onderstaande analyse tot uitdrukking komt. In deze 
analyse hebben de interviews met betrokkenen als basis gediend. Het totaaloverzicht hiervan 
geeft mij de gelegenheid de verschillende zienswijzen tegen elkaar af te zetten. 
 
Wereld 3, Transitie naar SSC 
 
Het bestuur gaat in de transitiefase naar een SSC, op zoek naar de eigen rol. De vraag die 
daarbij speelt is: hoe kan zij het best aansturing geven, zodat voor het ISZF duidelijkheid 
bestaat? Daarbij ondervindt zij de Wgr als een inefficiënt kader, met als pregnant voorbeeld 
de begroting van het ISZF. Deze maakt een ronde langs verschillende partijen (waaronder 
gemeenteraden) om na discussie tot acceptatie te komen. Vervolgens wordt deze begroting in 
elk van de gemeenten geïntegreerd in de gemeentelijke begroting, waarover de gemeenteraad 
opnieuw haar oordeel moet geven. Het bestuur constateert tevens dat de gemeenteraad niet 
genoeg op afstand van het ISZF staat. Langzaam maar zeker trekt het bestuur zich steeds 
verder terug en laat het ISZF aan haar lot over. Dat was een onopzettelijke actie, waarbij men 
geen druk wilde leggen op prestaties van het ISZF zonder dat duidelijk was welke prestaties 
het ISZF moest leveren. Het bestuur wilde koste wat kost een groeiproces van het ISZF 
doormaken. Zo moest het ISZF groeien naar een enthousiaste club mensen, die ter zake 
kundig is en snel vanuit een ambtelijke organisatie kan denken. Om hierin steun te bieden 
moesten de leden van het bestuur positieve signalen over het ISZF naar de gemeenteraden en 
ambtenaren binnen de deelnemende gemeenten afgeven. De uitvoering hiervan liet te wensen 
over. Waar de ene wethouder hiermee actief bezig was, ondernam een andere in zijn 
gemeente nauwelijks actie. 
 
Het management van het ISZF stuurt aan op een interne focus tijdens de integratiefase. Dit 
werd mede veroorzaakt door de beperkte capaciteit die binnen het ISZF tot beschikking is. 
Getracht werd de organisatie op te bouwen en capaciteit te winnen. Hierna kan het ISZF pas 
andere taken buiten het operationeel uitvoeren. De interne focus betekent aan de ene kant 
meer rust voor de organisatie, aan de andere kant wordt het voor de klant onmogelijk gemaakt 
om feeling met de organisatie te krijgen. Het management komt gaandeweg tot de conclusie 
dat juist de druk die de klant maakt één van de drijfveren en succesfactoren voor het ISZF zal 
betekenen. De actie is erop gericht om de druk vanuit de klant op te wekken. Korsten 
c.s.(2004) wijzen al op de daling van de externe gerichtheid als gevolg van samenwerking, 
waardoor politieke ambities bijgesteld moeten worden.  
Waar andere stakeholders de klant vooral definiëren als ‘medewerkers uit de deelnemende 
gemeenten’, is de visie vanuit het management dat ook de burgers en bedrijven in het gebied 
van Zuid-West Friesland een rol kunnen spelen. Daartoe wordt van gemeenteraden verlangd 
om deze ‘rol van de burger’ te vertolken. De visie van het management is dat het vertrouwen 
bij de klant te groot is, waardoor niet genoeg sturing in de integratiefase gegeven kan worden. 
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Het management zal de klant eerder bij het ISZF willen gaan betrekken om de druk vanuit de 
klant te vergroten. Nu is de klant zo gewend geraakt aan de situatie, dat deze niet beter weet 
en geen behoefte heeft aan het ondergaan van een verandering. 
Het management van het ISZF (met name de directeur) wordt geconfronteerd met de 
verwachting de rol van opdrachtgever in te vullen. Dit komt niet overeen met de 
verwachtingen vanuit het management. De visie van het management is dat de directeur zich 
bezig moet houden met de competenties van de medewerkers en deze zo in te zetten dat het 
ISZF succesvol kan opereren. Vanuit het management is voorgesteld de situatie zo op te 
pakken dat het opdrachtgeverschap vorm krijgt in discussies met gemeentesecretarissen. 
Hiervoor is gekozen om de eventuele onderhandelingsruimte met het bestuur niet te benutten 
en een clash uit de weg te gaan. Het management beoordeelt de verschillen in het niveau van 
dienstverlening tussen deelnemende gemeenten in de integratiefase als minder groot dan 
verwacht, waardoor op dit vlak geen problemen rijzen. Vanuit andere betrokken configuraties 
verschilt de kijk hierop. Met de verschillende werkprocessen gaat het management om door 
middel van het formaliseren van de procedures. De extra sturing die deze actie met zich 
meebrengt, stelt het management beter in staat medewerkers binnen het ISZF te laten denken 
vanuit het gehele ICT-gebied. 
Vanuit het management wordt gewezen op het leerproces dat is doorgemaakt tijdens de 
verandering en centraal als doel stond in de samenwerking. De spagaat tussen de oude en de 
nieuwe rol zorgt ervoor dat het management te maken kreeg met ontevredenheid vanuit twee 
stakeholders: aan de ene kant klanten, aan de andere kant medewerkers. Het leerproces wordt 
hierdoor drastisch vertraagd. Het management ziet hierbij het kennisniveau van de 
overgehevelde ambtenaren en de verwevenheid met de oude situatie als belangrijkste 
oorzaken. Betrokkenen bezitten niet de benodigde specialistische kennis om de overstap naar 
de nieuwe rol te kunnen maken. Men pakt dit op door bij sollicitaties van nieuwe werknemers 
een hoger kennisniveau te eisen. Dit leidt tot een paradox bij het management. Enerzijds 
prefereert zij het doel om het leerproces volledig te doorlopen, anderzijds heeft zij, na de 
moeizame rolverandering, liever een hoger kennisniveau van medewerkers, waardoor veel 
minder sprake is van een leerproces. Deze paradox wordt weer gegeven in  figuur 4.2. 
 

 
Figuur 4.2: Paradox management ISZF 
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De klantrol wordt voornamelijk vervuld door de medewerkers binnen de deelnemende 
gemeenten. De transitie had ook voor hen en hun gemeenten gevolgen. Het is voor een deel 
van de klanten niet duidelijk dat zij een cruciale rol spelen bij de verandering en wat deze rol 
inhoudt. Deze wordt, ook na ‘sturing’ vanuit het bestuur, per gemeente verschillend ingevuld. 
De ene gemeente geeft het ISZF opdrachten en kijkt daar vervolgens niet meer naar om. In die 
situatie heerst ‘een zeker mate van onverschilligheid’. Dit komt deels voort uit de situatie 
zoals deze ervoor was, waar de klant deze lijn doortrekt naar de nieuwe situatie en vervolgens 
niets verandert. Bovendien wordt het deels veroorzaakt door de sturing die vanuit het bestuur 
gegeven wordt, liever in dit geval juist niet. Bovendien zorgt de afwachtende houding van het 
ISZF voor nog meer verwarring bij klanten. Een andere gemeente ziet het ISZF als verlengde 
van de dienstverlening vanuit de gemeente en veel minder als generator van werk. Die klant is 
erop gericht actief mee te denken in het vormgeven van de samenwerking. 
Sommige klanten hebben dan ook een negatief beeld van het ISZF. Vanuit verschillende 
hoeken krijgt het ISZF verschillende signalen binnen. Zo brengt het ISZF te veel papierwerk 
met zich mee en is het te duur. Deze klanten beschouwen het ISZF op dat moment als een 
rommelige organisatie, maar hebben moeite dit binnen de eigen organisatie kenbaar te maken. 
Onbegrip binnen deze groep bestaat over de wachttijden. Het sociale hulpcontact dat snel 
gemaakt is, blijkt niet meer mogelijk. De klant krijgt een bril opgezet waarbij hij elke door het 
ISZF ondernomen nieuwe actie (hoe positief ook) als nadelig beschouwt. Het ombuigen van 
deze zienswijze vergt veel tijd en energie. Tijd die het ISZF in die periode wil gebruiken om 
de dienstverlening samen met de klant op orde te brengen. 
De communicatie binnen de gemeenten én naar het ISZF is minimaal. Klanten hebben 
nauwelijks een idee van de verantwoordelijkheden die bij het ISZF en henzelf liggen. 
Bovendien zijn zij onbekend met de uitvoeringstaken van het ISZF. Dat 
verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn, verwijt de klant voornamelijk het bestuur, dat geen 
rekening heeft gehouden met de resttaken binnen de gemeenten. Vanuit deze stakeholder had 
hierop eerder ingespeeld moeten worden en had duidelijkheid, zowel binnen de gemeenten als 
binnen het ISZF, aanwezig moeten zijn. Klanten worden geconfronteerd met een situatie waar 
zij totaal niet om gevraagd hebben en zie zij zelfs als achteruitgang in de dienstverlening 
ervaren.  
 
De ISZF medewerkers worden geconfronteerd met een nieuwe omgeving die een andere 
manier van werken vereist dan zij gewend waren. Zo ontstaat al snel het gevoel dat ze niet 
genoeg signalen vanuit de diverse klanten ontvangen. Elke verandering wordt bezien vanuit 
de oude situatie: men meet in deze situatie derhalve nog met oude maten, en ontwikkelt te 
langzaam nieuwe maten, die helpen op de situatie in te spelen.  Het is daarom voor deze groep 
onmogelijk afscheid daarvan te nemen. Vanaf nul starten blijkt onmogelijk omdat klanten nog 
steeds dezelfde, niet haalbare, dienstverlening eisen van het ISZF. De binding met de situatie 
binnen gemeenten, die betrokkenen in de oude situatie als vanzelfsprekend beschouwden, 
wordt nu node gemist. Bovendien hebben ze geen duidelijkheid over de eigen rol; taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden lijken op de helling. Binnen de groep is onmacht om 
naar nieuwe situatie over te gaan en de eisen van de diverse klanten in te willigen, omdat het 
totale beeld voor sommigen ontbreekt. Het gevolg is een afwachtende houding vanuit het 
ISZF. 
 
Medewerkers van de afdeling advies & beleid (ISZF) zijn de vroegere I&A coördinatoren bij 
de deelnemende gemeenten. Opgemerkt was reeds dat zij al samenwerkten en geregeld 
contact hadden vóór de samenwerking. Zij hadden een belangrijke rol gespeeld in het 
initiatief om samen te werken en hadden zodoende een voorsprong in deze situatie op de 
medewerkers bij de andere afdelingen. Doordat deze groep betrokken is geweest bij de opzet 
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van het ISZF, voelen zij ook een grote mate van verantwoordelijkheid voor de samenwerking 
en een nauwe verbondenheid met het ISZF. Zij beschouwen het als ‘hun project’. Het 
samenwerken is bij deze groep tussen de oren beland, zo lijkt het. Zij stellen alles in het werk 
om de samenwerking tot succes te maken. Het meer specialistisch worden van de taken is 
door deze groep gerealiseerd en wordt als prettig ervaren. Nu hoeven zij niet meer te kampen 
met de onzekerheid die de vroegere situatie met zich meebracht en krijgen zij de mogelijkheid 
zich te richten op de taken die aansluiten op het eigen interessegebied. Opvallend is dat deze 
groep als enige zo actief betrokken is in de ontwerpfase. Het contrast met de service & beheer 
groep komt vooral in de integratiefase naar voren. 
 
De medewerkers van service & beheer (ISZF) worden geconfronteerd met een nieuwe 
werkomgeving, waar zij bovendien nooit voor hadden gekozen. Zij moeten het meest wennen 
aan de nieuwe situatie. Hoewel de werkzaamheden niet veranderen, worden ze verplicht de 
werkzaamheden op een andere manier uit te voeren en meteen over te schakelen naar een 
gezamenlijk gezichtspunt. Het sterke punt van deze medewerkers behelst de technische kant 
van de ICT. Daarbij geldt de lokale kennis als een enorm voordeel. Dit blijkt één van de 
bepalende factoren te zijn waarom zij moeite hebben om over te schakelen naar de nieuwe 
manier van werken en in die situatie een andere rol in te nemen. 
Medewerkers op deze afdeling kennen elkaar niet van vóór de samenwerking, en beginnen 
derhalve al met een achterstand. Uiteindelijk ontstaan achterstanden in de uit te voeren taken 
voor deze afdeling. Het zijn de medewerkers van advies & beleid die meehelpen de 
achterstanden weg te werken. Hiermee ‘slaan zij twee vliegen in een klap’: enerzijds blijkt 
hun wil om samen te werken, ook in ISZF verband, anderzijds tonen zij hun collegae van de 
zusterafdeling dat samenwerking in het ISZF verder strekt dan louter binnen de eigen 
afdeling.  
De medewerkers binnen de afdeling service & beheer zijn, mede door hun oorspronkelijk 
technische taak, individualistisch ingesteld. Zij zien de verandering vooral als een bedreiging: 
de eigen verantwoordelijkheid lijkt verloren te gaan. Het is voor deze groep extra moeilijk om 
de oude situatie achter zich te laten en bijna onmogelijk om het nut van de samenwerking in te 
zien. 
 
Wereld 4, Operatiefase SSC 
 
Het algemeen bestuur lijkt de juiste rol eindelijk gevonden te hebben: het vertolken van het 
succes van het ISZF in de eigen organisatie en het focussen op de beleidsterreinen van het 
ISZF. Ook de gemeentesecretarissen uit de adviesgroep die het dagelijks bestuur 
ondersteunen, gaan beter om met hun rol. Hiervoor hebben ze wel extra kennis opgedaan op 
ICT-gebied om de problematiek die op ambtelijk gebied bij het ISZF speelt, beter te 
begrijpen. Hoewel de samenwerking niet voor lagere kosten heeft gezorgd, zien de 
gemeentebesturen wel de borging van de continuïteit terug en worden minder meerkosten 
gemaakt dan het geval zou zijn indien de oude situatie zou zijn gehandhaafd. 
 
Het management van het ISZF heeft de ontwikkeling van het ISZF zo gestuurd dat een 
transitie kan plaatsvinden van een intern gerichte naar een extern gerichte organisatie. Het 
ISZF functioneert nu als een aparte organisatie ten opzichte van gemeenten, waardoor het 
management meer ruimte krijgt om eigen beleid te voeren. Het management krijgt hierdoor 
een grotere kans zich te richten op de competenties van de medewerkers binnen het ISZF. 
 
Het heeft lang geduurd voordat de diverse klanten tot inzicht kwamen dat de functionaliteit 
die zij krijgen, toegenomen is. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de slechte ervaringen 
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die klanten hebben met de transitiefase. Wel bestaan zo nu en dan onduidelijkheden over 
verantwoordelijkheden van het ISZF. Zo verwachten de diverse klanten een bepaalde 
uitvoering die niet binnen het taakgebied van het ISZF valt. De behoefte ontstaat aan 
ondersteuning van de contractmanagers en de functioneel beheerders. Vandaar dat vanaf het 
voorjaar 2006 inverdiende en nieuwe capaciteit, in de rol van overkoepelend applicatiebeheer 
en adviseur informatiemanagement, is ingesteld om dit probleem het hoofd te bieden. 
 
