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Voorwoord I

Voorwoord

Ter afronding van mijn (deeltijd)studie Bedrijfswetenschappen – master Strategy and
Organization - aan de Open Universiteit Nederland, heb ik in de periode oktober 2005 
tot en met juni 2006 onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van 
interbestuurlijke Shared Service Centers ten aanzien van de kwaliteit en doelmatigheid
van interne dienstverlening binnen Nederlandse gemeenten.

Vanuit mijn bestuurskundige vooropleiding en professionele achtergrond - als 
organisatieadviseur voor de lokale overheid - hebben de ontwikkelingen op het gebied 
van gemeentelijke samenwerking al lange tijd mijn interesse. Het bindt en boeit me 
dat de van oorsprong enigszins statisch geachte gemeentelijke overheid, op basis van 
impulsen van binnenuit en buitenaf, in staat blijkt om toch steeds weer de uitdaging 
aan te gaan om te innoveren en professionaliseren.

De afgelopen maanden hebben voor mij in het teken gestaan van enerzijds het 
voltooien van mijn studie en anderzijds het voortzetten van mijn carrière bij een
nieuwe werkgever; PricewaterhouseCoopers Advisory. Kortom, een uitermate 
interessante, leuke en drukke periode. Onderhavige masterthesis was dan ook zonder 
de steun van een aantal betrokkenen niet binnen deze termijn en met onderhavig 
resultaat tot afronding gekomen.

Op deze plaats wil ik daarom graag de volgende personen bedanken voor de geboden 
steun en medewerking. Op de eerste plaats mijn vriendin Jeltje, omdat ze vaak begrip 
toonde voor de noodzaak van het doorbrengen van avonden in de collegebanken en 
weekenden op de studeerkamer. Mijn ouders, omdat ze me jarenlang gestimuleerd 
hebben om deze studie af te ronden. Mijn collega’s Peter Teunisse en Arne Geensen
voor de begeleiding vanuit PwC en geboden ruimte om de studie naast mijn werk te 
voltooien. Uiteraard ook mijn dank aan de heren Gerrichhauzen en Van Veldhuizen 
van de Open Universiteit Nederland, die gedurende het afstudeertraject telkens weer 
op korte termijn in staat waren om reactie te geven op onderzoeksvoorstellen en 
tussenrapportages. Tevens wil ik mijn medestudenten van de afstudeerkring 
“Corporate Performance Management” bedanken voor de plezierige samenwerking en 
kennisdeling.

Uiteraard ook mijn grote dank aan het ISZF, SVHW en Inkoopbureau Rivierenland en 
de daaraan verbonden gemeenten, die mij de gelegenheid hebben geboden om een 
kijkje in hun “SSC-keuken” te mogen nemen. Dankzij hun openhartigheid ligt voor u 
het resultaat van mijn onderzoek. 

Tot slot wil ik op deze plaats een bijzonder woord van dank richten aan de heren prof. 
dr. Van Duivenboden, prof. dr. Korsten, mr. drs. Schaepkens en prof. dr. Strikwerda. 
Ik ben hen zéér erkentelijk voor het feit dat zij bereid waren om hun expertise met mij 
te delen tijdens een interview en dat zij mij van de nodige handreikingen hebben 
voorzien. Hiermee is een extra kwaliteitsimpuls aan het onderzoek gegeven.

Rest mij u veel leesplezier toe te wensen!

Stan van de Laar

Helmond, juni 2006



Samenvatting II

Samenvatting

In navolging van de ontwikkelingen in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, binnen 
diverse ondernemingen in de Verenigde Staten, is het concept van shared service 
centers (SSC) binnen het Nederlandse bedrijfsleven – en later de overheid –
geïntroduceerd. Dit nieuwe concept voor het organiseren van de ondersteunende 
functies beoogt de kosten te reduceren en de kwaliteit van dienstverlening te 
verhogen.

Het SSC zou voor de overheid van toegevoegde waarde kunnen zijn in haar jarenlange 
streven naar een meer doelmatige en doeltreffende ambtelijke organisatie. Dit in 
combinatie met en/of in navolging van reeds eerder – met wisselend succes –
beproefde bedrijfsvoeringsconcepten, zoals herindeling, gewestelijke samenwerking, 
publiek-private samenwerking en digitalisering.

