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Shared Services
ervaringen van de werkvloer

Grote organisaties werken graag met het concept van shared service centra. 

Steeds vaker worden gelijkwaardige processen, systemen en activiteiten 

samengevoegd. Zo’n eenheid verleent vervolgens diensten aan interne business 

units of werkeenheden. Rijnconsult sprak met de vertegenwoordigers van drie 

organisaties over hun ervaringen.

‘Ik sta bekend als een kritische klant,’ stelt kolonel Henk Rappard, hoofd afdeling 

facility management van de landmacht. Met zijn eigen budget ‘koopt’ hij producten 

en diensten in bij het Commando DienstenCentra (CDC) van het ministerie van 

Defensie. ‘Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met vragen als: hoe moet je 

het spel als klant spelen, wanneer ben je een smart buyer en smart specifyer, maar 

geen zeurpiet,’ aldus Rappard. Hij is één van de acht deelnemers aan de ‘fireside’ over 

Shared Services, een informele bijeenkomst die door Rijnconsult in Kasteel 

’t Kerckebosch in Zeist is georganiseerd. 

Als manager bij de landmacht heeft hij ruime ervaring met shared services. Al in 

1994 werd het eerste agentschap trapsgewijs (als ‘een raket’) door het ministerie 

neergezet. Vanaf die tijd zijn steeds meer diensten in het Commando DienstenCentra 

(CDC) geconcentreerd die voorheen de landmacht, marine, luchtmacht, 

marechaussee zelf afzonderlijk in huis hadden. Inmiddels doet het CDC in 

huisvestingsonderhoud, administratie, werving en selectie, ICT, geestelijke verzorging, 

vervoer en catering. Het aanbod is in een ‘producten- en dienstencatalogus’ 

vastgelegd. ‘Alles wat niet tot de core business - vliegen, varen en schieten - behoort, 

moet naar het CDC,’ stelt projectleider Dirk Uittenbogaard van het CDC. In de 

loop der jaren is de Commando DienstenCentra uitgegroeid tot een organisatie met 

een kleine negenduizend mensen in dienst en een omzet van 1 miljard euro per jaar. 

‘Vertrouwen, dat is een heel belangrijk woord,’ vindt klant Rappard. ‘Dat moeten wij 

verdienen,’ reageert leverancier Uittenbogaard.

Zelf mobieltjes kopen

Ook de gemeente Tilburg heeft uitgebreid kennisgemaakt met het Shared Services 

model. Feitelijk kan worden gezegd dat er sprake is van een tweedeling in fasen: 

fase 1 (1997-2004) waarin de Servicebedrijven impliciet een SSC vormden, en 

fase 2 (2005-heden) waarin het toenmalige SSC doorontwikkeld is tot de nieuwe 

Servicedienst.

Met een eigen budget konden producten door de diensten worden betrokken bij 

de gemeentelijke service bedrijven die deze producten centraal aanboden. Ugur 

Pekdemir, directeur van de Servicedienst, geeft een praktijkvoorbeeld. Het facilitair 

bedrijf verhuurde ruimte aan de sector Burgerzaken (onderdeel van de dienst 

Publiekszaken), die deze vierkante meters als eigen ruimte ging beschouwen. Er was 

immers huur voor betaald. ‘Ik zorgde als toenmalig Hoofd Burgerzaken goed voor 

mezelf, want ik had mijn eigen ruimte veiliggesteld. Ook het facilitair bedrijf was 

tevreden, want zij hadden de ruimte verhuurd,’ aldus Pekdemir. Toch bleek het geen 

ideale regeling. Het kon voor komen dat de collega’s van de afdeling Milieu tijdelijk 

een kamer of zaaltje zochten. Toch konden zij geen aanspraak maken op de ruimte 

die Burgerzaken toevallig even niet gebruikte. Het gevolg was dat de afdeling Milieu 

elders ruimte moest huren. ‘Het werd allemaal heel scherp gespeeld, maar na verloop 

van tijd vroegen we ons af wat we aan het doen waren,’ vertelt Pekdemir.

Met de budgetten konden de diensten bovendien alles wat ze intern niet konden 

krijgen, ook extern inkopen. ‘Als de diensten niet kregen wat ze wilden, schaften ze 

het elders aan omdat de gedwongen winkelnering in 1999 was verlaten. Die praktijk 
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betekende dat ze mobiele telefoons extern op de markt inkochten en de werving 

van personeel uitbesteed werd. De samenhang tussen de gemeentelijke diensten en 

de service bedrijven raakte na verloop van tijd zoek. Er werd hard onderhandeld. 

