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1 INLEIDING

Een ‘shared service center’ (SSC) is volgens de definitie van professor Strikwerda ‘een

resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband dat tot taak heeft het leveren van diensten op

een specifieke specialisatie aan de afzonderlijke moederorganisaties op basis van een

overeenkomst tegen een verrekenprijs’.1

In de private sector doet het onderbrengen van met name ondersteunende diensten in een SSC al

enige jaren steeds meer opgang. Technologische veranderingen, met name op ICT-gebied, maken

deze organisatievorm niet alleen mogelijk, maar veroorzaken ook een economische noodzaak om

anders te organiseren.

Inmiddels krijgt ook de publieke sector belangstelling voor de mogelijkheid van gedeelde diensten.

Bij het Rijk is de vorming van een rijksbreed SSC voor HRM-diensten (P-Direkt) in een

vergevorderd stadium. Bij defensie zijn de facilitaire diensten voor alle onderdelen ondergebracht

in één Defensie Interservice Commando. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft alle

stafdiensten in een Shared service organisatie ondergebracht. Ook bij gemeenten zien wij diverse

experimenten, zoals de Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Hoekse

Waard (SVHW), waarin twaalf gemeenten en twee waterschappen hun taken op het gebied van

heffing, invordering en vastgoedinformatie hebben ondergebracht. Een tweede voorbeeld zijn zes

Friese gemeenten die een gezamenlijke ICT-organisatie hebben opgezet. Een laatste voorbeeld

zijn de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk die Leeuwendaal

hebben gevraagd te verkennen wat voor hen de mogelijkheden zijn voor de vorming van een SSC

voor HRM-diensten.

De groeiende belangstelling voor shared service concepten was voor Leeuwendaal aanleiding om

te onderzoeken in hoeverre gemeenten hier al mee bekend zijn of er zelfs al mee werken. In dat

kader heeft Leeuwendaal 96 burgemeesters2 laten bevragen over hun kijk op de betekenis van

shared service concepten voor hun gemeente. De telefonische enquête is uitgevoerd door TNS

NIPO.

                                                     
1 Aangepaste definitie zoals opgenomen in: Korsten, A.F.A., Schaepkens, L., Sonnenschein, L.J.M.J., Shared Services. Nieuwe
vormen van krachtenbundeling bij gemeenten, in opdracht van InAxis, Commissie Innovatie Openbaar Bestuur, Den Haag, 2004
Zie ook: Strikwerda, J., Shared Service Centers. Van kostenbesparing naar waardecreatie, in opdracht van Stichting Management
Studies (SMS) Den Haag, Koninklijke van Gorcum, Assen, 2003
2 In 11 gevallen heeft de burgemeester het beantwoorden van de vragen aan de gemeentesecretaris overgedragen.
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2 BEVINDINGEN

2.1 ONDERZOEKSPOPULATIE

Om een representatief beeld te krijgen hebben wij 96 (ca. 21%) van de ruim 470 burgemeesters

laten bevragen, zoveel mogelijk evenredig verdeeld over verschillende inwonersklassen:

Omvang Aantal % Steekproef %

0 - 8.000 39 8% 12 11%

8.000 - 14.000 109 23% 28 26%

14.000 - 24.000 132 28% 26 24%

24.000 -40.000 100 21% 24 22%

40.000 - 100.000 68 14% 8 7%

100.000 - 150.000 24 5% 2 2%

Totaal 472 100% 108 100%
Tabel 1: onderzoekspopulatie

Nadat alle burgemeesters per brief op de hoogte waren gebracht van het onderzoek is per

inwonerscategorie ‘random’ gebeld. De bereidheid om aan het onderzoek mee te werken was

verrassend groot, zodat al snel het gewenste aantal was bereikt. In elf gevallen heeft de

burgemeester het beantwoorden van de vragen overgedragen aan de gemeentesecretaris.

Daar waar inwonersklasse geen belangrijke verschillen in uitkomsten te zien geeft geven wij alleen

de algemene uitkomsten weer. Daar waar dit relevant lijkt (met name bij opvallend grote

afwijkingen van het gemiddelde) worden de uitkomsten ook naar inwonersklasse besproken.
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2.2 BEKENDHEID MET SSC

Onze eerste vraag was: Bent u bekend met het begrip ‘shared service center’? Ter inleiding op

deze vraag werd de volgende definitie voorgelezen:

Een ‘shared service center’ is een onafhankelijk gepositioneerde organisatie waar

organisaties, zoals bijvoorbeeld gemeenten, ondersteunende taken (zoals diverse

administratieve taken) kunnen onderbrengen. Grotere organisaties kunnen de taken die nu

op verschillende plekken worden uitgevoerd concentreren in een ‘shared service center’,

kleinere organisaties kunnen hun krachten bundelen door gezamenlijk een ‘shared service

center’ in te richten. Twee aspecten zijn kenmerkend voor een ‘shared service center’. Ten

eerste wordt alleen de afhandeling van bepaalde ondersteunende taken in een ‘shared

service center’ ondergebracht, de beleidsmatige verantwoordelijkheid blijft bij het

management liggen. Het tweede kenmerkende aspect is dat een ‘shared service center’ de

diensten levert op basis van een overeenkomst. De geleverde diensten voldoen dus aan

vastgestelde afspraken.
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Grafiek 1: bekendheid met SSC

De bekendheid met het begrip shared service center (SSC) blijkt over de hele linie, van kleine tot

grote gemeenten, hoog.
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Vervolgens vroegen wij of de eigen organisatie gebruik maakt van of bezig is met het inrichten van

een shared service center.
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Grafiek 2: gebruikmaking van SSC of plan daartoe

Het aantal gemeenten dat daadwerkelijk zelf van een SSC gebruik maakt (of dat bezig is voor te

bereiden) is een stuk kleiner dan het aantal dat daarmee bekend is. Toch geeft nog zo’n 44% aan

een SSC te hebben of bezig te zijn deze op te zetten. Bij de kleinste gemeenten (tot 8.000

inwoners) ligt dat met 70% een stuk hoger. Bij de gemeenten van 24.000 tot 40.000 inwoners ligt

dat met 27% onder het gemiddelde. Bij de grotere gemeenten (met name groter dan 60.000

inwoners) is de steekproef te klein om een goed beeld te geven, maar ligt het gemiddelde ook

duidelijk lager.
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2.3 PERSONELE BESPARING

Administratieve handelingen lenen zich bij uitstek voor onderbrenging in een SSC. Om een beeld

te krijgen van het aantal medewerkers dat zich daarmee in de onderzochte gemeenten bezighoudt

vroegen wij hoeveel personen zich binnen hun organisatie bezighouden met de uitvoering van

administratieve taken op financieel gebied en op het gebied van personeel en gemeentelijke

belastingen.
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Grafiek 3: aantal administratief medewerkers

NB: De categorie 100.000 plus gaf in dit onderzoek onvoldoende gegevens voor een representatief getal.

In de opgave die gemeenten doen zit met name bij de kleinere gemeenten een aantal uitschieters

naar boven, die suggereren dat in deze gevallen deze taken over vrijwel het gehele ambtelijke

apparaat zijn verdeeld. Bovenstaande getallen zijn gebaseerd op de meridiaan.

Omgerekend ligt het aantal bij gemeenten boven de 8.000 inwoners rond de 1 per duizend

inwoners. Bij de categorie onder de 8.000 inwoners loopt dat getal op tot bijna het dubbele.

Aansluitend op onze globale inventarisatie van het aantal medewerkers dat met dergelijke

administratieve taken is belast vroegen wij in hoeverre men denkt dat er binnen de eigen

organisatie een besparing met betrekking tot de personele samenstelling van de administratie

afdeling(en) wordt bereikt door de administratieve taken onder te brengen bij een shared service

center.
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Grafiek 4: mogelijkheid tot personele besparing

Hoewel de verdeling over zeker of waarschijnlijk naar inwonerscategorie wat grilliger is verdeeld

komt het percentage respondenten dat wel denkt dat er mogelijkheden tot besparing zijn in alle

inwonerscategorieën rond de 60% uit. Een stevige meerderheid is derhalve positief gestemd over

de mogelijkheden om middels SSC-concepten besparingen op personele lasten te realiseren. Dit

verklaart in het licht van de huidige bezuinigingsdruk mogelijk mede de belangstelling voor SSC.

Ook opvallend is dat zij die deze mogelijkheden niet zien minder uitgesproken zijn. Maar 4% zegt

zeker niet, terwijl 23% waarschijnlijk niet zegt. Ten slotte is het aantal respondenten dat aangeeft

het niet te weten met 12% ook vrij hoog.

De kleinste gemeenten (< 8.000 inwoners) zijn nog iets uitgesprokener in hun positieve

verwachting ten aanzien van personele besparing. Ook daar komt het percentage zeker of

waarschijnlijk wel op circa 60% uit, maar daarvan zegt circa tweederde zeker en één derde

waarschijnlijk, terwijl deze verhouding bij de andere inwonerscategorieën andersom ligt. Deze

positieve verwachting ligt in de lijn van de eerdere constatering dat gemeenten in deze categorie

relatief bijna twee maal zoveel administratieve menskracht inzetten.