In deze wereld gaat de rol van de afdeling advies & beleid wederom veranderen. Elk van de 
medewerkers op deze afdeling zal een gemeente toegewezen krijgen, waarna zij de rol van de 
contractmanagers over zullen nemen.  
Er is een aantal acties ondernomen om een team te maken van de afdeling service & beheer. 
Zo zijn alle medewerkers van die afdeling op één kamer gezet en is gestuurd op teambuilding 
door aandacht te schenken aan communicatieve aspecten in groepbijeenkomsten. Het heeft 
ertoe geleid dat medewerkers op deze afdeling minder individualistisch te werk gaan en de 
samenwerking inmiddels is geaccepteerd op deze afdeling. Bovendien hebben ze de 
mogelijkheid voor verdere specialisatie in die gebieden waarvoor zij interesse hebben. 
 
4.1.4 Slenteren langs de werelden 
 
Een aantal signalen is bij het ISZF in de integratiefase te traceren, die hier nader benadrukt 
moeten worden. Sommige zijn te omschrijven als dominante signalen: zij spelen een 
belangrijke rol in het proces en de structurering in de betreffende wereld. Andere signalen zou 
ik willen omschrijven als zwakke signalen: zij spelen in eerste instantie een ondergeschikte 
rol, maar blijken een voorbode voor ontwikkelingen later in het proces c.q. voor de toekomst. 
De uitgewerkte visgraatdiagrammen dienen hierbij als basis om deze signalen te onderkennen. 
 
Dominante Signalen 
Tijdens de integratiefase merkte men dat de stap naar de nieuwe situatie van werken erg 
moeilijk is. Gaandeweg ontstaat een wirwar aan problemen, die zich tegelijkertijd en in 
meervoud manifesteert. Deze dominante problemen zijn terug te vinden als 
visgraatdiagrammen in bijlage A. De ontstane problematiek laat zich als volgt in een aantal 
problemen verwoorden. Het eerste signaal is dat mensen in oude patronen van 
dienstverlening vervallen, wat een spagaat tussen de oude en de nieuwe rol tot gevolg heeft. 
Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn de ISZF medewerkers die te sterk verweven 
zijn met de oude rol en de weerstand vanuit service & beheer ten aanzien van de verandering. 
Hierdoor moeten de medewerkers van advies & beleid meehelpen de taken van service & 
beheer te verwezenlijken. Een andere oorzaak bij deze problematiek is de geringe sturing die 
vanuit klanten plaatsvindt. Het denken vanuit een samenhangend systeem binnen het ISZF 
kost veel tijd. Het management verwoordt dit als een te laag niveau van het personeel van het 
ISZF bij de overgang. De ISZF medewerkers worden nog te veel als ‘automatiseringsmensen’ 
beschouwd in plaats van ICT-adviseurs die zich bekommeren om de kwaliteit en performance 
van de informatievoorziening. 
De afwachtende houding door het ISZF veroorzaakt vervolgens een tweede probleem, 
namelijk dat een negatief beeld bij diverse klanten ontstaat. Deze weten vervolgens niet wat 
zij al dan niet mogen en kunnen verwachten van het ISZF. Bovendien ontstaat verwarring 
over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Oorzaken hiervan liggen in de 
integratiefase, waarbij ontkoppelvlakken niet zijn meegenomen en geen rekening is gehouden 
met resttaken door de stuurgroep. De gemeentebesturen realiseren zich onvoldoende wat ze 
buiten de deur hebben gezet. Om het ISZF in de luwte te houden van de omgeving en om de 
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benodigde capaciteit binnen het ISZF te realiseren, is sprake van een interne gerichtheid, wat 
geen positieve factor is in de beeldvorming van de klant. 
Een derde signaal speelt zich af tussen het ISZF en de klanten. Vanuit de klanten bestaat de 
behoefte om advies & beleid binnen de gemeenten te hebben en service & beheer op afstand. 
Dit besef was wel binnen het ISZF aanwezig. Dit was echter niet mogelijk gezien de beperkte 
veranderingscapaciteit en de hulp die de medewerkers van de afdeling advies & beleid 
moesten verlenen aan de afdeling service & beheer. Het contact tussen de burger en de klant 
is slecht. Bovendien is de communicatie binnen de gemeente ook niet op orde. Behoefte 
ontstaat derhalve aan een tussenpersoon. Wie deze rol van linking pin op zich moet gaan 
nemen, is niet direct duidelijk. Uiteindelijk worden contractmanagers ingesteld om dit 
dominante probleem het hoofd te bieden. Verkeerde verwachtingen en de communicatie die 
niet op orde is op verschillende niveaus spelen een grote rol in dit probleem. 
Een vierde dominant signaal speelt zich af rond de afdeling service & beheer. Een aantal 
medewerkers van deze afdeling ziet de verandering als een bedreiging. Het niveau van 
dienstverlening van deze afdeling is (mede daardoor) tijdens de integratiefase te laag.  
Oorzaken hiervoor zijn het gevoel van verminderde verantwoordelijkheid en de 
individualistische instelling van deze medewerkers. Zij worden uit de oude vertrouwde 
omgeving en stramien weggetrokken. Procesmatig werken is bij deze groep onbekend. De 
nieuwe ‘teamleden‘ zijn onbekenden voor elkaar en moeten in een onbekende omgeving 
werken met nieuwe klanten, een grotere diversiteit aan infrastructuren, procedures en 
culturen, waardoor de samenwerking op een andere manier wordt beleefd dan in de 
zusterafdeling advies & beleid. De consequentie hiervan is dat fricties in de samenwerking 
ontstaan en dat het beoogde groeiproces niet kan starten. De gemeentebesturen spelen hierin 
een rol door niet om te kijken naar de samenwerking binnen het ISZF. 
 
Zwakke signalen 
Zwakke signalen gevonden in de interviews bij het ISZF zijn: 

• Veel aspecten van het ISZF worden door klanten als rommelig ervaren; 
• Er is te weinig sturing vanuit de diverse klanten; 
• Het opbouwen van het ISZF heeft te veel tijd en energie gekost; 
• De gevolgen van de samenwerking zijn niet goed ingezien; 
• Het gebrek aan vaardigheden bij het personeel speelt een rol; 
• Kennis van de ISZF medewerkers is te generalistisch. 

 
4.1.5 Beantwoording vragen uit scope van het onderzoek 
 
In deze paragraaf worden bevindingen uit de onderzoeksresultaten van het ISZF gerelateerd 
aan de gestelde vragen, die ter sprake kwamen als scope van het onderzoek in hoofdstuk één.  
 
Met welke ontwikkelingen kreeg het personeel te maken en wat waren de achterliggende 
gedachten met de wijze waarop zij naar de nieuwe situatie keken? 
 
Het personeel binnen de gemeenten kreeg te maken met de ontwikkeling naar een nieuwe 
inrichting van de ICT-afdeling. De I&A coördinatoren zagen de verandering als noodzakelijk 
en binnen deze groep werd de samenwerking fors gesteund, omdat het idee om tot één vorm 
van samenwerking over te gaan, vanuit deze groep ontstaan is; zo kon beter op de snel 
veranderende ICT-ontwikkelingen worden ingespeeld en kregen de Friese gemeenten de 
mogelijkheid om samen een sterkere positie op het ICT-gebied te verkrijgen.  
De systeembeheerders hebben de eerdergenoemde noodzaak nooit ingezien. Zij hadden alle 
ruimte in de oude situatie om zich te ontplooien. Bij de ontwikkeling naar de nieuwe 
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inrichting bestond een dwang om samen te werken met andere systeembeheerders. Het niet 
gewend zijn aan deze situatie en het niet betrokken worden in de voorbereiding, zorgde ervoor 
dat de transitie als benauwend en onprettig ervaren werd.  
De overige medewerkers werden geconfronteerd met een verandering, waarvan de gevolgen 
nog niet goed zichtbaar waren. Dit zorgde voor een kritische houding op voorhand. De 
strubbelingen bij de transitie resulteerden in een omslag van een kritische naar een negatieve 
houding bij de klanten van het nieuw te vormen ISZF. 
 
Hoe wordt binnen en buiten het SSC met de nieuwe rollen omgegaan? Hoe wordt 
teruggekeken naar de oude organisatiesituatie en is sprake van een nieuwe organisatie? 
 
Binnen het SSC is verschillend met de nieuwe rollen omgegaan. De trend die daarin terug te 
zien is, is dat de beleving van de rol nauw gekoppeld lijkt te zijn aan de situatie in de 
voorbereiding. De betrokkenheid van de afdeling advies & beleid resulteerde dat deze 
afdeling in de nieuwe situatie de rol van drager van de samenwerking binnen het SSC op zich 
nam. De groep service & beheer kon zich niet schikken in de nieuwe, samenwerkende rol en 
bleef steken in de oude rol.  
 
Buiten het SSC vind ik ook verschillen in zienswijzen terug. De gemeentebesturen probeerden 
het ISZF zo veel mogelijk op afstand te houden, met de gedachte om zo ruimte te geven om 
de nieuwe rol goed in te vullen. Dit kwam niet goed uit de verf.  Bij de klanten binnen de 
gemeenten ontstond onbegrip vanwege de rolonduidelijkheid met betrekking tot het ISZF.  
 
De medewerkers hadden verschillende perspectieven ten aanzien van de oude situatie. Waar 
de ene groep als verlangend naar de oude situatie terugblikte, probeerde de andere groep zich 
te distantiëren van de oude situatie. De klanten gebruiken het als een toetsmiddel van de 
kwaliteit van de geleverde dienst van de nieuwe situatie. 
  
Fysiek kan dan wel sprake zijn geweest van een nieuwe organisatie, op werkwijzen en 
organisatorische aspecten afgaand, vonden op deze terreinen geen grote veranderingen plaats. 
Hier vindt een belangrijke inleiding in de beschreven problematiek plaats: de taken die op 
afstand geplaatst waren, werden op de oude manier behandeld. Echter, om de oude 
werkwijzen succesvol uit te voeren, was het vereist dat de taken niet op afstand kwamen te 
staan. 
 
Wat zijn de ervaringen met de transitie van generalist naar specialist voor het personeel van 
het SSC? Hoe wordt naar dit onderwerp vanuit het personeel en het bestuur gekeken en hoe 
zijn verschillen hiertussen te verklaren? 
 
Een algemene tendens die plaatsvindt is dat de ervaringen van medewerkers, met 
specialistischer worden van het werk, worden gerelateerd aan het gevoel dat ze hebben over 
het SSC in de bestaande situatie ten opzichte van de vroegere situatie. Dit gevoel is onder 
andere gekoppeld aan het succes van de samenwerking, maar ook interne factoren lijken een 
rol te spelen. Bij het ISZF werd het gevoel van specialisatie vooral als fijn ervaren, vanwege 
de toename in duidelijkheid over de eigen situatie. Vanuit het bestuur en het management 
wordt het gevoel van specialisatie nauwelijks ingezien, men wijst daar vooral op de 
mogelijkheden tot ontplooiing. Dit is deels te verklaren uit de onbekendheid die op dit niveau 
speelt gesteld tegenover het gevoel over de vroegere situatie bij de medewerkers. 
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4.2 K5 
 
4.2.1 Meerdere werelden onderkennen 
 
Ook hier kunnen de veranderingen bij het K5, die zich in meerdere werelden afspelen, nader 
worden geanalyseerd (zie figuur 4.2). Deze werelden worden hierna nader besproken en 
kunnen samengevat worden als: de druk van de provincie op de Krimpenerwaardgemeenten, 
de opzet van het SSC, de integratiefase en het werken naar een samenwerking volgens de 
Wgr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Begin 2002     Eind 2002  Medio 2003        Medio 2005 Thans  
Figuur 4.3: Verhoudingen tussen werelden K5 
 
4.2.2 Analyse van de aparte werelden 
 
Wereld 1 - Signaal vanuit de provincie  
De gemeenten in de Krimpenerwaard zijn bijna allemaal van gelijke grootte (rond de 10.000 
inwoners). Alleen Krimpen aan den IJssel is belangrijk groter dan de overige gemeenten. 
Zeker kleinere gemeenten in de Krimpenerwaard, zoals Ouderkerk en Bergambacht, hebben 
moeite om aan de administratieve eisen van de dienstverlening te voldoen. Deze 
dienstverlening kan doorwerken naar de burger, waardoor uitvoeringsfouten kunnen optreden. 
Na een onderzoek, begin 2002, naar de bestuurskracht in de Krimpenerwaard, deelt de 
provincie Zuid-Holland aan de Krimpenerwaardgemeenten mee dat de bestuurskracht een 
punt van zorg is. De opdracht die zij meekrijgen, is een keuze te maken tussen herindeling en 
een andere manier om de benodigde bestuurskracht te realiseren. Een herindeling blijkt al snel 
te gevoelig te liggen bij de gemeentebesturen. Geen van de aparte gemeenten wil onderdeel 
uitmaken van met name de gemeente Gouda, die al langer te boek staat als een ‘artikel 12 
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gemeente’9. Hierdoor gaan zij op zoek naar andere mogelijkheden. Een sabbatical van een 
van de burgemeesters in het Krimpenerwaardgebied brengt uitkomst: samenwerking op 
meerdere ambtelijke terreinen en op bestuurlijke aspecten binnen de gemeenten kan een 
mogelijkheid bieden voor de gemeenten uit de Krimpenerwaard. In deze wereld bestaat een 
bestuurlijke bereidheid bij de gemeenten om de bovenlokale strategische taken met elkaar op 
te pakken. Hoewel de hier gepresenteerde informatie niet veel zicht biedt op de situatie bij de 
individuele gemeenten, bestaan toch kenmerkende aspecten, die bepalend zijn voor het 
verdere verloop van de samenwerking.  
 
Wereld 2 – Voorbereiding oprichting SSC 
Eind 2002 vindt de opzet van het SSC plaats en belandt men in een ‘andere wereld’. Hieraan 
vindt niet veel voorbereid plaats. De samenwerking krijgt vorm volgens de 
centrumgemeentenconstructie, waarbij de gemeentesecretarissen de leiders in de 
samenwerking vormen. Het cafetariamodel wordt gekozen, waarbij elke gemeente vrij is in de 
keuze om deel te nemen aan de centrumdiensten. De samenwerking vindt plaats aan de hand 
van het principe ‘vrijheid, blijheid’, en de dienstverleningsovereenkomsten dienen als basis 
voor de verdere samenwerking. De medewerkers die van een gemeente naar een 
centrumdienst moeten, worden gedetacheerd. In deze wereld roept de gemeenteraad van 
Ouderkerk op om de ontwikkeling van de K5 in woord en daad te steunen en het initiatief een 
kans van slagen te geven. 
 