De onderlinge concurrentie nam toe. ‘Uiteindelijk hebben we de gang van zaken 

“georganiseerd wantrouwen” genoemd. Het resultaat van het geheel was niet wat we 

beoogden. Ook voor de burger zagen we de toegevoegde waarde van dit model niet.’

Uittenbogaard van het CDC reageert verbaasd: ‘Dan zit er een weeffout in jullie 

model. Jullie hadden blijkbaar de middelen om ongelimiteerd je gang te gaan. Bij het 

ministerie van Defensie is er een beperkte pot middelen waarmee je zoveel mogelijk 

operationele capaciteiten op de mat moet zien te brengen. Dat soort triggers heb je 

nodig, anders werkt het niet.’

Ook een ander aspect van het model bleek te ambitieus. ‘Toen Tilburg met shared 

services begon, was de gedachte dat de bedrijven die de diensten leverden op 

termijn ook de markt op moesten. De juristen van Juridische Zaken zouden ook 

advocaat worden. Die plannen werden tijdens de rit bijgesteld, zo meldt René Koks, 

afdelingshoofd Faciliteiten.

Klanten of collega’s?

Nadat het model op zoveel punten was achterhaald, haalde Tilburg er een streep 

door, vertelt Pekdemir. ‘Er werd een Servicedienst opgericht die op basis van 

vertrouwen diensten en producten ging leveren.’ Tegenwoordig staan de partijen 

niet meer tegenover elkaar in harde onderhandelingen, maar werken ze veel meer 

samen. ‘Het woord klant is bij ons uit den boze. We spreken weer over gebruikers en 

collega’s.’ Er kwam zelfs een nieuwe kerncompetentie: ‘Colert’ – een samentrekking 

van collegialiteit en alert. ‘We wilden dat mensen weer met elkaar gingen praten.’ 

De middelen en mankracht die eerst bij de andere diensten zaten, werden naar 

de Servicedienst overgeheveld. De gemeente legde exact vast op welke producten 

de diensten recht hadden, terwijl de Servicedienst de verzoeken toekende. ‘Als 

Servicedienst zorgen wij voor een basisvoorziening waarbij het geheel als resultaat 

telt,’ aldus Pekdemir. 

Voor de verhuur van ruimtes betekende de ommezwaai dat de ruimtes niet langer 

toebehoorden aan de huurder, maar aan de gemeente. Ook het aanbod van diensten 

en producten werd beperkt. ‘Die aanpak heeft geleid tot standaardisering en 

versobering.’ Kon het vroeger voorkomen dat divisies zelf op de markt hun mobieltjes 

konden kopen als hun favoriete model niet door de gemeente kon worden geleverd, 

nu kunnen ze alleen nog terecht bij de Servicedienst die slechts twee types in de 

catalogus heeft opgenomen. De nieuwe koers heeft ook financiële gevolgen gehad. 

Volgens Pekdemir hebben  het versoberde aanbod en de ingezette bezuinigingen 

ongeveer een  miljoen euro opgeleverd.

Het verhaal van Tilburg leidt bij Maarten van Beek, directeur Opvang van het 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tot de stelling: ‘Bij jullie heeft de 

Servicedienst alle middelen in handen, maar dan moet iedereen wel het vertrouwen 

hebben dat het allemaal goed is geregeld.’ Inderdaad, stelt Pekdemir, maar de 

dienstverlening is ook op het hoogste niveau afgesteld. ‘Het is niet zo dat wij 

alles bepalen omdat we het budget hebben. We zijn servicegericht.’ De strategische 

keuzes voor de prioriteiten worden bepaald door het centraal management team. 

De richtlijnen voor de diensten – faciliteiten zoals ruimtes en mobiele telefoons 

– worden gezamenlijk vastgesteld. Er is nog een extra zekering ingebouwd om te 
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zorgen dat het aanbod ook overeenkomt met de wensen van de collega’s. Via panels 

en gebruikersonderzoeken wordt de tevredenheid gemeten. Volgens Pekdemir zijn de 

uitkomsten bemoedigend. Bij de afdeling personeel bleek de nieuwe aanpak onder 

collega’s een 7.0 te scoren.