Aan de 61% respondenten die aangaven personele besparingen uit SSC te verwachten vroegen

wij hoeveel procent zij denken dat hun organisatie bespaart of kan besparen met betrekking tot de

personele samenstelling.
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Grafiek 5: verwacht besparingspercentage

Een grote meerderheid van hen schat de te realiseren (personele) besparing door invoering van

een SSC concept op 10% (35% van de respondenten) tot 20% (30% van de respondenten). Nog

een vrij grote groep van 18% verwacht wel besparingen, maar minder dan 10%. De groep die

hogere besparingen verwacht is vrij klein.

De kleinste (tot 8.000 inwoners) en de grotere (> 60.000 inwoners) zijn daarbij gemiddeld iets

pessimistischer over de omvang van de te behalen besparing. Dat juist ook de groep kleinste

gemeenten minder optimistisch is over de omvang van de te behalen personele besparing is

enigszins verrassend, omdat juist deze groep relatief meer optimistisch was over de vraag of er

überhaupt personele besparing te realiseren is én deze groep relatief meer menskracht aan

administratie kwijt is.
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2.4 KWALITEITSVERBETERING

Naast verwachtingen ten aanzien van kostenbesparingen zijn er verwachtingen ten aanzien van

kwaliteitsverbetering. Wij vroegen dan ook in hoeverre men denkt dat er binnen de eigen

organisatie sprake is/zal zijn van een kwaliteitsverbetering nu/als de administratieve taken

zijn/worden ondergebracht bij een shared service center?
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Grafiek 6: mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering

Ten aanzien van kwaliteitsverbeteringmogelijkheden zijn onze respondenten met 68% nog

positiever dan ten opzichte van kostenbesparingsmogelijkheden (61%).

Opvallend positief hierover zijn met name de kleinste gemeenten (tot 8.000 inwoners), die unaniem

mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering zien (75% zeker wel en 25% waarschijnlijk wel). Gezien de

kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat in kleine gemeenten en het relatief lage loonplafond is

deze respons ook niet verwonderlijk.

Boven de 8.000 inwoners blijft in alle inwonerscategorieën een ruime meerderheid in mogelijkheid

tot kwaliteitsverbetering geloven, maar zakt het percentage zeker wel naar 15% tot 25% terwijl

40% à 50% aangeeft waarschijnlijk wel kwaliteitsverbetering van SSC te verwachten.

Aan de 68% respondenten die aangaven kwaliteitsverbetering uit SSC te verwachten vroegen wij,

als zij door middel van een percentage zouden moeten uitdrukken hoeveel de kwaliteit, volgens

hen, is verbeterd/zal verbeteren door de administratieve taken onder te brengen bij een shared

service center, hoe groot dat percentage dan zou zijn.
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Grafiek 7: verwachte kwaliteitsverbetering

Exact 50% van hen schat een kwaliteitsverbetering van 10% (29% van de respondenten) tot 20%

(21% van de respondenten) haalbaar. Een nog redelijk grote groep van 21% van de respondenten

acht zelfs 30% kwaliteitsverbetering haalbaar. Daarboven wordt door een kleine minderheid van

6% nog haalbaar geacht. Opvallend is nog de vrij grote groep (16%) die aangeeft dit niet in te

kunnen schatten. Mogelijk speelt daarbij een rol dat kwaliteit in de praktijk moeilijk te kwantificeren

is.

Tussen de gemeenten van verschillende inwonerscategorieën lopen de verwachtingen niet

significant uit elkaar, behalve de categorie 24.000 tot 40.000 inwoners waar de respondenten

duidelijk bovengemiddeld optimistisch zijn. Hier verwacht 43% van de respondenten een

kwaliteitsverbetering van 30%. Net als ten aanzien van de te behalen besparing blijken bovendien

de kleinste gemeenten (< 8.000 inwoners) ook wat voorzichtiger ten aanzien van het te behalen

kwaliteitsvoordeel (slechts 8% denkt dat 30% haalbaar is). Deze voorzichtigheid verrast als men

bedenkt dat juist bij deze categorie de dienstverlening op eigen kracht het meest kwetsbaar is.
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2.5 VERDERE VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN SSC

Vervolgens vroegen wij de respondenten of zij meer willen weten over wat gebruikmaking van een

shared service center voor hun organisatie zou kunnen betekenen op het gebied van efficiëntie en

kwaliteitsverbetering.
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Grafiek 8: wil informatie over mogelijkheden van SSC