Wereld 3 – Kinken in de kabel 
De overgang naar de verschillende centrumdiensten vindt gefaseerd plaats in 2003. Zo treedt 
de personeelsdienst Krimpenerwaard in werking op 22 september 2003. Al spoedig ontstaan 
verschillende situaties binnen de samenwerking; de gemeente Nederlek wil niet deelnemen 
aan de personeelsdienst Krimpenerwaard. Vooral de sociale dienst en de personeelsdienst van 
de gemeenten Nederlek en Schoonhoven kampen met cultuurproblemen. Weinig 
medewerkers weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten, waardoor de 
samenwerking langzaam vordert. De aansturing vanuit de verschillende gemeenten op één 
bepaalde dienst, zorgt voor veel verwarring. Successen van de samenwerking komen niet tot 
uiting volgens de verwachtingen, omdat men nog steeds bezig is te integreren. De 
gemeentebesturen zien in dat de samenwerking op deze manier niet wil vlotten en gaan op 
zoek naar andere opties.  
 
Wereld 4 – Voortmodderen met Wgr? 
In wereld vier stuiten sommige gemeentebesturen op de Wgr, die de mogelijkheid biedt om de 
vijf samenwerkingsterreinen vanuit één bestuur aan te sturen. De oplossing om de 
samenwerking verder te laten groeien, lijkt gevonden te zijn, en een nieuwe integratie lijkt 
voor de deur te staan. Echter, niet alle gemeenten accepteren de Wgr. Dat is een gevoelige 
streep door de rekening en leidt tot een situatie die nog steeds voortduurt. Bij vier van de vijf 
gemeentebesturen is het duidelijk hoe men door wil gaan met de samenwerking. Alleen de 
gemeente Schoonhoven kan zich hierin niet vinden en houdt de beslissing over acceptatie van 
de Wgr af, ondanks een dringende brief van de provincie om een beslissing te nemen. In de 
tussentijd zorgen de verschillen in inzicht ervoor dat ten aanzien van de bestuurlijke 
intergemeentelijke samenwerking geen vooruitgang wordt geboekt. 
 
 
 

                                                 
9 Een artikel 12 gemeente is meestal vanwege financiële problemen onder curatele van het Rijk gesteld. 
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4.2.3 Nader inzoomen op werelden afzonderlijk 
 
In deze vier werelden is een aantal configuraties actief. Ik zal met name voor wereld drie en 
vier deze configuraties nader verduidelijken, waarbij gebruik wordt gemaakt van het materiaal 
dat ik uit de interviews verkreeg. Het totaaloverzicht hiervan stelt mij in de gelegenheid de 
verschillende zienswijzen tegen elkaar af te zetten. De derde wereld Kinken in de kabel wordt 
beschreven vanuit het perspectief van het personeel en de gemeentebesturen. In de vierde 
wereld Wgr doet doormodderen hebben met name de gemeente Schoonhoven en de overige 
K5 gemeenten de aandacht. 
 
Wereld 3- Kinken in de kabel 
Tussen de wethouders van de gemeenten en gemeentesecretarissen onderling vindt nauwelijks 
afstemming over de aansturing op de verschillende centrumdiensten plaats. De wethouders 
sturen hierbij de verschillende diensten aan. Zij geven hier verschillende signalen af over het 
te volgen beleid. De deskundigheid die vroeger op een bepaald gebied binnen de gemeente 
aanwezig was, is verdwenen. De reactie van de besturen op deze voorstellen variëren niet 
alleen in de genomen beslissing, maar ook in de benodigde kennis om de beslissing te nemen. 
Het gevolg daarvan is dat voorstellen vanuit de centrumgemeenten niet adequaat beoordeeld 
kunnen worden. 
 
Verwachtingen ten aanzien van de precieze taken voor medewerkers zijn op voorhand niet 
uitgesproken. Het gevolg hiervan is dat medewerkers de oude manier van werken aanhouden, 
met één verschil dat dit nu vanaf een andere locatie gebeurt. Dit speelt vooral bij de 
centrumdiensten in Schoonhoven (personeelsdienst) en Nederlek (sociale dienst). Het 
openbare stafbureau in Vlist heeft hier veel minder last van. Daar gaat het om pas aangestelde 
medewerkers, waardoor men geen last heeft van een oude manier van werken. In deze situatie 
worden taken direct opnieuw ingericht en gezamenlijk uitgevoerd.  
De inspraak van medewerkers van de centrumdiensten in de samenwerking is miniem. De 
samenwerking is ook niet vanuit deze kant ontstaan, waarmee door de gemeentebesturen 
weinig rekening wordt gehouden. 
Medewerkers van de sociale dienst in Nederlek krijgen te maken met een gedivergeerde 
aansturing. De conflicterende signalen geven de werknemers het gevoel dat ze een speelbal 
zijn geworden in een samenwerking die niet serieus wordt genomen. Doordat de verwachte 
successen ten aanzien van de samenwerking niet uitkomen, begint het vertrouwen hierin af te 
nemen. De moeilijke situatie omtrent het accepteren van de gemeenschappelijke regeling door 
de gemeente Schoonhoven helpt hierbij een handje. 
De medewerkers van de personeelsdienst Krimpenerwaard missen de voeling die ze in de 
vroegere situatie in de eigen gemeenten hadden. Deze groep benut de signalen die ze hier 
krijgen om een meer gerichte dienstverlening op te zetten. Deze dienst wil net als de sociale 
dienst in Nederlek eigen beleid kunnen voeren. De gemeente Nederlek heeft vanaf de start 
van het PDK niet meegedaan met de dienst. Dit is mogelijk vanwege het gekozen 
cafetariamodel. Bij de gemeente Nederlek liggen de taken te veel verweven in de organisatie 
en zijn verschillen in het uitvoeringproces aanwezig. Waar de personeelsdienst 
Krimpenerwaard zich vooral actief richt op het arbeidsvoorwaardensysteem bij nieuwe 
medewerkers, is de personeelsdienst te Nederlek nauw betrokken bij het gehele proces.   
 
Wereld 4, Wgr doet doormodderen 
De vrijblijvende samenwerking werpt geen vruchten af. Vooral in de gemeente Schoonhoven 
leidt dat tot een verminderd vertrouwen in de samenwerking. De Wgr komt ter sprake, 
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waardoor de samenwerking geïntensiveerd zou worden en de samenwerking vastere vormen 
zou krijgen. Dit ziet de gemeente Schoonhoven niet zitten vanwege de extra bestuurslaag die 
ontstaat en het inleveren van een groot deel van de autonomie. De gemeente Schoonhoven 
heeft het gevoel dat informatie naar deze gemeente wordt achtergehouden. De gemeente is 
bang dat door het accepteren van de gemeenschappelijke regeling, de vijf diensten nog verder 
van de gemeenten komen te liggen. B&W en de gemeenteraad blijven daarom een beslissing 
uitstellen. Zo is de beslissing tot acceptatie van de Wgr eerder dit jaar tot na de verkiezingen 
verschoven. Na de verkiezingen wil het deels nieuwe bestuur eerst de mogelijkheid hebben 
om zich in te lezen in de situatie. Bovendien voelt Schoonhoven zich veel meer een stad dan 
een plattelandsgemeente. Hierbij wijst het gemeentebestuur vooral op volksdichtheid en het 
verschil in problematiek dat daar speelt ten opzichte van de andere Krimpenerwaard 
gemeenten.  
 
De gemeentebesturen binnen de K5-gemeenten kampen met onderling verschillende belangen. 
Daarom verlopen ook de onderhandelingen over de invoering van de Wgr niet vlot. De frictie 
in de samenwerking vindt vooral plaats tussen de gemeenten Schoonhoven en Nederlek (de 
twee grootste gemeenten qua inwoners). Nederlek is geen deelnemer van de centrumdienst, 
die uitgevoerd wordt door Schoonhoven. Schoonhoven is ontevreden over de kwaliteit van de 
geleverde diensten door Nederlek. In 2004 is een onafhankelijk voorzitter aangesteld die op 
zoek moet gaan naar consensus tussen de gemeenten. Dit probeert de voorzitter te bereiken 
door de minieme verschillen tussen de gemeenten te benadrukken en door middel van 
conflictbemiddeling. 
De overige vier gemeenten in de samenwerking hebben het gevoel dat Schoonhoven de 
samenwerking tegenwerkt en een herindeling van dit gebied nastreeft. Zij proberen hierbij ten 
koste van alles Schoonhoven te overtuigen om de gemeenschappelijke regeling te accepteren.  
Voor de gemeenten zijn ook andere scenario’s mogelijk. Zo zou Schoonhoven in een later 
stadium kunnen toetreden tot de Wgr. Om de samenwerking tot een succes te maken, is het 
belangrijk dat een centrale aansturing van de diensten komt. 
 
4.2.4 Langs de werelden slenteren 
 
Een aantal problemen heeft zich bij de K5 voorgedaan tijdens dit ‘integratieproces’, als 
daarvan al sprake is. Daarbij onderken ik een aantal dominante en zwakke signalen. De 
dominante problemen zijn als visgraatdiagrammen opgenomen in bijlage B. 
 
Dominante signalen 
De grootste problemen (een eerste dominante signaal) spelen zich af bij de centrumdiensten 
van Schoonhoven (de personeelsdienst) en Nederlek (sociale dienst). Het faciliteren van de 
samenwerking door de gemeentebesturen bij de sociale dienst is nauwelijks herkenbaar. Zo 
krijgt de sociale dienst een nieuw softwarepakket dat nog niet volledig uitgetest is, waardoor 
de informatievoorziening bij de sociale dienst slecht is en de bedrijfsvoering onder druk komt 
te staan. Hierdoor ontstaan veel problemen op het gebied van automatisering bij de sociale 
dienst en een onwerkbare situatie voor de medewerkers van de sociale dienst. De sociale 
dienst wil meer als externe partij gezien worden en eigen beleid kunnen voeren. Door de 
verscheidenheid in aansturing van de sociale dienst, heeft deze meer het gevoel dat ze wordt 
aangevallen. Oorzaken van de problematiek zijn de gemeentebesturen die te graag een eigen 
stempel willen drukken op de sociale dienst en, binnen de deelnemende gemeenten, de te 
lange beslisbomen die de processen vertragen. Het verlenen van veel vrijheid heeft de chaos 
alleen maar verergerd. 
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Ook de personeelsdienst Krimpenerwaard van de centrumgemeente Schoonhoven kampt met 
een verweven problematiek, die aangemerkt kan worden als tweede dominant signaal. 
Communicatie met andere gemeenten is nauwelijks mogelijk door de verschillende 
gehanteerde systemen, waardoor de medewerkers de voeling met de organisaties missen. 
Slecht leiderschap en het feit dat de gemeente Nederlek nog geen deelnemer is van de 
personeelsdienst, maken de samenwerking nog moeilijker. Bovendien verloopt het aanleveren 
van gegevens naar de personeeldienst toe erg moeizaam. Alleen met Schoonhoven is een ICT-
koppeling aanwezig.  
 
Daarenboven speelt een derde dominant signaal. De verhoudingen tussen de wens naar 
efficiency en lokale bedrijfsruimte tussen de K5-gemeenten zijn te veel gepolariseerd. In de 
interviews hoorde ik verschillende signalen die daar tezamen op wezen. Ik som op: 
Schoonhoven lijkt een voorkeur te hebben voor herindelen; Een politieke onwil tot 
samenwerken heerst; Schoonhoven twijfelt aan samenwerking volgens de Wgr, vanwege het 
dwingende karakter ervan; de meerwaarde die het samenwerken volgens de Wgr kan leveren 
wordt niet door alle partijen ingezien. De oorzaak die hieraan ten grondslag ligt is de onvrede 
over de samenwerking in de huidige vorm, waardoor op bestuursniveau permanente onwil 
omtrent samenwerken is ontstaan. Ook bestaat bij Schoonhoven het gevoel dat informatie 
wordt achtergehouden. Al met al leidt dit tot mogelijke scenario’s waarbij Schoonhoven de 
voorwaarden voor de samenwerking wil bepalen, of waar de overige vier gemeenten besluiten 
samen zonder deelname van Schoonhoven verder te gaan. 
 
Bij de K5 zijn ook zwakke signalen te onderkennen. Zo worden concurrentieaspecten en de 
verschillende grootte van gemeenten genoemd, die ervoor zorgen dat de schuld voor het 
mislopen van bepaalde projecten te makkelijk bij één partij wordt gelegd. Andere gevonden 
zwakke signalen zijn: 

• Er is weinig expertise op het ICT-gebied; 
• Schoonhoven is niet tevreden over de sociale dienst verzorgd door Nederlek; 
• Niet alle afspraken zijn duidelijk in de dienstverleningsovereenkomsten; 
• Op ambtelijk niveau bestaat minder vertrouwen in de samenwerking; 
• Minder deskundigheid is aanwezig binnen afzonderlijke gemeenten; 
• Er manifesteert zich een kwaliteitsverschil tussen medewerkers bij de concentratie in 

één dienst. 
 
 
4.2.5 Beantwoording vragen uit scope van het onderzoek 
 
Met welke ontwikkelingen kreeg het personeel te maken en wat waren de achterliggende 
gedachten met de wijze waarop zij naar de nieuwe situatie keken? 
 
Het personeel van de centrumgemeenten werd geconfronteerd met het uitvoeren van de taken 
vanuit een andere locatie en initieel voor andere gemeenten. Zij bekeken de nieuwe situatie 
vanuit een schichtig oogpunt, mede door het gebrek aan informatie dat zij op voorhand over 
de samenwerking hadden. De gekozen constructie met de centrumgemeenten bracht het 
personeel ook al geen duidelijkheid, waardoor maar weinig vertrouwen aanwezig was in een 
goede afloop. 
 
Hoe wordt binnen en buiten het SSC met de nieuwe rollen omgegaan? Hoe wordt 
teruggekeken naar de oude organisatiesituatie en is sprake van een nieuwe organisatie? 
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Bij de K5 is nauwelijks sprake van een nieuwe organisatie, maar is eerder sprake van een 
wirwar van taken en verantwoordelijkheden. De nieuwe rollen worden door deelnemers zelf 
ingevuld, omdat geen verwachtingen omtrent de te spelen rol bestaan. Vaak wordt 
teruggegrepen op de oude situatie; veel acties en aspecten passeren de revu, maar niet het 
samenwerken op zichzelf. Buiten het SSC bestaat bijna net zo veel onduidelijkheid, waardoor 
een impasse in de samenwerking bereikt is en een nieuwe weg moet worden ingeslagen. 
 
Wat zijn de ervaringen met de transitie van generalist naar specialist voor het personeel van 
het SSC? Hoe wordt naar dit onderwerp vanuit het personeel en het bestuur gekeken en hoe 
zijn verschillen hiertussen te verklaren? 
 