Waar leg je de knip

Uittenbogaard vraagt zich nog steeds af waarom het Tilburgse model achterhaald 

bleek. ‘Iedereen kon voorheen blijkbaar met het eigen budget aanschaffen wat men 

maar wilde. Er zat dus geen rem op. Wij hebben wel een catalogus waarin alles 

is vastgelegd. De vraag of we een blackberry kunnen aanbieden, is van te voren 

afgekaart. Als jullie toch hadden vastgehouden aan het model van shared services, 

maar de standaardisering hadden doorgevoerd zoals wij die hebben, wat was er dan 

in Tilburg misgegaan,’ wil Uittenbogaard weten. Een goede vraag, vindt Pekdemir. 

’De diensten hadden een taakstellend budget, dus het was niet zo dat iedereen maar 

kon bestellen wat hij wilde. Na 1999 hebben we echter de gedwongen winkelnering 

losgelaten en hebben tevens de oorspronkelijke doelstelling om de markt op te gaan 

laten varen. 

Bas van der Velde, algemeen directeur van Rijnconsult merkt op: ‘Het concept was 

in Tilburg vrij extreem doorgevoerd. Al die diensten waren eigen bedrijfje aan het 

spelen. De bijwerkingen waren zo ernstig, dat de pendule nu geheel naar de andere 

kant doorslaat.’ Maar die woorden gaan kolonel Rappard toch te ver. ‘Ik vind het 

denigrerend klinken als je het bedrijfje spelen noemt. Overigens stoppen wij ook 

op een bepaald moment met het concept. Op de legerplaats Oirschot sluiten we 

onderling echt geen contracten af. We hanteren gewoon regels.’

Bart Bosman, partner bij Rijnconsult, loopt naar de flipover en tekent een schema. 

‘Het spanningsveld tussen standaarddiensten en maatwerkoplossingen bepaalt waar 

de knip tussen lijnactiviteit en shared services komt. Die spanning is gezond, die 

moet je niet weg managen.’
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Ook bij Defensie is het model in beweging. De vraag over de knip is uiterst actueel. 

Kolonel Rappard vreest dat de zelfstandigheid  van de krijgsmachtonderdelen nog 

verder wordt teruggebracht. Op dit moment kunnen krijgsmachtonderdelen hun 

eigen budget bij het CDC besteden. Een model dat in het jargon de L-constructie 

wordt genoemd. Maar volgens Rappard wordt er op hoog niveau gesproken over 

overheveling van de budgetten naar het CDC. Militairen als Rappard hebben grote 

moeite met de nieuwe constructie, die in het informele circuit al een eigen naam 

heeft gekregen, de slappe L... . ‘Het CDC wil stukjes van ons weghalen, maar 

bij ons is op een bepaald moment de grens bereikt. We moeten voorkomen dat 

commandanten straks alleen nog maar kunnen piepen en compleet afhankelijk 

zijn van externe dienstverleners. Dat geeft geen prettig gevoel.’ Ook Uittenbogaard 

vindt dat de klant koning is. ‘Het is de grootste fout om het geld niet bij de klant te 

leggen.’

Het brengt René de Waal op de ‘dramadriehoek’ van top, klant en servicedienst. ‘Het 

CDC is van de klant, en niet van de top. De lijn van de top naar de klant moet 

bevestigd zijn, terwijl je de lijn tussen de top en de leverancier een stippellijn kan 

zijn.’ Met grote tevredenheid kijkt Rappard naar de schets van de dramadriehoek die 

op de flipover is getekend waarmee zijn stelling dat de L-constructie gehandhaafd 

moet blijven, wordt onderschreven.
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Catering voor missie Uruzgan

Ook op andere fronten zijn er wrijvingen. Zo is er het klassieke onderscheid tussen 

‘witten’ (civiel personeel) en ‘groenen’ (militairen) die ook de verhouding tussen de 

krijgsmachtonderdelen en CDC raakt. ‘We hebben een tijd gehad dat we in principe 

voor functies witten aanstelden, tenzij het militairen moesten zijn. Daar is Defensie 

toch een beetje van teruggekomen. Nu geldt dat we militairen aanstellen tenzij het 

handiger is om een burger in die functie te hebben,’ vertelt Rappard. Hij wijst erop 

dat er voorheen bij de Koninklijke Landmacht  ruim  80.000 mensen werkten, 

terwijl het er nu nog maar 25.000 zijn verdeeld over 21.000 militairen en 4.000 

burgers. De verhouding witten en groenen  mag niet uit balans raken.

 ‘De doelstelling van het leger is immers om voldoende militairen te hebben om uit 

te zenden,’ aldus Uittenbogaard. Momenteel kunnen alle militairen  uitgezonden  

worden, maar zij kunnen niet permanent op missie in het buitenland zitten. 