Een ruime meerderheid van de respondenten wil inderdaad meer weten over wat gebruikmaking

van een shared service center voor hun eigen organisatie zou kunnen betekenen op het gebied

van efficiëntie en kwaliteitsverbetering. Opvallend is dat in de inwonerscategorieën tot 8.000 en

boven de 40.000 inwoners dit 100% van de respondenten is. Tussen de 8.000 en de 40.000

inwoners ligt dit percentage lager, met name in de categorie 14.000 tot 24.000 inwoners waar maar

36% van de respondenten hierin geïnteresseerd is. Omdat de respondenten in deze categorie op

andere vragen niet opvallend afwijken van de andere categorieën kunnen wij hiervoor niet direct

een verklaring vinden.

Onze vragen spitsten zich vooral toe op het onderbrengen van administratieve taken (met name op

financieel, personeel en belasting gebied) in een SSC constructie. Het is echter ook denkbaar om

andere taken op deze wijze te organiseren. Daarom vroegen wij de respondenten of binnen hun

organisatie, naast administratieve taken, taakgebieden zijn die bij een shared service center

ondergebracht zouden kunnen worden.
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Grafiek 9: terreinen geschikt voor SSC

Een ruime meerderheid van 84% ziet inderdaad mogelijkheden hiertoe. (Hier zijn geen grote

verschillen naar inwonerscategorie geconstateerd.)

Gevraagd naar welke taakgebieden men nog meer in een SSC zou willen onderbrengen krijgen wij

uiteenlopende antwoorden, waarbij een aantal mogelijkheden regelmatig terugkeert. Bovenaan

staat gezamenlijke inkoop. Ook hoog scoren juridische zaken, sociale dienst, ICT, P&O, milieu en

handhaving. Vervolgens krijgen BWT, RO, buitendienst, exploitatie gemeentelijke gebouwen,

afvalinzameling, brandweer, leerplicht en onderwijs meer dan twee vermeldingen. Dan volgt nog

een groot aantal taakgebieden die één of twee maal zijn genoemd. Duidelijk is dat gemeenten op

vele terreinen mogelijkheden zien.

Taakgebied Keren genoemd

Inkoop 37

Juridische zaken 22

Sociale dienst 17

ICT 16

P&O 14

Milieu 11

Handhaving 10

BWT 6

Ruimtelijke ordening 6

Buitendienst (groen en/of grijs) 4

Exploitatie gemeentelijke gebouwen 4



LZW/LBO 12

Taakgebied Keren genoemd

Afvalinzameling 3

Brandweer 3

Leerplicht 3

Onderwijs 3

Communicatie 2

Facilitaire diensten 2

Secretariaat 2

Vastgoedregistratie 2

Veiligheid 2

Beleidstaken met weinig beleidsvrijheid 1

Bouw- en civieltechnische bestekken 1

Dossiervorming 1

Interne audits (voor elkaar) 1

Jeugdbeleid 1

Regionale zaken 1

Vreemdelingen 1
Tabel 2: taakgebieden geschikt voor SSC
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2.6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van Leeuwendaal ondervroeg TNS NIPO 85 burgemeesters en 11

gemeentesecretarissen van 96 gemeenten over hun kijk op de betekenis van shared service

concepten voor hun gemeente.

De bekendheid onder gemeenten met het shared service concept blijkt groot (88%) en een

aanzienlijk deel van de door ons bevraagde gemeenten heeft zelf al administratieve taken in een

SSC ondergebracht of is daar mee bezig (44%).

Veel gemeenten (61%) blijken positief over mogelijk te behalen personele besparingen en de

meeste daarvan schatten te behalen personele besparingen op 10% tot 20%.

Nog meer gemeenten (68%) zijn positief over te behalen kwaliteitsverbetering. Ook over de mate

van te bereiken verbetering is men positiever: men schat deze in op 10% tot 30%.

Een overgrote meerderheid (84%) ziet bovendien meer taakvelden die geschikt zouden zijn voor

een SSC-benadering. De taakvelden die genoemd worden bestrijken zowat het hele gemeentelijke

taakveld, hoewel men toch vooral mogelijkheden ziet in ondersteunende en uitvoerende

processen. Ten aanzien van beleidstaken lijkt men zich terughoudender op te stellen.

De vijf meest genoemde taakvelden zijn allemaal primair uitvoerend en op sociale dienst na

ondersteunend van karakter. Dit zijn de taakvelden Inkoop, Juridische Zaken, Sociale dienst, ICT

en P&O.

Al met al verwachten wij dat de komende jaren de toepassing van shared services in gemeenten

verder zal toenemen.