De transitie van generalist naar specialist is nog niet goed merkbaar, omdat taken vrijwel 
gelijk zijn gebleven en het echte samenwerken nog vorm moet krijgen. Het bestuur heeft dan 
ook weinig zicht op dit onderwerp. 
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4.3 SVHW 
 
4.3.1 SSC, in verandering – diverse werelden 
 
Tot slot heb ik bij het SVHW de situatie nader bestudeerd. Ook hier zijn verschillende 
werelden te onderkennen die ik als in figuur 4.3 heb benoemd als: het SVHW vóór de 
uitbreiding met het all-in waterschap, de aankomende uitbreiding van het SVHW met het 
waterschap en de situatie bij het SVHW na de uitbreiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor 2004                2004           2005   Thans  
Figuur 4.4: Verhoudingen tussen werelden SVHW 
 
4.3.2 Analyse van iedere wereld apart 
 
Wereld 1 – SVHW, SSC in rustig vaarwater 
Het SVHW kent in de periode vóór de uitbreiding van het all-in waterschap vele successen. In 
deze periode worden gemeenten mondjesmaat toegelaten tot het SVHW. Op deze wijze breidt 
het samenwerkinggebied van het SVHW verder uit. Met weinig medewerkers is het SVHW in 
staat voor vele gemeenten en de waterschappen de Groote Waard en Goeree Overflakkee 
taken uit te voeren op het gebied van belastingen. Belastingmedewerkers van toetredende 
gemeenten komen zelden in de SVHW organisatie terecht. Meestal vinden zij een andere baan 
binnen de gemeente waar ze al gestationeerd zijn.  
Het SVHW wordt gekenmerkt door een breed kennisniveau van het personeel. Hierdoor is de 
kwetsbaarheid van het SVHW miniem en zijn de medewerkers enthousiast over het 
gevarieerde taakgebied waarin zij opereren. Nieuwe gemeenten moeten zelf het initiatief 
nemen om toe te treden als deelnemer van het SVHW. Vooral nieuwe deelnemende 
gemeenten hebben nog veel vragen na toetreding. Dit zijn grotendeels vragen waarvan de 
antwoorden terug te vinden zijn in de dienstenovereenkomst. Vanuit de burgers krijgt het 
SVHW af en toe negatieve reacties. Dit gebeurt vooral wanneer voor hen iets verandert ten 
opzichte van vroeger.  
 
 
Wereld 2 – SVHW en complexe waterschapsituatie - besluitvorming 
Een periode breekt aan waarin het waterschap Hollandse Delta een groter gebied gaat 
bestrijken en een aantal water- en zuiveringschappen gaat samenwerken. Samen vormen zij 
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het all-in waterschap Hollandse Delta. Het waterschap dat tot die periode aan het SVHW 
verbonden was, maakt plots deel uit van een breder waterschap. Hollandse Delta was voor het 
SVHW een te grote klant om los te laten. Dit resulteert in een lastige situatie met een aantal 
opties: het SVHW zal integreren in het all-in waterschap, het SVHW zal zonder het 
waterschap verder gaan of het waterschap zal integreren in het SVHW. Men kiest de optie de 
afdeling belastingen van het gehele all-in waterschap onder te brengen bij het SVHW, met als 
voorwaarde dat het SVHW daarbij ook al het personeel zal overnemen. Dit betekent dat het 
SVHW viermaal zo veel medewerkers krijgt als voorheen. Het algemeen bestuur geeft 
uiteindelijk ook haar fiat aan de uitbreiding. 
 
Wereld 3 – SVHW, nieuw elan 
Dan ontstaat een nieuwe situatie, een derde wereld. In deze situatie vindt de integratie van de 
medewerkers van het all-in waterschap naar het SVHW plaats. Verschillen blijken aanwezig 
te zijn in de gehanteerde werkwijzen en de systemen. De medewerkers van het all-in 
waterschap worden gescheiden, zodat twee groepen ontstaan: de medewerkers die vroeger 
voor de zuiveringschappen werkten en de medewerkers die voor de waterschappen werkten. 
De laatste groep wordt tussen de oude groep medewerkers van het SVHW geplaatst. Figuur 4 
geeft een overzicht van de situatie. De medewerkers van het zuiveringschap krijgen een aparte 
etage in het pand in Klaaswaal toegewezen. De eerste uitdaging die zich op dat moment 
voordoet is het op tijd versturen van alle aanslagen. Het management van het SVHW besluit 
het verschil in werkwijze voorlopig in stand te houden totdat het SVHW in rustiger vaarwater 
is gekomen. Op dit moment worden cultuurverschillen tussen de verschillende groepen 
duidelijk en vinden vanuit het zuiveringschap regelmatig botsingen plaats. Een aantal 
veranderingen doet zich voor: een planning wordt gemaakt om te komen tot een omslagpunt, 
waarbij de gehele organisatie integreert naar drie afdelingen. Deelnemende gemeenten en 
burgers merken een verandering in de dienstverlening van het SVHW en trainingen vinden 
plaats om de gemeentekennis over te dragen aan de medewerkers van het all-in waterschap.  
 

 
Figuur 4.5: Nieuwe situatie SVHW 
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4.3.3 Nader inzoomen op werelden afzonderlijk 
 
In deze paragraaf worden de werelden verder beschreven aan de hand van te onderscheiden 
configuraties. Deze configuraties zijn verkregen uit de interviews die ik heb afgenomen. 
Daarbij ingezoomd op de tweede en de derde wereld. Hierna zal ik de tweede wereld (SVHW 
en complexe waterschapsituatie - besluitvorming) analyseren vanuit waterschap, management 
en algemeen bestuur. De derde wereld (SVHW, nieuw elan) wordt geanalyseerd vanuit 
zuiveringschapmedewerkers, waterschapmedewerkers, medewerkers van de ‘oude’ SVHW 
organisatie, klanten en management. De genoemde configuraties verschillen per wereld en 
komen in onderstaande analyse tot uiting. 
 
Wereld 2: SVHW, een complexe waterschapsituatie – besluitvorming 
Vanuit het all-in waterschap zijn vooral de waterschapmedewerkers tegen elke vorm van 
samenwerken. Deze willen het waterschap laten zoals het is en voelen zich hiermee 
verbonden. De stemming over de overgang naar het SVHW is dan ook negatief. Medewerkers 
van het zuiveringschap staan niet negatief tegenover uitbreiding, zij wilden altijd al een eigen 
kantoor. Nadat duidelijk wordt dat het SVHW de overnemende partij zal zijn, slaat de 
stemming om naar een negatieve houding over de uitbreiding. De samenwerking moet 
plaatsvinden onder hun voorwaarden, anders is het onbespreekbaar. Voor beide twee groepen 
medewerkers zijn de gevolgen dat een locatieverandering plaatsvindt. Waar het all-in 
waterschap in Dordrecht gevestigd was, moest men nu naar het SVHW in Klaaswaal 
verhuizen. 
 
Het SVHW management wordt geconfronteerd met het feit dat het waterschap dat voorheen 
tot SVHW behoort, onderdeel uit gaat maken van een all-in waterschap. Het management ziet 
de tot dan toe grootste klant liever niet weggaan bij het SVHW. Onderhandelingen met het 
nieuwe all-in waterschap leiden tot het toetreden van deze nieuwe klant tot het SVHW. 
Normaliter hanteert het management een selectieproces bij nieuwe deelnemers, waarbij de 
dataconversie in eigen huis moet kunnen plaatsvinden. Het SVHW verkeert deze maal niet in 
deze luxe positie. Het algemeen bestuur moet nog wel akkoord gaan met de uitbreiding. 
 
Het algemeen bestuur ziet in dat het wegvallen van het waterschap ertoe zal leiden dat de 
dienstverlening ten aanzien van de deelnemers duurder gaat worden. Vanuit dit gezichtspunt 
is het bijna noodzakelijk om in te stemmen met een grote organisatie-uitbreiding. De kleinere 
deelnemende gemeenten realiseren zich dat zij slechts een beperkte rol spelen in het ‘grote 
SVHW’. Na de instemming van het bestuur kan de integratie van het personeel naar het 
SVHW beginnen. 
 
Wereld 3: SVHW, nieuw elan 
Het SVHW management ziet een enthousiaste groep medewerkers als basis van het succes 
voor een goede samenwerking. Het beeld dat het management heeft, is dan ook dat het beter 
is om processen te herinrichten, dan voort te bouwen op de oude situatie. Dit is precies het 
omgekeerde dat plaatsvindt met de uitbreiding van het all-in waterschap. De overgekomen 
medewerkers van het all-in waterschap zijn niet enthousiast om samen te werken en 
verschillende werkprocessen blijven vooralsnog in de overgangssituatie gehandhaafd. 
 
In de oude situatie kwamen nieuwe medewerkers van het SVHW meestal niet vanuit de 
deelnemende organisaties, omdat dezen de vereiste kennis misten en veel verbondenheid 
hadden met de oude situatie. Bij de uitbreiding met het all-in waterschap heeft het 
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management echter geen keus, het moet de situatie accepteren zoals deze is. Wat het SVHW 
in alle jaren ervoor probeert te voorkomen, gebeurt nu alsnog op veel grotere schaal: het 
management wordt geconfronteerd met de verbondenheid van de zuiveringmedewerkers aan 
de oude situatie die gewend waren als ‘selfsupporting’ te opereren. Het management van het 
SVHW onderschat de impact die samenwerking voor de verschillende medewerkergroepen 
tot gevolg zal hebben. Te gemakkelijk wordt gedacht over de uitbreiding en bijna geen 
rekening gehouden met de verschillende werkwijzen. Vanuit het personeel komen initiatieven 
en ideeën om de situatie te verbeteren. Het management reageert hier slechts deels op. De 
directe aansturing die vroeger mogelijk was, is in de situatie van integratie niet meer 
mogelijk. 
 
De burgers ondervinden een aantal gevolgen naar aanleiding van de ‘fusie’. Het SVHW 
breidt de dienstverlening via haar website uit. Zo ontvangt iedere burger vanuit het all-in 
waterschap drie verschillende nota’s: één voor de aansluiting, één voor het gebruik en één 
voor de verontreinigingsheffing. De burgers krijgen direct na de uitbreiding te maken met 
duurdere tarieven en de respons op bezwaarschriften laat langer op zich wachten. Dit heeft 
ertoe geleid dat de burger het SVHW en haar taakuitvoering minder gunstig beoordeeld. 
De deelnemende instanties waren in de oude situatie bij het SVHW een snelle respons en 
dienstverlening gewend. Na de uitbreiding wordt dit een stuk minder. Zo zijn bepaalde 
personen binnen het SVHW moeilijker te bereiken en worden deelnemers geconfronteerd met 
uitvoeringsverschillen. Doordat het algemeen bestuur in de voorbereiding is betrokken, 
bestaat vanuit deze kant wel begrip voor de ontstane situatie. 
  
De medewerkers van het ‘oude’ SVHW worden geconfronteerd met een enorme uitbreiding 
van het SVHW, vooral op personeelsgebied. De verbondenheid met de gemeenten onder deze 
groep is klein. Slechts weinigen komen vanuit gemeenten naar het SVHW over, en zo bestaan 
meer verschillen tussen de groepen. Het ‘oude’ SVHW had een bedrijfsmatig karakter en de 
medewerkers zijn dan ook gewend om op deze manier te werken. Ze krijgen te maken met de 
ambtelijke instelling van de nieuwe groepen medewerkers. Dit werkt afleidend en er ontstaan 
vreemde reacties tussen de groepen. Het enthousiasme bij de medewerkers van het ‘oude’ 
SVHW, dat voor de ‘fusie’ hoog was, verdwijnt al redelijk snel als sneeuw voor de zon. De 
trots om met zo weinig medewerkers taken voor vele gemeenten uit te voeren, wordt steeds 
minder. Binnen deze groep heerst een sterk gevoel dat dit ten koste gaat van de 
dienstverlening naar de klant toe. Zij krijgen te maken met een verminderd gevoel van het 
zich kunnen identificeren met de organisatie: het is ‘hun SVHW’ niet meer. 
De aankomende kanteling leidt ertoe dat deze groep medewerkers zich minder kan 
identificeren met het gehele product, maar meer met het deelproduct. Zeker voor deze 
configuratie zal de verandering van generalist naar specialist door het introduceren van drie 
vaste afdelingen het meest te merken zijn. Deze configuratie heeft echter wel redelijke 
duidelijkheid over hoe de kanteling eruit komt te zien en kan de noodzaak ertoe wel 
begrijpen. 
 
De waterschapmedewerkers waren in de oude situatie bij het waterschap al gewend om via 
strakke afdelingen te werken. Deze zullen waarschijnlijk dan ook minder hinder van de 
kanteling ondervinden. Een sterke verbondenheid is aanwezig met het waterschap. Deze 
groep heeft het gevoel dat bij het SVHW het contact met de burger minder is dan bij het 
waterschap. Ten opzichte van de situatie bij het waterschap is de dienstverlening vooral 
minder sociaal geworden, maar wel uitgebreid door de vele internetmogelijkheden. Het is 
voor deze groep moeilijk geweest om de overstap te maken van ‘waterschapper’ naar SVHW-
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medewerker. Nu heerst het gevoel dat het niet meer hun eigen waterschap is, maar meer dat 
van een ander. 
 
De groep zuiveringschapmedewerkers staat aanvankelijk wel positief tegenover de ‘fusie’ en 
het samenwerken. Zij hebben de verwachting dat dit volgens hun regels en voorwaarden zal 
plaatsvinden, omdat zij de grootste groep vormen. Dit gebeurt echter niet, waardoor zij met 
een negatieve instelling naar het SVHW komen. Vanaf dat moment vatten zij alle 
ontwikkelingen in de samenwerking als negatief op. Positieve acties voor deze groep vanuit 
het management worden met achterdocht bekeken.  
In de oude situatie was deze groep bij het zuiveringschap gewend om als selfsupporting te 
opereren. Door het apart functioneren in het pand van het SVHW gaat deze groep zich 
hiernaar ook gedragen. De organisatie waar zij vandaan komen, heeft alle kenmerken van een 
ambtelijke organisatie. Het SVHW opereert veel meer vanuit een bedrijfsmatig oogpunt. De 
cultuurverschillen zorgen voor vele botsingen, vooral met het management. Wat betreft de 
kanteling geldt hetzelfde voor de groep medewerkers van het waterschap. Wel kan deze groep 
zich door de kanteling nog meer beperkt gaan voelen. Vaak ziet zij veranderingen die 
plaatsvinden als negatief. De oorzaak hiervan is dat de medewerkers het gevoel hebben dat 
het bestuur hen veel ontzegd heeft net na de integratie en niet naar hen wil luisteren. 
 
4.3.4 Dominante en zwakke signalen bij het SVHW 
 
Er is een aantal issues dat bij het SVHW speelt tijdens het integratieproces met het all-in 
waterschap. Daarbij is een aantal dominante en zwakke signalen te onderkennen. De 
dominante problemen zijn uitgewerkt in visgraatdiagrammen in bijlage C. 
 
Dominante signalen 
Een eerste dominant signaal is de problematiek dat speelt in de fase van integratie en 
doorwerkt in de kanteling. Zo is door de uitbreiding de druk op de organisatie enorm 
toegenomen. Oorzaken hiervan zijn de verschillende instelling en gewoonten van de diverse 
medewerkergroepen. Een andere oorzaak is dat niet alleen het aantal medewerkers van het 
SVHW vier keer zo groot wordt, maar dat ook veel meer taken uitgevoerd moeten worden 
voor meer burgers. Bovendien zijn binnen het SVHW de eerste anderhalf jaar na de 
uitbreiding twee systemen gehanteerd, waardoor samenspel binnen het SVHW minder 
efficiënt verloopt dan in de vroegere situatie. De medewerkers van het ‘oude SVHW’ zijn 
gewend om met weinig middelen veel te realiseren. Nu doet men het omgekeerde: met veel 
mensen weinig taken voltooien, en vooral bezig zijn met ‘achterstanden wegwerken’. Om 
beter met deze druk om te kunnen gaan, zijn meerdere lagen in de organisatie ontstaan en 
ontstaan na de kanteling strakke afdelingen. Dit geeft medewerkers een gevoel van 
specialisatie. Een groot deel van de medewerkers ervaart dat als een verschraling van het werk 
en voelt zich daardoor minder verantwoordelijk voor het totaal product. De verschraling van 
het werk brengt ook onzekerheid en angst voor de toekomst met zich mee voor sommige 
medewerkers. Vanuit het management had men zich meer moeten richten op de sociale 
processen binnen het SVHW. 
 