Deze betrekkelijk nieuwe vorm van samenwerking kan met name voor de overheid 
worden onderverdeeld in een tweetal varianten; binnen één organisatie 
(intrabestuurlijk) of tussen organisaties (interbestuurlijk). In deze laatst vernoemde 
vorm worden de krachten van de ambtelijke organisaties ten aanzien van een 
bepaalde (ondersteunende) taak gebundeld in één aparte resultaatverantwoordelijke 
organisatie-eenheid om diensten te leveren aan meerdere autonome besturen. Dit op 
basis van een overeenkomst en tegen een verrekenprijs. Schematisch wordt deze 
samenwerkingsvorm door Teunisse e.a. als volgt worden weergegeven:

Met name voor de kleine gemeenten in Nederland lijkt deze interbestuurlijke variant
van het SSC, vanuit strategisch oogpunt (schaalvoordelen, verminderen 
kwetsbaarheid), een aantrekkelijke optie. De vraag is echter of deze 
samenwerkingsvorm “slechts” een hype is of daadwerkelijk leidt tot een meer 
doelmatige en doeltreffende gemeentelijke organisatie.

De tot op heden gepubliceerde (wetenschappelijke) literatuur over het 
(interbestuurlijk) SSC, met name door de heren Korsten en Strikwerda, toont aan dat 
gemeenten met de oprichting van een SSC doelstellingen beogen die hoge 
verwachtingen wekken:

 Verbeterde transparantie en verminderde kwetsbaarheid.

 Hogere kwaliteit door professionaliteit en deskundigheid.

 Lagere kosten door arbeidsproductiviteit en schaalvoordelen.

 Handhaven van de zelfstandigheid voor kleine gemeenten.

gemeente

backoffice



Samenvatting III

Om meer inzicht te verkrijgen in de discussie omtrent de daadwerkelijke toegevoegde 
waarde van het interbestuurlijk SSC, luidt de hoofdvraag van onderhavig onderzoek:

Welke toegevoegde waarde hebben interbestuurlijke “middelen” 
Shared Service Centers van Nederlandse gemeenten ten aanzien van 

de interne dienstverlening in termen van kwaliteit en doelmatigheid en 
welke condities zijn daarbij als succesfactor te kenmerken?

Een drietal praktijkvoorbeelden van interbestuurlijke SSC’s in Nederland, zijn in dit 
kader nader onderzocht. Hun prestaties ten aanzien van de kwaliteit en doelmatigheid 
van interne dienstverlening zijn aan de hand van de vijf perspectieven, en daartoe 
behorende prestatie-indicatoren, van de “maatschappelijke” Balanced Scorecard in 
kaart gebracht:
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De structuur van de drie onderzochte samenwerkingsverbanden (ICT 
Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân - ISZF, Samenwerking Vastgoedinformatie, 
Heffing en Waardebepaling – SVHW en het Inkoopbureau Rivierenland) sluit qua 
concept c.q. op hoofdlijnen aan bij het door Korsten geschetste model betreffende de 
opzet van een interbestuurlijk SSC:
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Samenvatting IV

Deze samenwerkingsverbanden blijken over het algemeen goed te “scoren” op het 
financieel, intern en leren en groeiperspectief. Wat als rode draad onder andere 
betekent dat zij:

 De hen ter beschikking gestelde middelen doelmatig inzetten.

 De kostprijs voor deelnemers goed c.q. ruim aanvaardbaar weten te houden.

 Een goede kwaliteit van diensten aanbieden.

 Een hoge medewerkerstevredenheid kennen.

 Training en opleiding van hun personeel hoog in het vaandel hebben staan.

 Houding en gedrag van medewerkers overeen laten komen met hun rol als 
dienstverlenende organisatie.