Daarom werken bijvoorbeeld de groene financiële experts ook bij het CDC waar 

ze niet permanent kunnen zitten omdat ze ook uitgezonden worden. ‘Het CDC 

deelt alles heel efficiënt in en vindt het natuurlijk wel erg vervelend als opeens zo’n 

militaire kassier weer uitgezonden wordt,’ weet Rappard.

Terwijl in Tilburg beperkingen zijn gesteld aan het inkopen op de markt, 

blijkt Defensie een ander principe te huldigen. ‘In principe doen we bepaalde 

activiteiten niet meer als de markt de dienstverlening beter kan organiseren,’ vertelt 

Uittenbogaard. Hij verwijst naar de werving, keuring en selectie die bij het CDC 

is ondergebracht. Hoe moet de verhouding vast en tijdelijk personeel liggen, vraagt 

men zich af. ‘De capaciteit was altijd op de piek ingericht. Maar je kunt ook op de 

gemiddelde drukte zitten en voor de piek op de markt inkopen. Wellicht kunnen we 

verder gaan door op de minimale drukte te gaan zitten en de rest in te kopen. Maar 

het kan best zijn dat we dan niet goedkoper zijn omdat de markt duurder is.’

Defensie verkent ook op andere terreinen de grenzen van het uitbesteden. ‘We kunnen 

niet zo ver gaan dat ondersteuning de corebusiness van de krijgsmacht wordt, en dat 

we Joegoslaven halen voor het schieten,’vindt ook Uittenbogaard. Maar hoe ligt het 

met de catering. De voedselvoorziening in het vredige Nederland valt nog wel aan 

een bedrijf uit te besteden, maar geldt dat ook voor een gevaarlijke missie als naar 

het Afghaanse Uruzgan? Het antwoord van Rappard leidt tot grote verbazing onder 

het burgergezelschap aan tafel. Het ministerie van Defensie is in onderhandeling 

met een buitenlands bedrijf dat de catering voor de missie in Uruzgan zal verzorgen. 

‘We eisen dat ze het voedsel brengen naar het punt waar wij het willen hebben. Het 

bedrijf dat we op het oog hebben, levert tot in onze keukens in Uruzgan. ’ Aan tafel 

wordt met een mengeling van ongeloof en bewondering gereageerd op het nieuws 

dat het leger zo’n cruciaal onderdeel van een missie – het voeden van de militairen 

– aan een gewoon bedrijf overlaat. ‘Als er een goede civiele partner is, moet je er 

van op aan kunnen. Dat is een kwestie van kwaliteit, garanties en vertrouwen,’vindt 

Rappard. Het betreft hier overigens een mondiaal operend bedrijf dat tevens levert 

aan de Britten en de Amerikanen.

Wij zijn groentjes

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) staat nog aan het begin van 

dit hele traject. ‘Wij starten, terwijl Tilburg het model net heeft afgeschaft,’ 

zegt Maarten van Beek. ‘Wij zijn groentjes,’ stelt Rob Agterhof, die sinds 1 juli 

kwartiermaker is om de management services om te bouwen tot Shared Services. 

Twee jaar geleden kwam bij het COA de discussie op gang over wat er binnen de 

units en wat centraal geregeld kan worden. Aanleiding was de daling de afgelopen 

jaren van het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvroeg, hetgeen 

resulteerde in een vermindering van 140 tot 65 asielzoekerscentra. Het COA, dat 

rekent op een mogelijke verdere afslanking tot 20 centra, werd een krimporganisatie. 

Intussen is een centrum voor gezamenlijke diensten zoals inkoop, administratie, 

intern adviesbureau, ICT, facility management opgezet waar vijfhonderd mensen 

werken. ‘Er is weinig getreurd om het feit dat de administratie door het service 

centre werd overgenomen,’ aldus Van Beek. ‘Misschien was het alleen wat pijnlijk voor 

de leidinggevende die een onderdeel kwijtraakte.’ Lastiger is het bij het inzetten van 

P&O-functionarissen van wie sommigen goed weten samen te werken met de units, 

terwijl anderen nauwelijks contact met de units ontwikkelen. Ook andere kwesties 
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liggen gevoelig. ‘Men wil weten of er, in het geval van een incident, binnen een half 

uur een communicatieadviseur beschikbaar is. Of dat men het zelf maar moet 

uitzoeken als de centrale communicatieadviseur toevallig ziek is,’aldus Van Beek. 