Een tweede dominant signaal is de problematiek die speelt tussen de verschillende 
configuraties medewerkers. Medewerkers van het all-in waterschap komen niet vrolijk binnen 
bij het SVHW. Hierdoor ontstaat een eilandenschap tussen de verschillende configuraties, 
waarbij verschillende werkwijzen gehandhaafd worden. De medewerkers van het all-in 
waterschap maken een lastige integratie door. Oorzaken zijn de verschillen tussen de 
gemeentekennis en waterschapkennis, de slechte communicatie tussen de ‘eilanden onderling’ 
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en de negatieve instelling van de nieuwe configuraties binnen het SVHW. Met als gevolg 
conflicten met het management, die ontstaan door kennisgebrek en cultuurverschillen. Andere 
oorzaken hiervan zijn dat configuraties medewerkers vinden dat het bestuur niet openstaat 
voor adviezen. Ook krijgt het management met deze problematiek te maken door sfeermakers 
en sfeerverziekers. Oorzaak hiervan is de achterdocht die bij een aantal medewerkers is 
ontstaan, doordat het gevoel bestaat dat door het bestuur niet geluisterd wordt naar adviezen. 
Het management had niet de tijd om zich afdoende op de nieuwe situatie voor te bereiden en 
kreeg zodoende te maken met het eilandenschap binnen het SVHW. 
 
Een aantal zwakke signalen is te onderkennen in dit integratieproces bij het SVHW. Eén 
hiervan is het gevoel dat de dienstverlening naar de deelnemers en burgers toe minder is 
geworden door de samenvoeging van het all-in waterschap en het SVHW. Oorzaken hiervoor 
zijn het missen van overzicht binnen het SVHW. Andere zwakke signalen zijn: 

• Het negatieve beeld van de burger doordat de tarieven van het SVHW waterschap 
omhoog gaan; 

• Het omslachtige karakter van het call-center; 
• De drievoudige aanslagen die burgers ontvangen van het SVHW waterschap; 
• De verhoogde tarieven van het SVHW waterschap door de verhoogde 

bebouwingsgraad; 
• Het gevaar van starheid binnen het SVHW; 
• De dienstverlening van het waterschap naar de burger toe is minder sociaal geworden.  

 
4.3.5 Beantwoording vragen uit scope van het onderzoek 
 
Met welke ontwikkelingen kreeg het personeel te maken en wat waren de achterliggende 
gedachten met de wijze waarop zij naar de nieuwe situatie keken? 
 
Het oud-SVHW personeel heeft niet goed geweten wat verwacht kon worden in de nieuwe 
situatie. Vanwege het succes in de vroegere situatie en het terugkoppelen daarnaar, werden 
obstakels snel gesignaleerd, maar de toegenomen werkdruk zorgde ervoor dat deze niet 
onmiddellijk verholpen konden worden. 
 
Zuiveringschapmedewerkers werden op een nieuwe locatie geplaatst. Zij hadden wel een 
verwachting van het beeld van de nieuwe situatie: de verandering had voor hen een negatief 
karakter. Zij wilden zelf een belangrijke rol spelen, nu volgens andere regels. De 
achterliggende gedachte was dat zij de grootste groep waren en daarom de meeste 
zeggenschap zouden krijgen. Bijna het tegenovergestelde gebeurde. 
 
De waterschapmedewerkers wilden het karakter van het waterschap en haar directe 
dienstverlening behouden. Ook hier werd de verandering als een achteruitgang ervaren. Zo 
zien we bij alle groepen een negatieve benadering van de verandering, waarbij elk zijn eigen 
achterliggende gedachten heeft. 
 
Hoe wordt binnen en buiten het SSC met de nieuwe rollen omgegaan? Hoe wordt 
teruggekeken naar de oude organisatiesituatie en is sprake van een nieuwe organisatie? 
 
De rollen van verschillende partijen zijn bijna niet veranderd. Wel kregen de verschillende 
partijen meerdere factoren (zoals cultuurverschillen) waarmee rekening moest worden 
gehouden. 
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In eerste instantie werd hevig terugverlangd naar de oude situatie. Bij geïntegreerde 
medewerkers van het waterschap ebde dit langzaam weg en wisten zij het verlangen om terug 
te keren naar de oude situatie, los te laten. Zuiveringschapmedewerkers bleven verlangen naar 
een andere situatie, waarin zij een meer bepalende rol zouden kunnen spelen. 
 
Of echt sprake is van een nieuwe organisatie, is afhankelijk van hoe naar de situatie gekeken 
wordt. In ieder geval staat vast dat de organisatie flink is uitgebreid, waarbij de transitie naar 
een nieuwe situatie verder vervolg krijgt met de aankomende kanteling. 
  
Wat zijn de ervaringen met de transitie van generalist naar specialist voor het personeel van 
het SSC? Hoe wordt naar dit onderwerp vanuit het personeel en het bestuur gekeken en hoe 
zijn verschillen hierbij te verklaren? 
 
De ervaringen met meer specialistisch worden van de functie worden bij het SVHW 
verschillend beleefd. De ene medewerker ziet het als een vernauwing van het taakgebied en 
als achteruitgang, terwijl een andere medewerker niet anders gewend is vanuit de oude 
situatie (zoals bij oud-medewerkers van het waterschap). De laatste ervaart de verandering 
zodoende als een verdieping van zijn of haar kennis.  
 
He bestuur management kan zich moeilijk inleven in de situatie van de medewerkers en wijst 
op het toegenomen aantal deelnemers, waardoor diversiteit gewaarborgd blijft. Zij ziet het 
niet zo zeer als een zich voordoend probleem of gevaar. Dit verschil in zienswijze is mede te 
verklaren vanuit de onmogelijkheid om het gevoel dat sommige medewerkers krijgen, door de 
kanteling te vermijden. 
 

4.4 Terugkoppeling literatuur 
 
In deze paragraaf confronteer ik mijn bevindingen met die uit de literatuur, zoals beschreven 
in 2.7. Hierbij worden voorbeelden van de situaties uit werelden in de specifieke SSC’s naar 
voren gehaald om deze te toetsen op verschillen of overeenkomsten met de literatuur. 
 
Snelle start of gematigde aanpak?  
 
Zowel bij de K5 als bij het ISZF is sprake geweest van een snelle aanpak bij het opstarten van 
het SSC. In beide onderzochte SSC’s zien we terug dat de overgang naar de nieuwe situatie 
daarbij bemoeilijkt wordt. Tijdens het opstarten is nog te weinig duidelijk en de verschillen 
zijn te groot. Het nadeel van deze aanpak, het ingrijpen op de dagtaken van de medewerkers, 
komt dan ook terug. De snelle aanpak werd gekozen vanwege ofwel omgevingsredenen (K5) 
ofwel ongeduldigheid (ISZF). De aanpak wordt aanbevolen indien de steun voor het concept 
niet aanwezig is. Dit was in beide casus niet het geval. In geen van de onderzochte gevallen 
zijn de voordelen van de snelle aanpak terug te vinden. De snelle aanpak vindt vooral plaats 
door externe factoren. Uit de analyse zijn geen aanwijzingen te vinden die erop wijzen dat een 
snelle aanpak te prefereren is. Eerder lijkt sprake van een zekere terughoudendheid in de 
snelheid van een dergelijk SSC traject. Een voorwaardelijk kader voor de aanvang van een 
project, kleine experimenten opstarten, diverse reflectie- en evaluatiegroepen laten acteren, 
lijken belangrijke middelen om de verandering gestalte te geven.  
 
Zijn de meerdere hiërarchische lagen in het openbaar bestuur terug te vinden en hoe zijn de 
ervaringen hiermee? 
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Aan de hand van een casus kan uitgebreider op deze vraag worden ingegaan. In figuur 3.4 zijn 
de besluitvormingslijnen van de K5- samenwerking terug te vinden (na de invoering van de 
Wgr). De hiërarchische lagen die hierin ontstaan zijn inherent aan de samenwerking volgens 
de meeste gemeenschappelijke regelingen, waarbij gemeenten verplicht worden een algemeen 
bestuur en een dagelijks bestuur aan te stellen. Ook de machtsproblematiek binnen de K5 
speelt rond de hiërarchische lagen. Een tendens die vooral terugkomt bij de K5 is die waarbij 
het bestuur van de gemeenten zich verdedigt tegen veranderingen in de hiërarchische lagen.  
De ervaringen van het personeel hiermee zijn goed te beschrijven aan de hand van de case van 
het SVHW. De ene groep medewerkers verzet zich tegen de toenemende hiërarchie binnen 
het SVHW, terwijl de andere groep minder moeite met deze ontwikkeling heeft. De 
verschillende persoonlijke eigenschappen van medewerkers en de situatie waaraan zij gewend 
waren, spelen hierin een belangrijke rol.  
 
Zijn verschillen te onderkennen in de hindernissen die Schulman c.s.(1999) beschrijven in de 
literatuur ten opzichte van de casus in mijn onderzoek? 
 
Hindernissen bij de start van de samenwerking bij het ISZF waren vooral de 
rolonduidelijkheid en de te grote verschillen tussen de gemeenten, door Schulman c.s. (1999) 
omschreven als het niet op orde hebben van de infrastructuur. Bij de K5 ondervinden de 
gemeentebesturen het gebrek aan vertrouwen in elkaar en de onwil om autonomie af te staan. 
De lange periode die de K5 nodig heeft om de omgeving op te zetten, leidt tot een verminderd 
vertrouwen en steun in de samenwerking. De beschreven hindernissen zijn dus terug te vinden 
in de verschillende casus, maar staan vaak niet op zich en zijn verbonden met gerelateerde 
problemen en oorzaken, zoals de genoemde rolonduidelijkheid bij het ISZF. 

 
In hoeverre zijn de adviezen uit de literatuur van Strikwerda (2004), betreffende de 
voorbereidende fase van het SSC, opgevolgd? 
 
Opvallend zijn de verschillen in de onder te brengen taken in het SSC bij het ISZF. Daar koos 
men om zowel service & beheer (uitvoerend karakter) als advies & beleid (beleidsmatig 
karakter) in een SSC onder te brengen. De adviezen in de behandelde literatuur omtrent de 
voorbereidende fase, zijn niet altijd ter harte genomen. Zo zijn de taken van de afdeling advies 
& beleid bij het ISZF geen generieke taken, waarvan de output beschrijfbaar is. Een rol hierbij 
kan spelen dat de gemeentelijke organisaties het SSC niet meer als echte uitvoeringsinstanties 
zien, maar meer als hulpmiddel om een bepaald terrein op een professionele vorm weer te 
geven. De adviezen in de literatuur gaan te veel uit van het doel om een echte 
uitvoeringsinstantie op te zetten, zoals bij het SVHW in Klaaswaal het geval is. Daar vindt de 
meeste overlap plaats met betrekking tot de adviezen van Strikwerda (2004). In het algemeen 
lijkt één advies te veel genegeerd te worden: het bespreekbaar maken van de door te voeren 
wijziging om nieuwe rollen te definiëren en te begrijpen. In alle gevallen had dit tot gevolg 
dat het identificatieproces van het personeel met het SSC werd vertraagd. 
 
Welke van de doelen door Schulman c.s.(1999) en Korsten c.s. (2004) zijn terug te vinden in 
de door mij onderzochte casus? In hoeverre heeft dit een rol gespeeld in de eventuele 
totstandkoming van het uiteindelijke succes? 
 
De doelen ten aanzien van de samenwerking van de onderzochte casus verschilden 
nadrukkelijk van elkaar. Het ISZF wilde vooral de kwetsbaarheid van de aparte organisaties 
verminderen. Ten behoeve van de samenwerking had de K5 het realiseren van extra 
schaalgrootte op het netvlies. De doelen van deelnemers aan het SVHW kenmerkten zich 
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vooral op de kostenreductie die de samenwerking bood en de deskundigheid die ontstond op 
belastinggebied. Het wel of niet leiden tot succes van deze doelen, kende verschillende 
uitwerkingen. Bij het ISZF was de wil om het uiteindelijke doel te bereiken zo groot, dat de 
problemen geen onoverkoombaar obstakel in de samenwerking opleverden. Bij de K5 zien we 
het tegenovergestelde, de problemen leidden ertoe dat het idee van schaalvergroting steeds 
meer werd losgelaten en meer vraagtekens bij de samenwerking rezen. Een verklaring 
hiervoor is verschillend. Bij het ISZF werd het doel van de samenwerking intern vastgesteld 
en bij de K5 vond de vaststelling van het doel plaats vanuit extern (de provincie) perspectief.  
 
Welke van de in tabel 2.1 genoemde aspecten van bureaucratie en postbureaucratie zijn terug 
te vinden in de onderzochte casus? 
 
Ondanks de beschreven ontwikkeling in hoofdstuk twee van bureaucratie naar 
postbureaucratie blijkt daar weinig van terug te vinden in de casus. Zelfs in de oude situatie 
vertonen de individuele gemeenten karakteristieken van bureaucratie met het streven naar 
efficiency en beheersbaarheid, de striktheid van regels en procedures, de vele 
organisatielagen, en zijn kenmerken als kwaliteit en waarde richting de klant nauwelijks terug 
te zien in het gevoerde gemeentebeleid.  
 
Via het SSC vindt een verdere focus naar bureaucratie plaats. Na het succesvol opzetten 
hiervan krijgen de individuele gemeenten wel de mogelijkheid geboden om zich meer te 
richten op postbureaucratische factoren als het uitbreiden van de keuze naar de burgers toe en 
met een probleemgerichte instelling te werk te gaan. Hiervoor zijn twee redenen te zien: 

• Het SSC biedt een solide basis; 
• Eventuele kostenbesparingen zetten het aspect efficiency minder onder druk 
 

In welke mate wordt de omslag naar de klassieke bureaucratie door de verschillende 
stakeholders beleefd en hoe wordt hier mee omgegaan? 
 
Binnen het SVHW ervaren groepen werknemers de kanteling als een negatieve ontwikkeling 
die tot gevolg heeft dat de organisatie een bureaucratisch karakter krijgt met sterk 
gespecialiseerde taken. Het gevoel van het gros van de medewerkers hierbij is, dat dit ten 
koste zal gaan van de variëteit die het werkgebied hen biedt. Hiervan verschilt het ISZF, waar 
de bureaucratisering door het personeel positiever ervaren wordt door de zekerheid die erin 
terugkomt. De ervaringen hiermee zijn deels afhankelijk van hoe de oude situatie zich laat 
aanzien en hoe de gedachten daarover zijn. 
 
In welke mate wordt in het bestuur van de onderzochte SSC’s geprobeerd te sturen op 
identiteit in de praktijk en zijn de door Jørgensen en Dehlin (2006) genoemde constante 
veranderingen in de familiariteit en regels terug te vinden bij de onderzochte SSC’s? 
 
Het sturen op de identiteit door het proberen te bewerkstelligen van familiariteit, zien we 
vooral terug bij het ISZF. In het ISZF onderneemt men acties als het op één kamer zetten van 
de service & beheer afdeling. Ook probeert het management te sturen op teambuilding om zo 
het SSC tot één geheel te smeden. De praktijk van het ISZF en het SVHW vertoont 
overeenkomsten met veranderingen in familiariteit en regels zoals beschreven door Jørgensen 
en Dehlin (2006). Sociale constructies zorgen ervoor dat de familiariteit in de organisatie een 
verandering ondergaat. Binnen het SVHW is dit duidelijk te merken met het verwateren van 
de denkbeelden over de oude situatie en de kans die zich aandient om een nieuwe vorm van 
identificatie met de organisatie mogelijk te maken. 
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5. Vergelijking onderzochte SSC’s 
 
Dit hoofdstuk start met de reflecties op de onderzochte SSC’s, aan de hand van de gemaakte 
analyse in het vorige hoofdstuk. Aan de volgende aspecten zal ik daarbij aandacht besteden: 
cultuur van de organisatie, voorbereiding, samenwerking, besturing, identiteit, verandering en 
onderlinge (politieke) verhoudingen. Hierna volgen enige conclusies. Daarbij zal ik vooral 
stilstaan bij antwoorden op de probleemstelling. Ten slotte zal ik aandacht besteden aan de 
aanbevelingen die volgen uit mijn onderzoek. 
 

5.1 Reflecties  
 
5.1.1. Cultuur van de organisatie  
 
Vanuit elk van de onderzochte casus zijn verschillen herkenbaar tussen de gemeenteculturen 
en organisaties. Uit de frictie binnen de K5, met betrekking tot de gemeente Schoonhoven, 
blijkt al dat de cultuur van de organisaties verschilt, ook al behoren  deze organisaties tot 
hetzelfde gebied. Zo verschilt de mate van samenwerking ook binnen de cultuur van de 
organisaties. De gemeente Nederlek had geen behoefte om deel te nemen aan de 
samenwerking op het gebied van personeelszaken, omdat dit de link met de eigen organisatie 
te veel los zou koppelen. Een mate van samenspel was binnen deze gemeente aanwezig, die 
het bestuur niet kwijt wilde raken. De (oud)medewerkers van de aangesloten organisaties bij 
het SVHW (zuiveringschap, waterschap), kregen ook te maken met een cultuuromslag nadat 
zij binnen het SVHW werden geplaatst. De mate van samenwerking die binnen het SVHW 
aanwezig was, konden zij niet herkennen in de reflectie naar de vroegere situatie. Dit bood 
wel de mogelijkheid om hier een leerproces op te starten om deze situatie te vereffenen. In de 
casus zien we dit leerproces niet terug, waardoor onbekend terrein voor de nieuwe 
medewerkers al gauw als gevaarlijk gezien werd. 
  
De omslag van niet (direct) samenwerken naar samenwerken blijkt dus een grote stap te zijn 
die gepaard gaat met meerdere problemen. Voordat sprake is van het opstarten van een SSC, 
wordt binnen een gemeente al tot op zekere hoogte samengewerkt. Dit verschilt echter per 
individuele gemeente. Indien een gemeente reeds ervaring heeft met samenwerking en het 
thema ingebed is in de eigen gemeentecultuur, heeft deze gemeente een voorsprong bij het 
opstarten van een intergemeentelijke samenwerking. Met andere woorden, voordat gestart 
wordt met het ontwerpen van de samenwerking, is het van belang eerst in kaart te brengen in 
welke mate al sprake is van een samenwerkingscultuur binnen de gemeenten. In geen van de 
onderzochte SSC’s ben ik dit tegengekomen, terwijl sterke aanwijzingen naar voren zijn 
gekomen die al duidelijke verschillen tussen de individuele gemeenten rond dit aspect 
aantonen. De verbondenheid en verwevenheid van de organisatie zorgen voor een surplus aan 
betrokkenheid. Hoe groter de initiële samenwerking binnen de gemeente, des te beter de 
organisatie kan inspelen op kansen tot verdere samenwerking. 
 
5.1.2 Voorbereiding 
 
Ik zal om te beginnen de casus op dit aspect bezien, waarbij het niet de insteek is om achteraf 
alsnog kritiek te hebben op de situatie in de casus. Het is eerder de intentie om lessen voor de 
toekomst te trekken uit deze casus. 
Rollen van betrokkenen binnen K5 en ISZF waren in het integratieproces niet duidelijk. Bij 
het SVHW zien we dit minder terug. Zowel bij ISZF als bij K5 is dit terug te voeren op de 
situatie vóór de integratie. Het betrekken van de verschillende groepen in de ontwerpfase is 



 77 

erg belangrijk. In het geval van ISZF en K5 had het betrekken van meer groeperingen in de 
ontwerpfase kunnen bijdragen aan een voortvarende start.  
Met name rondom het ISZF is hierover meer te melden. Bij het ISZF had de stuurgroep in 
gesprek kunnen treden met de diverse configuraties over hun zienswijze en verwachtingen 
met betrekking tot de samenwerking. Een nieuwsbrief omtrent dit onderwerp bleek niet 
afdoende. Op deze wijze had men een mate van consensus (of consent) kunnen bereiken die 
als belangrijke consequentie het ontstaan van een dominante configuratie had gehad, die voor 
alle partijen een zekere aantrekkingskracht zou hebben vertoond. Het beschrijven van de 
hieruit voortvloeiende rollen, taken (ontkoppelpunten), verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zou daarbij een volgende actie kunnen zijn geweest. In het geval van het ISZF 
werd dit proces grotendeels overgeslagen door de stuurgroep, waardoor ook geen rekening 
gehouden kon worden met resttaken. Met name blijkt in deze situatie dat bepaalde vooraf 
besproken beslissingen als nadelig kunnen worden ervaren. Echter, deze worden als nadeliger 
ervaren als ze zonder overleg worden doorgevoerd. Het nadeel en tegelijkertijd voordeel voor 
het ISZF was dat ze een pioniersrol vervulden en daardoor weinig uit precedentenonderzoek 
konden halen. Ze hebben daardoor een sprong in het diepe gewaagd en kwamen de problemen 
als het ware gaandeweg tegen in hun integratieproces. Zo zijn acties ondernomen als het op 
één kamer zetten van het service & beheer team en het werken aan het sociale contact door 
middel van teambuilding. Dit lijken alle accurate acties in het proces, die echter in de 
toenmalige situatie van het ISZF als ‘doekjes tegen het bloeden’ bleken. Achteraf bezien had 
het meer voor de hand gelegen de transitie uit te stellen en de voorbereiding nader ter hand te 
nemen. In de Friese situatie waren de verschillen tussen de gemeenten te groot. Bovendien 
bestonden te veel onduidelijkheden omtrent de nieuwe situatie, waar vooraf niet op 
geanticipeerd was. Tot slot bleek de wil tot samenwerken en de overtuiging dat samenwerking 
een succes zou worden, zo groot te zijn, dat samenwerking in ISZF-verband alsnog geworden 
is wat velen binnen de zes Friese gemeenten ervan gehoopt hadden.   
 
Zoals hierboven is weergegeven, was in  bijna alle onderzochte SSC’s de wereld die 
voorafging aan de uiteindelijke samenwerking of integratie, erg pover georganiseerd. De 
tendens is zelfs de algehele voorbereiding op de gehele samenwerking snel door te lopen, 
zelfs ‘af te raffelen’, waardoor het gehele proces, achteraf bezien, als ondermaats moet 
worden beschouwd. Slechts binnen het SVHW zijn aanwijzingen terug te vinden dat 
structureel gekeken is naar de groepsamenstelling van het SSC. Echter, wie wil samenwerken 
in deze vorm, moet weten dat een nieuwe wereld wordt betreden. Zoiets vergt een adequate 
voorbereiding, flexibiliteit en ontwikkelen van nieuwe spelregels voor een geheel nieuwe 
situatie, die zich vaak in meervoud manifesteert! 
Welke acties zijn hierop te ondernemen? Deze constatering betekent dat, voordat gestart 
wordt met het ontwerp, al bepaalde acties zouden moeten plaatsvinden. Zo zal de cultuur van 
de verschillende gemeenten in kaart moeten worden gebracht en bekeken worden waar de 
verschillen (zowel binnen de gemeentelijke organisatie zelf als tussen de gemeentelijke 
organisaties onderling) zitten en hoe hiermee omgegaan wordt. Structureel lijkt dit binnen de 
samenwerkende gemeenten genegeerd te worden. Een andere actie is dat met name de 
bestuurders zich onderling (derhalve met elkaar)  een beeld vormen van wat de gemeenten 
precies (verschillend en overeenkomstig) willen nastreven. Daarbij zullen ook vragen naar 
voren komen als: hoe ziet voor hen de ideale situatie eruit, welke dromen heeft men, en hoe 
kunnen deze dromen worden verwezenlijkt? Een methodiek die hierbij zeer behulpzaam kan 
zijn, is appreciative inquiry (Cooperrider en Whitney, 2005). Deze wordt verderop in de 
aanbevelingen uit de doeken gedaan.  
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5.1.3 Samenwerking  
 
Ook hier zal ik me, vooral met het oog op lessen voor de toekomst, allereerst op de casus 
richten. Bij het SVHW zien we conflicten en discussies tussen een deel van het personeel en 
het management terugkomen. Deze discussies hebben vooral als onderwerp de 
(in)competentie van het management. Dit hoeft geen slechte ontwikkeling te zijn, het kan juist 
bijdragen aan het creëren van een situatie waaruit tussen partijen wederzijds begrip 
voortvloeit. 
 
Het gevoel dat de samenwerking de betrokkenen van generalist tot specialist maakt, zien we 
sterk terugkeren bij het SVHW en veel minder bij het ISZF. Bij het SVHW wordt deze 
situatie door de meeste medewerkers als een positieve omslag ervaren. Dit is te verklaren aan 
de hand van de tevredenheid over de oude situatie. De medewerkers van het SVHW in de 
oude situatie, waren trots dat ze met zo weinig medewerkers zo veel konden realiseren. Het 
assisteren op andere taakgebieden werd daarbij als uitdaging gezien. De medewerkers waren 
tevreden over die situatie.  
Bij het ISZF ervaarden de medewerkers van de vroegere ICT-afdeling de oude situatie vooral 
als een problematische. Vooral de I&A coördinatoren konden zich niet richten op het 
taakgebied waar hun kwaliteiten lagen. In de nieuwe situatie voelden ze meer zekerheid, 
ondanks dat de dienstverlening nog niet liep zoals had gemoeten. Alleen al het feit dat aparte 
afdelingen binnen het ISZF waren gemaakt, was hier voldoende.  
Het SSC zorgt derhalve voor een versmallende samenwerking. Uit dit onderzoek volgen vier 
factoren die bepalen hoe de versmallende samenwerking ervaren wordt door een individuele 
medewerker: 

• Persoonlijke eigenschappen; 
• Hoeveelheid verantwoordelijkheid in de nieuwe situatie; 
• Tevredenheid over de oude situatie; 
• Mate van versmalling van de werkzaamheden.  

 
Een belangrijke voorwaarde om deze ontwikkeling zonder problemen te besturen of managen, 
is het mee laten spelen van de persoonlijke voorkeuren. Hierdoor geeft men aan medewerkers 
de mogelijkheid om aan te geven welke aspecten van het werk als belangrijk worden ervaren 
en welke niet. Bovendien geeft het medewerkers het gevoel dat aandacht wordt geschonken 
door het management aan de individuele situatie en groeit hierdoor de betrokkenheid van 
medewerkers bij de samenwerking.  
 
Bij het SVHW betekent de samenwerking dat men vanaf het begin een veranderingsproces 
start. Wat opvalt bij de veranderingen die zowel bij K5 als ISZF hebben plaatsgevonden, is 
dat in eerste instantie heel weinig verandert. Een dergelijke houding bewerkstelligt juist dat 
problemen rondom de (niet-) samenwerking nog geprononceerder naar voren komen. De 
voornaamste acties zijn gericht op het op afstand plaatsen van de oude taken. Oude 
procedures en werkwijzen zijn niet aan verandering onderhevig; vergeten wordt dat deze 
echter niet geschikt zijn om op afstand uitgevoerd te worden. Dit alles heeft ook te maken met 
de bevinding dat de beschreven trend van bureaucratie naar postbureaucratie nauwelijks terug 
te vinden is in de onderzochte casus. Het SSC zou een duw in de richting van de professionele 
bureaucratie moeten zijn. Dit is niet terug te vinden in de casus. Daar bouwen de gemeenten 
vooral voort op de heersende klassieke bureaucratie. De noodzaak om rollen en procedures 
automatisch te herdefiniëren dient zich niet aan, omdat deze zaken al strak geformuleerd zijn. 
Deze zijn helaas niet toereikend in de situatie waarbij vanuit een SSC taken uitgevoerd 
moeten worden. 
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5.1.4 Besturing  
 
Als we de analyse van het onderwerp besturing vergelijken met de literatuurbevindingen, dan 
stuiten we op een belangrijk verschil. In de literatuur wordt sterk de nadruk gelegd op het 
structurele aspect van een SSC in wording. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van een 
consultant die advies gaf ten aanzien van verschillende meningen binnen het ISZF, terwijl de 
organisatie volop bezig was taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formuleren. 
Het advies van deze consultant luidde dat het opzetten van een coöperatie een verstandiger 
keus zou zijn. De betrokken adviseur laat zich hier te veel door structurele alternatieven 
leiden, terwijl een analyse van alleen al de status van de gemeenteorganisatie hem duidelijk 
had kunnen maken dat deze zich nog in een welhaast archaïsche structuur bevond. In zo’n 
situatie de omslag moeten maken naar een denken als bijvoorbeeld in een Rabobank context 
(met alle centrale en decentrale problematiek van dien) lijkt in zo’n geval niet een, maar 
meerdere bruggen te ver. Met andere woorden, het advies liep op zijn zachtst gezegd vooruit 
op de problematiek die in dat specifieke geval speelde en had weinig oog voor de processen 
die de verschillende gemeentelijke organisaties kenmerkten. Het is de vraag wat exact de 
bijdrage van een dergelijke structuurverandering had kunnen zijn, omdat de realiteit in dit 
geval uitwijst “structure follows negotiations” , en niet andersom. 
 