Maar Uittenbogaard wijst erop dat die situatie van een zieke communicatieadviseur 

zich voorheen ook kon voordoen. ‘Bovendien heb je nu meer adviseurs in dienst, 

waardoor de dienstverlening zelfs beter kan zijn,’ vindt Uittenbogaard.

Geestelijke verzorging

Bij het COA is het service centre niet van de klant, maar van de top. De organisatie 

is van plan om 80 procent van de klantvraag vast te leggen. Tussen de 10 à 15 

procent van de budgetten is extern of bij het service centre vrij te besteden. Het 

COA kiest daarmee - net als Tilburg - voor een aanbod gestuurd model. ‘De service 

levels worden wel regelmatig met de klant geëvalueerd waarbij we bekijken of de 

producten en diensten in de catalogus voldoende zijn. Uitbreiding van de catalogus is 

een gemeenschappelijk besluit,’ legt Agterhof uit. Voor de reguliere en projectmatige 

diensten geldt een vaste begroting. Maar voor specifieke diensten is het budget 

ongelimiteerd.

Uittenbogaard denkt echter dat schaarste een randvoorwaarde is voor het nieuwe 

model om effect te sorteren. ‘Welke urgentie is er anders om te veranderen?’ Volgens 

Agterhof is geld bij het COA weliswaar geen probleem, maar de organisatie staat 

wel voor de uitdaging een reductie van 500 fte naar 300 fte te realiseren. ‘We 

voelen een druk om het aantal medewerkers dat beschikbaar is te verminderen. 

Het aanwezige budget geeft ons de mogelijkheid te investeren in instrumenten en 

middelen.’

Het is Uittenbogaard die erop wijst dat de vraag bij het COA voor 80 procent is 

gestandaardiseerd. ‘Wie regelt de innovatie in je standaardproducten? Welke prikkel 

is er om te innoveren?’ Hij spreekt uit eigen ervaring. Nadat de geestelijke verzorging 

een succesvolle lobby had gevoerd, werd afgesproken dat het CDC over een capaciteit 

van 150 geestelijk verzorgers zou beschikken. ‘Dit aanbod is ons opgelegd waardoor 

de impuls tot vernieuwing wordt doodgeslagen. Straks zitten we over honderd 

jaar nog steeds met dezelfde hoeveelheid geestelijke verzorgers. Als je de smart 

buyer weghaalt en het aanbod vastzet, hoe kun je dan nog nieuwe ontwikkelingen 

stimuleren? Daarom geloof ik niet in een aanbod gestuurd model.’
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Epiloog

Rijnconsult organiseert regelmatig ontmoetingen met organisaties, relaties, 

stakeholders en andere belanghebbenden, om  opgedane kennis en ervaringen te 

toetsen en verder te ontwikkelen. We hebben dit keer een prima uitwisseling gehad 

van ervaringen uit de adviespraktijk van Rijnconsult en Commando Diensten Centra 

(CDC) van het ministerie van Defensie, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

(COA) en de gemeente Tilburg. 

Gevoed door deze ontmoeting en gestaafd door onze ervaringen bij grote organisaties 

komen we tot de volgende voorlopige conclusies:

• Het shared services model biedt organisaties mogelijkheden om werkeenheden te 

laten focussen op de core business, terwijl allerlei ondersteunende diensten kunnen 

worden samengevoegd en geprofessionaliseerd.

• Alle betrokken partijen  - topmanagent, lijnmanagement en service unit(s) - 

zijn collectief verantwoordelijk om het shared service model te laten werken. Het 

uiteindelijk behalen van de business doelstellingen is leidend.

• Het werken met een zogenaamde klant-leverancierrelatie heeft voor- en nadelen. 

Enerzijds levert het scherpte en zakelijkheid op in de relatie, anderzijds kan er door 

de aanwezigheid van het topmanagement en de verplichte winkelnering geen sprake 

zijn van een vrije marktsituatie.

• Om tot een gestandaardiseerd dienstenaanbod te komen is vraagsturing nodig. 

Zonder vraagsturing komt een gestandaardiseerde dienstenportfolio moeizaam tot 

stand. Standaardisatie van het dienstenaanbod van een shared service unit kan 

leiden tot een beperktere hoeveelheid aan diensten, grotere beheersbaarheid, grotere 

efficiency.

• Er is niet één SSC-model dat toepasbaar is op alle organisaties. Waar de knip 

komt te liggen en welke spelregels hierbij horen, is sterk afhankelijk van de aard van 

de organisatie, de historie en de doelstellingen van het SSC.
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