De praktijksituatie van het SVHW geeft in dit verband enkele interessante ontwikkelingen 
aan. Een belangrijke organisatievraag met betrekking tot de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van medewerkers vooraf aan de situatie lijkt te zijn: hoeveel 
medewerkers worden gehuisvest in het SSC, zoals in de situatie van het SVHW blijkt. In een 
SSC ter grootte van het ISZF of het SVHW in de vroegere situatie kan het nog goed mogelijk 
zijn om taken allround te houden, weinig specialisatie aan te brengen en toch als een echte 
uitvoeringsinstantie te functioneren. Het management moet dan wel zorgen voor de 
aanwezigheid van de juiste kennis hiervoor. Het SVHW heeft in die zin slim gehandeld door 
zich echt los van de gemeenten te weken en bijna geen medewerkers over te nemen van de 
toetredende gemeenten. Hierdoor kon het SVHW zelf de medewerkers met de benodigde 
kennis binnenhalen.  
In een groter SSC bestaan meerdere bestuurslagen, vanwege de problemen die zich voor 
zullen doen in de aansturing. Ook de behoefte om taken te specialiseren zal groter zijn. Het is 
in zo’n geval verstandiger, zo blijkt uit mijn analyses, om de medewerkers daarop ook te 
selecteren. In dat geval moet gezocht worden naar echte ‘specialisten’. Zijn deze niet 
aanwezig, zoals bij het ISZF, dan is het gevolg een langdurig proces om de nieuwe manier 
van werken onder de knie te krijgen, waarbij de specialismen uit het aanwezige potentieel 
moeten groeien. 
 
Als de onderzochte casus op dit onderwerp naast elkaar worden gelegd, zien we in alle casus 
een lange overgang van de oude naar de nieuwe situatie terug, waar bijna iedereen het 
tegenovergestelde prefereerde. Onduidelijkheid was troef. Het gevolg hiervan was vooral 
onrust bij het SSC intern, maar ook extern nam de druk op het SSC toe. Een veelgehoord 
argument vanuit managementkant is een te laag kennisniveau van personeel. Bij nadere 
analyse blijkt dat dit slechts deels een oorzaak is van de ontstane situatie. In de onderzochte 
casus is de voorbereiding op het SSC, om verschillende redenen, zeker niet optimaal geweest. 
Juist te veel aspecten zijn onbeantwoord gebleven en taken niet uitgevoerd gebleken, 
waardoor dit in een later stadium alsnog diende te gebeuren. De overgang naar de nieuwe 
situatie werd juist hierdoor verlengd. Bovendien bleken de verschillen tussen de 
gemeenteculturen soms erg groot en te laat ingezien. Samenvattend blijken vooral de 
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volgende factoren een rol te hebben gespeeld bij het bepalen van de duur van de overgang 
naar de nieuwe situatie: 

• Cultuurverschillen tussen de gemeenten; 
• Gelijkheid qua indeling van de gemeenten; 
• Kwaliteit van de voorbereidingsfase; 
• Betrokken worden van het personeel bij de verandering; 
• Motivatie van het personeel; 
• Niveau van het personeel. 

 
Vaak zijn samenwerkende gemeenten van ongelijke grootte en komt een machtspel om de 
hoek kijken. Het is voor bestuurders van cruciaal belang dat zij bij aanvang aandacht hebben 
voor cultuurverschillen en deze nader dienen te bezien. Een uitdaging waar samenwerkende 
gemeenten voor komen te staan is hoe om te gaan met de macht, opdat geen dominante 
werelden ontstaan die de aandacht van de kwaliteit van de samenwerking doen verminderen. 
Hierop wordt nader voortgeborduurd bij de politieke verhouding in paragraaf 5.1.7 
 
5.1.5 Identiteit   
 
We zullen de conclusies rondom dit onderwerp nader uitwerken met het Nederlands Elftal van 
nu als metafoor. Een interessante ontwikkeling speelt zich rond dit thema af bij het 
Nederlands Elftal. Bondscoach Marco Van Basten selecteert bepaalde spelers die in de groep 
passen van huidige spelers van het Nederlands elftal. Daarbij laat hij andere spelers buiten de 
selectie die weliswaar meer kwaliteit bezitten dan de huidige spelers, maar tevens een 
negatieve invloed hebben op de teamspirit door hun individualistische aard of controversiële 
karakter. Zo lijkt hij het signaal aan spelers af te geven dat hij in eerste plaats kijkt naar de 
inpasbaarheid van nieuwe spelers die zich kunnen verenigen met de identiteit van het 
Nederlands elftal zoals hij die zich voorstelt. Een vraag hierbij is vanzelfsprekend of dit een 
juiste keuze is. De toekomst zal dat uitwijzen. Zal de groep inderdaad zich hiermee aan elkaar 
kunnen optrekken om zo het kwaliteitsverschil te compenseren en een snellere ontwikkeling 
door te kunnen maken?  
Terugkoppelend naar mijn onderzoek lijkt de keuze van Van Basten inderdaad een juiste te 
zijn. Zo blijkt het enthousiasme en de wil tot samenwerken bij de individuele medewerkers 
inderdaad een positieve invloed op het groeiproces te hebben. Als voorbeeld verwijs ik naar 
het SVHW van vóór de uitbreiding, waarin het personeel alles voor elkaar gaf om zo goed 
mogelijk met de werkdruk om te gaan waardoor de kwaliteit van de dienstverlening bleef 
stijgen. Het ISZF had geen keuze ten aanzien van het over te nemen personeel. De 
verschillende instelling van de medewerkers en het gedivergeerde identiteitsgevoel hebben tot 
een vertraging in de ontwikkeling van het SSC geleid. Een Van Basten benadering was hier 
op zijn plaats geweest. 
Overigens is ook verschil en overeenkomst tussen beide situaties te herkennen. Waar spelers 
van het Nederlands elftal slechts sporadisch bijeenkomen, vanuit verschillende plaatsen uit 
voornamelijk Europa, werken medewerkers in het SSC iedere dag met elkaar. Evenals Van 
Basten, zal een SSC manager met zijn actieve houding op het gebied van identiteit niet 
meteen loon naar werken krijgen: hij zal in de dug-out plaats moeten nemen om te beoordelen 
of de door hem genomen actie de gewenste uitwerking zal hebben. 
 
We zien diverse verschillen terug in de vergelijking van SVHW, K5 en ISZF. Het SVHW 
functioneert veel meer als externe partij, terwijl K5 en ISZF de samenwerking hebben opgezet 
met personeel dat reeds binnen de gemeente functioneerde. Beide laatste SSC’s zijn bij de 
overgang nog te zeer gebonden aan de oude omgeving, maar ook de manier van werken in die 
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oude omgeving. De omslag was heel moeilijk te maken. Dit zien we ook terug bij het SVHW 
op moment van de uitbreiding, waarbij de medewerkers van het all-in waterschap zich niet 
kunnen verenigen met de identiteit van het SVHW. Bij de K5 zien we dit terug in de sociale 
dienst. De sociale dienst zit te ver af van de gemeenten, waardoor deskundigheid binnen de 
gemeenten gemist wordt, maar tegelijkertijd niet ver genoeg, waardoor taken uitgevoerd 
blijven worden door medewerkers vanuit de oude situatie. Het valt op hoezeer de 
centrumdiensten binnen het K5 nog verweven zijn en in verband worden gebracht met 
individuele gemeenten. Daardoor spelen concurrentieaspecten op. Een externe partij heeft 
minder last van de verbondenheid met de individuele gemeenten en kan op deze manier beter 
als uitvoeringsinstantie te werk gaan. 
 
5.1.6 Verandering  
 
Een opvallende ontwikkeling bij de SSC is het terugvallen op het ontwerp indien zich 
problemen voordoen binnen het SSC. Dit doet afbreuk aan het vertrouwen in de 
samenwerking, vooral bij de medewerkers die niet betrokken zijn bij de verandering. Om dit 
te illustreren gebruik ik het ISZF. Binnen het ISZF vonden de I&A coördinatoren de 
verandering een must en zagen zij het ook als hùn verandering. De groep systeembeheerders 
zag het echter niet als een verandering die ingezet was of waarin geparticipeerd werd door de 
I&A coördinatoren, maar als één die was ingezet door de gemeentebesturen. Het niet 
betrokken worden bij de fase van voorbereiding zorgt voor een argwanende blik naar boven 
en niet naar opzij.  
Een belangrijk advies is dan ook het betrekken van alle relevante stakeholders in de 
voorbereiding, in plaats van slechts op ambtelijk of op bestuurlijk niveau. Het geeft 
betrokkenen een beter zicht op de standpunten van verschillende partijen, zodat zij deze 
vertaalslag niet meer hoeven te maken in de zoektocht, die bij de onderzochte SSC’s 
synoniem blijkt voor de integratiefase. 
 
In hoofdstuk 1 is een bepaalde fasering omschreven die zich bij het ontstaan van SSC’s zou 
manifesteren. Tussen de onderzochte SSC zit zo veel verschil dat een dergelijke fasering bijna 
niet te herkennen is. Overigens wordt deze fasering (ook vanuit Ordina) meer gezien als een 
bewegend raamwerk waarin – zo blijkt uit dit onderzoek - binnen verschillende werelden 
meerdere fases tegelijk kunnen spelen. Zo werd al eerder opgemerkt dat tijdens de 
integratiefase vaak wordt teruggegrepen op het ontwerp. Een strakke fasering, waarbij de 
fases gescheiden van elkaar blijven, werkt contraproductief en houdt betrokkenen af van een 
diagnose van de situatie in de actualiteit. Met een dergelijke structurering op voorhand lopen 
we als onderzoekers het risico dat te veel focus plaatsvindt, hetgeen de mogelijkheden in het 
onderzoek om oog te hebben voor meervoudige processen, beperkt. Een goed voorbeeld 
hiervan is de K5, waarbij betrokkenen andere perspectieven gebruiken om hun eigen 
integratieproces te duiden. Dat laat de onderzoeker met vragen achter als: hebben betrokkenen 
een bepaalde fase nu afgerond en gaan ze een nieuwe tegemoet, of zijn ze daar nog steeds in 
blijven hangen? Of, zijn ze wellicht nooit aan een integratiefase toegekomen? Voor elk van 
deze perspectieven lijken aanwijzingen te vinden bij betrokkenen rondom de samenwerking in 
de Krimpenerwaard. Figuur 5.1 geeft aan hoe fasen uitgerekt worden tot 
‘ontwikkelingstrajecten’ die in de tijd doorlopen en derhalve in beweging zijn. 
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figuur 5.1 Ontwikkelingstrajecten in een fasering die op de loop is 
 
Binnen de onderzochte SSC’s hebben verschillende verandersituaties een rol gespeeld. Ik zal 
deze hier nader onderzoeken en omschrijven. Bij het ISZF vindt een verandering van de 2e 
orde plaats. De behoefte tot samenwerking is een eigen keuze die gemaakt is vanuit de 
betrokken Friese gemeenten. Daarbij maken de gemeenten een transitie naar een voor alle 
onbekende situatie die gedurende het ontstaansproces op basis van eigen kennis, ervaringen 
en inzichten vorm en richting krijgt. De spelregels van de oude situatie doen er niet meer toe, 
de gemeenten zullen op zoek moeten naar een kader voor de nieuwe situatie, en daarmee naar 
nieuwe spelregels. Dit wordt ook wel een in-out proces genoemd. Een dergelijk proces 
kenmerkt zich door een omslag waarin een nieuwe wereld wordt betreden waarvan de 
uitkomst nog onzeker is, maar waarover elders wel kennis en ervaring aanwezig is. Het 
aanboren van deze kennis en ervaring (bijv. door benchmarking) is niet altijd even eenvoudig 
gebleken. 
 
De veranderingen bij het K5 zijn te omschrijven als een verandering van de nde orde. De 
eerste verandering ontstaat door de dwang van de provincie richting de gemeenten om de 
bestuurskracht in het Krimpenerwaardgebied te versterken. Van buiten de organisaties wordt  
een nieuwe spelregel ‘opgelegd’, die zij overigens ook nog zelf moeten zien te verwoorden. 
Dat aspect kan gezien worden als een transformatie. Het veranderproces kan gekenmerkt 
worden als een out in proces: vanuit een onbekende situatie wordt een transformatie gemaakt 
naar een andere onbekende situatie.  Het gevolg hiervan is dat de Krimpenerwaard gemeenten 
zelf een nieuwe situatie opzoeken (2e orde verandering) die eerst als transitie voor 
betrokkenen lijkt uit te werken: vergelijk hiermee het opzetten van de samenwerking die de 
basis vormt voor een andere onbekende situatie, waar naartoe wordt gewerkt. Echter, deze 
situatie creëert voor betrokkenen opnieuw een nieuwe onbekende situatie (transformatie) 
waardoor zij wederom in een onbekende situatie terecht komen, waarin Schoonhoven de Wgr 
niet als kader van een samenwerking wil hebben. Het gehele proces kent derhalve meerdere 
veranderprocessen die samenhang vertonen en elkaar versterken, zo lang deze niet ‘uit elkaar 
gehouden worden’.  Maas en Ottenheym (1994) geven in een artikel Managing and Change 
aan dat het omgaan van het management met een nde orde verandering met vallen en opstaan 
gepaard gaat. Verkenning, diagnose, besturing en organisatie vragen in dit kader veel tijd en 
energie van alle betrokkenen. 
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Bij het SVHW is men eraan gewend verandering op te pakken als 1e orde verandering (dat wil 
zeggen als een verbetering, binnen de bestaande spelregels van de organisatie), totdat het 
waterschap dat deel uitmaakt van de ‘oude SVHW’ opgaat in een all-in waterschap. Dan zal 
men, als in een transitie, op zoek gaan naar kenmerken van het nieuwe speelveld, en daarbij 
tot nieuwe waarden, opvattingen en spelregels komen. Hier speelt bij de uitbreiding van het 
all-in waterschap naar het ‘nieuwe’ SVHW opnieuw een 2e orde verandering. Van een bekend 
proces raakt men door de overgang van waterschappersoneel in een onbekend proces: immers 
men had tot dan toe de luxe gehad bij een uitbreiding met nieuw personeel aan de slag te 
kunnen. De kanteling bij het SVHW zorgt ervoor dat men een zekere verschuiving in de 
functies krijgt en specialisatie plaatsvindt, een fenomeen dat men voorheen in het SVHW niet 
zo sterk kende. Overigens wordt deze verandering niet door alle betrokkenen rondom het 
SVHW op eenzelfde manier ervaren. Met name voor personeelsleden afkomstig uit het all-in 
waterschap zal hier sprake zijn geweest van een nde  orde verandering, met alle zojuist 
geschetste consequenties voor deze specifieke configuratie tot gevolg. Het management zal op 
een dergelijke situatie moeten inspelen. 
 
5.1.7 Onderlinge (politieke) verhoudingen 
 
Eerder dit hoofdstuk kwam het aspect macht al aan bod:  dominante werelden die de aandacht 
van de samenwerking af kunnen leiden. Binnen iedere wereld speelt een aantal partijen een 
rol. Daarbij is de rol van bepaalde partijen dominanter dan van andere partijen. De vraag die 
partijen bij elke wereld kunnen stellen is wie dominant zal worden in die wereld en hoe die 
wereld zo ingericht kan worden dat juist niet tegen machtsproblematiek aangelopen wordt. 
Om hieraan te voldoen is het noodzakelijk dat dominante spelers oog hebben voor de zwakke 
signalen en spelers in de samenwerking. Hierdoor voelen deze zwakke spelers zich serieus 
genomen. 
Met name in de K5 duikt de machtsproblematiek op. Daar blijkt dat de politieke verhoudingen 
tussen de samenwerkende gemeenten te veel uit elkaar liggen. Hier vinden de 
onderhandelingen vooral plaats over de spelregels van de samenwerking. Hierbij wordt 
meteen een stap overgeslagen. Eerst zal duidelijkheid moeten komen over de extra 
bestuurslaag bij de K5. Bij het SVHW verschillen de onderlinge verhoudingen ook erg van 
elkaar. Hier vinden de onderhandelingen echter plaats binnen de spelregels. 
 

5.2 Conclusies 
 
Alvorens ik aandacht vraag voor mijn voornaamste conclusies, wil ik graag de 
oorspronkelijke probleemstelling naar voren halen: welke onderwerpen spelen in de 
integratiefase van SSC’s een rol? Verschillen deze onderwerpen per context? Zijn, op basis 
van analyse van deze onderwerpen, verschillende hypothesen en scenario’s te ontwikkelen die 
mogelijkheden geven om SSC’s gedurende de integratiefase te versterken?  
Om met de eerste vraag te beginnen: bij de SSC spelen verschillende onderwerpen een rol. In 
de meetresultaten en de analyse komen onderwerpen als rolonduidelijk, te laag niveau van 
dienstverlening, eilandvorming en gepolariseerde verhoudingen naar voren.  
Aangezien de onderwerpen niet in alle onderzochte gevallen spelen, verschillen deze 
inderdaad per context. Aan de hand van de analyse en de reflecties op de onderwerpen is een 
aantal conclusies en hypothesen te formuleren, die, aan de hand van de in de vorige paragraaf 
genoemde onderwerpen, genoemd zullen worden: 
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Op het gebied van gemeentecultuur  
 

• Hoe groter de initiële samenwerking binnen de gemeente, des te beter de organisatie 
kan inspelen op mogelijkheden tot verdere samenwerking (volgend uit 3.1.10, 3.2.4, 
4.1.3, en 4.2.2);  

 
Op het gebied van voorbereiding 
 

• Te weinig stakeholdergroepen worden betrokken in de fase van voorbereiding 
(volgend uit 3.1.4, 3.2.5, 3.3.3, 4.1.2, 4.2.3 en 4.3.3); 

•  Het doorvoeren van acties door het bestuur, zonder overleg met betrokkenen, zorgt 
voor extra weerstand op medewerkerniveau ten aanzien van de samenwerking 
(volgend uit 3.1.4, 3.2.5; 4.1.3, 4.2.3 en 4.3.3); 

•  Een SSC in de (inter)gemeentelijke context is niet alleen een politiek probleem, maar 
vooral ook een organisatorisch probleem (volgend uit 3.2.5, 3.2.6 en 4.2.3). 

 
Op het gebied van samenwerking 
 

• Discussies omtrent conflicten kunnen juist bijdragen aan het creëren van begrip tussen 
verschillende stakeholdergroepen van het SSC (volgend uit 3.2.7, 3.3.5, 4.2.3, 4.3.4 en 
4.3.5); 

• Er zijn vier factoren te onderscheiden die bepalen hoe de versmallende samenwerking 
binnen het SSC door de individuele medewerker ervaren wordt (volgend uit 3.1.6, 
3.2.5, 3.3.3, 4.1.3, 4.1.5, 4.3.3 en 4.3.5) 

o Persoonlijke eigenschappen; 
o Hoeveelheid verantwoordelijkheid in de nieuwe situatie; 
o Tevredenheid over de oude situatie; 
o Mate van versmalling van de werkzaamheden. 

• De trend van bureaucratie naar postbureaucratie is niet terug te vinden bij de 
individuele gemeenten in de onderzochte casus (volgend uit 3.1.5, 3.1.7, 3.2.6, 4.3.4 
en 4.4). 

 
Op het gebied van besturing 
 

• In de literatuur wordt sterk de nadruk gelegd op de structurele aspecten en wordt bijna 
geen rekening gehouden met de onderliggende processen die de gemeentelijke 
organisaties kenmerken; 

•  In een groter SSC bestaan meerdere bestuurslagen vanwege de problemen die zich in 
dat geval zullen voordoen in de aansturing, waardoor de behoefte aan specialisatie 
veel groter is (volgend uit 3.2.2, 3.3.5, 4.3.3 en 4.4);  

• Factoren die een rol spelen in het bepalen van de duur van de overgang naar de nieuwe 
situatie zijn (volgend uit 3.1.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 4.1.4, 4.2.4 en 4.2.5)  

o Cultuurverschillen tussen de gemeenten; 
o Gelijkheid voor wat betreft indeling van de gemeenten; 
o Kwaliteit van de voorbereidingsfase; 
o Betrokkenheid van het personeel bij de verandering; 
o Motivatie van het personeel; 
o Niveau van het personeel. 
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Op het gebied van identiteit 
 

• Een actieve houding op het gebied van identiteit, door rekening te houden met de 
inpasbaarheid van medewerkers binnen een SSC, leidt ertoe dat de samenwerking met 
een voorsprong kan worden begonnen (volgend uit 3.3.6, 4.1.3, 4.1.5, .4.3.2 en.4,4);  

• Verbondenheid met de oude situatie zorgt ervoor dat de omslag naar de nieuwe 
situatie in een SSC moeilijk te maken is (volgend uit 3.1.3, 3.2.5, 3.3.7, 4.1.4 en 
4.3.3).  

 
Op het gebied van verandering 
 

• Samenwerking, identiteit en besturing lijken belangrijke aspecten bij elke 
organisatorische verandering, ook als het om niet-SSC gerelateerde veranderingen 
gaat; 

• Het terugvallen op veranderingen in het ontwerp in latere fasen, doet afbreuk aan het 
vertrouwen in de samenwerking op verschillende niveaus (volgend uit 3.2.6, 3.1.4, 
4.1.3 en 4.2.3); 

• De aangeduide fasering in hoofdstuk 1 moet opgevat worden als een 
ontwikkelingstraject waar, in een bepaalde periode, een specifiek thema dominant naar 
voren komt; 

• Verschillende orden van veranderingen eisen een andere aanpak. Wanneer sprake is 
van een nde orde verandering moeten de verschillende veranderingen uit elkaar worden 
gehouden, zodat geen versterking van de veranderingen plaatsvindt (volgend uit 4.1.2, 
4.2.2 en 4.3.2); 

 
Op het gebied van politieke verhoudingen 
 

• In elke wereld moet aandacht voor zowel dominante als niet-dominante partijen en 
discussie daaromtrent mogelijk zijn, om zo discrepantie rondom de machtsverdelingen 
te verkleinen (volgend uit 3.2.5, 3.2.6, 3.3.3, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.3). 

  

5.3 Aanbevelingen 
 
In deze paragraaf zullen enige aanbevelingen gegeven worden om SSC’s te versterken in de 
integratiefase.  
 
Communicatie over de verandering binnen organisatie(s) 
 
De meeste onderwerpen die zich voordoen in de integratiefase zijn te wijten aan een 
onvoldoende voorbereiding op de nieuwe situatie. In geen enkel geval werden alle relevante 
stakeholders in het voorproces betrokken. Dit is beschreven in figuur 5.1: 
ontwikkelingstrajecten. Een belangrijk advies is derhalve: communicatie over de verandering 
en het betrekken daarbij van vertegenwoordigers van relevante disciplines.  
Het opzetten van een testomgeving waarin met de nieuwe situatie geëxperimenteerd wordt en 
ervaring kan worden opgedaan, is een optie. Hierdoor krijgt het SSC een realiteitswaarde, en 
kunnen betrokken medewerkers en management in de testsituatie kennis over en ervaring met 
de nieuwe situatie opdoen. Deze situatie kan gekenschetst worden als het droogzwemmen 
voor het eigenlijke SSC van start gaat. De resultaten van deze droogzwemsituatie kunnen met 
betrokkenen worden geëvalueerd. In een evaluatie kunnen conclusies en aanbevelingen 
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worden gedaan die bij de totstandkoming van het SSC een belangrijke rol gaan vervullen om 
de organisatie vorm te geven. In al de casus had een dergelijke testsituatie problemen naar 
boven gehaald die nu pas gaandeweg duidelijk zijn geworden.  
 
Samenwerkingservaringen bijeenbrengen 
 
Op het gebied van de cultuur van de organisatie is de aanbeveling deze factor in de 
voorbereiding een plaats te geven. Twee uitersten bepalen het gebied, waarin een individuele 
gemeente zich kan bevinden op het vlak van samenwerking binnen de eigen gemeentecultuur: 

• Samenspel tussen gemeenten en medewerkers is volop ingebed; 
• Afdelingen fungeren als aparte eilanden; 

 
Een gemeente waarbinnen samenwerking al een van de speerpunten is, heeft een voordeel in 
de op te zetten intergemeentelijke samenwerking. Het verdient aanbeveling in de 
voorbereidingsfase een themagroep expliciet de ervaringen én (als sprake is van meerdere 
partijen) verschillen tussen gemeenten te inventariseren. Alleen door deze inventarisatie reeds 
in de voorbereidingsfase te verrichten, kan met een voorsprong de nieuwe samenwerking 
tegemoet worden getreden. 
 
Voorbereiding als springplank naar succesvolle samenwerking 
 
Een belangrijke vraag die gemeenten zich moeten stellen is: wat moet allemaal minimaal 
gebeuren om in die wereld voorbereid te zijn op een SSC? Uit dit onderzoek komen de 
volgende aandachtspunten naar voren: 

• Actief in benadering: Eerder dit hoofdstuk is aangegeven (zie par 5.1.2) dat een 
actieve benadering naar alle relevante stakeholdergroepen, in de fase van 
voorbereiding, noodzakelijk is. Een testfase inlassen in dit stadium kan een belangrijk 
signaal daarbij zijn; 

• Duidelijkheid in benadering: De ontstane duidelijkheid geeft vooral ook medewerkers 
een beter zicht op de ontwikkelingen binnen de organisatie. Hierdoor kunnen zij ook 
een belangrijke bijdrage leveren aan de testfase en worden doelen die de organisatie 
nastreeft, duidelijk; 

• Zorgen voor betrokkenheid: In de casus is naar voren gekomen dat zich betrokken 
voelen bij het veranderingsproces een strikte wens is, vooral bij medewerkers. Zij 
voelen zich hierdoor meer verantwoordelijk voor het te bereiken succes in de 
samenwerking, waar actieve participatie bij het oplossen en voorkomen van 
problematische situaties binnen het SSC een gevolg is. De testfase draagt tevens bij 
aan de mate van betrokkenheid van de medewerkers; 

• Breng culturen in kaart: De voordelen omtrent de heersende samenwerking binnen 
gemeenteculturen kan voor een voorsprong zorgen in de opzet van de samenwerking. 
Het in kaart brengen van de gemeenteculturen is belangrijk in de voorbereiding;  

• Reflectie op methodiek in voorbereiding: Betrokkenen moeten zich afvragen welke 
doelen nagestreefd moeten worden, maar ook hoe de ideale situatie voor hen eruit ziet. 
Gewoonlijk zal men hierbij vooral oog hebben voor ‘mogelijke problemen’. Het 
verdient aanbeveling om in de voorbereidingsfase tevens open te staan voor 
‘mogelijkheden’. Een methodiek die hierbij behulpzaam kan zijn, is appreciative 
inquiry (Cooperrider en Whitney, 2005). Appreciative inquiry helpt organisaties om 
veranderingen te bewerkstelligen door uit te gaan van de kracht die elke organisatie 
bezit. Hierbij vindt de focus niet plaats op problemen binnen een organisatie, maar 
wordt gekeken naar positieve elementen die mogelijkheden vormen voor een 
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organisatie om beter om te gaan met veranderingen. De assumptie die aan deze 
methodiek ten grondslag ligt is dat de organisatie een mysterie is, dat omarmd moet 
worden in plaats van een probleem dat opgelost moet worden. Appreciative inquiry 
gaat op zoek naar de interne kwaliteiten binnen een organisatie. Het proces van 
appreciative inquiry kent een viertal trajecten: discovery, dream, design en destiny. In 
het ontdekkingstraject is de kerntaak te ontdekken welke capaciteiten en kernkrachten 
tot verandering de organisatie bezit. In het droomtraject worden interviewverhalen en 
verschillende inzichten samengebracht, waarna op een constructieve manier gebruik 
wordt gemaakt van positieve veranderingskernen. Een groot verschil van appreciative 
inquiry met andere methoden is dat beelden uit de toekomst voortvloeien uit gegronde 
voorbeelden van een positief verleden van een organisatie. De sleutelvraag in het 
ontwerptraject is het beantwoorden van de vraag: hoe zou de nieuwe wereld er uit 
moeten zien als we deze ontwerpen doorzetten en derhalve de kernkracht(en) van de 
organisatie(s) gaan gebruiken om zo de dromen versneld mogelijk te maken? In het 
bestemmingstraject is het nodig om te concentreren op de positieve aspecten die zich 
voor kunnen doen en het voorbij laten gaan van de aspecten die een negatief karakter 
over zichzelf hebben.  

  
Persoonlijke voorkeuren    
 
Zoals we eerder hebben kunnen zien, spelen persoonlijke voorkeuren een belangrijke rol in 
het managen van de ontwikkeling van de samenwerking. Het ligt voor de hand medewerkers 
te betrekken bij een dergelijk proces, in themagroepen dan wel in een testfase. In 
themagroepen hebben medewerkers de mogelijkheid om aan te geven wat zij belangrijk 
vinden in het werk. In een testfase wisselen zij kennis en ervaring uit, en ondervinden zij ‘in 
het echt’ dat wellicht zaken anders moet worden aangepakt. Tevens hebben zij daar de 
mogelijkheid de droogzwemsituatie met management en bestuur gezamenlijk kort te 
evalueren. Dit kan vanuit bestuur en management als extra mogelijkheid worden gezien bij 
het inrichten van de nieuwe organisatie. Banden tussen individuen en de organisatie (SSC) 
zijn belangrijk. Luister aandachtig naar de signalen vanuit het personeel en ga eventuele 
discussies niet uit de weg, om zo het constructieve proces dat ten grondslag ligt aan de 
samenwerking tot uiting te laten komen.  
 
Organisatie SSC 
 
Een ander aspect dat met de inrichting van de nieuwe organisatie samenhangt, is het bepalen 
van de massaliteit van de organisatie. Blijft het nieuw te vormen SSC klein (plusminus twintig 
medewerkers), dan is het mogelijk om de taken uit te laten voeren door medewerkers die 
graag een functie vervullen met een generalistisch karakter. Wordt het SSC groter (zoals bij 
het SVHW), dan is de generalistische werkwijze bijna niet meer te handhaven en komt het de 
teamgeest van de organisatie ten goede door te werken met medewerkers die het 
specialistische karakter van een functie kunnen waarderen. Een testfase kan ook in zo’n 
situatie wonderen verrichten. 
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Bijlage A: Visgraatdiagrammen ISZF 
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Bijlage B: Visgraatdiagrammen K5 
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Bijlage C: Visgraatdiagrammen SVHW 

 
 

 