Een kanttekening die hierbij gemaakt kan worden is het feit dat er een 
”meetprobleem” bestaat ten aanzien van de werkelijke toegevoegde waarde voor wat 
betreft de kwaliteit en doelmatigheid van het interbestuurlijk SSC. De bevindingen 
zijn voornamelijk gebaseerd op een kwalitatief oordeel over de prestaties van het 
SSC. De oorspronkelijke situatie, waarin de deelnemers zelf de betreffende taak 
uitvoerden, is veelal niet of niet meetbaar vastgelegd. Daarnaast is veelal sprake van 
een dusdanige kwaliteitsimpuls binnen het samenwerkingsverband, dat de kosten 
daarmee evenredig zijn toegenomen. Het afzetten van de huidige situatie tegen de 
oorspronkelijke situatie wordt door de combinatie van het kwalitatieve en financiële 
element daardoor nagenoeg onmogelijk.

Ten aanzien van het klant- en politiek-bestuurlijk perspectief wordt geconcludeerd 
dat, wil de gemeente optimaal voordeel kunnen behalen in kwalitatief en doelmatig 
opzicht, er nog enkele punten voor verbetering vatbaar zijn binnen de 
samenwerkingsverbanden:

 De managementinformatie kan veelal nog beter worden afgestemd op de 
informatiebehoefte van de deelnemers.

 Mocht er al sprake zijn van dienstverleningsovereenkomsten, dan kunnen deze in 
ieder geval nog worden aangescherpt met concrete prestatie-indicatoren.

 Elkaar aanspreken als partners - op basis van de dienstverleningsovereenkomst -
op het (niet) nakomen van afspraken moet gemeengoed worden. De oude 
collegiale verhoudingen moeten meer en meer tot het verleden gaan behoren, 
zonder de goede relatie aan te tasten.

 Er is, door een uitholling van kennis binnen de afzonderlijke deelnemers, te veel 
sprake van aanbodsturing vanuit het samenwerkingsverband. De gemeente moet 
haar rol als beleidsbepaler uit oogpunt van autonomie herpakken.

 Er vindt nog nauwelijks vergelijking (benchmarking) met gelijksoortige 
samenwerkingsverbanden plaats.

 De juridische structuur waarbinnen de samenwerking wordt vormgegeven sluit 
niet altijd met de Wgr. Daarbij opgemerkt dat de Wgr op haar beurt niet aansluit 
op de huidige dualistische verhoudingen.



Samenvatting V

Binnen deze bevindingen liggen ook enkele succesfactoren voor de opzet van een 
interbestuurlijk SSC besloten. Een succesvolle implementatie blijkt samen te hangen 
met:

 Een degelijk onderbouwde keuze (businesscase) tot participatie in en vorming van 
het interbestuurlijk SSC.

 De participatie van gelijksoortige partners in het samenwerkingsverband, waarbij 
geen van de partijen een dominante houding aanneemt.

 Het behouden van voldoende autonomie en keuzevrijheid voor de deelnemers.

 Een zakelijke verhouding tussen het samenwerkingsverband en de participanten.

 Periodieke informatieverstrekking en communicatie vanuit het samenwerkings-
verband in de richting van haar stakeholders.

Om de bedrijfsvoering van bestaande samenwerkingsverbanden te optimaliseren en 
nieuwe samenwerkingsverbanden in goede banen te leiden, zijn een tiental 
handreikingen voor beleid opgesteld, welke zich laten samenvatten in de volgende 
stellingen:

1. Gelijkheid, vertrouwen en respect is de basis.

2. Begin klein en groei gefaseerd.

3. Benoem de juiste geledingen als eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

4. Communiceer duidelijk en frequent met eigenaar, opdrachtgever en stakeholders.

5. Zorg voor proactieve en beleidsbepalende gemeente.

6. Houdt strakke sturing op het SSC.

7. Definieer een businesscase in plaats van een quick-scan.

8. Stel realistische en meetbare doelen.

9. Werk als coöperatief verband.

10.Vier successen en laat je zien.

Kortom: Een interbestuurlijk SSC blijkt voor (kleine) gemeenten in Nederland van 
toegevoegde waarde te zijn, zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit als doelmatigheid. 
Beseft moet worden dat deze wijze van organiseren van de ondersteunende functies, 
zoals ICT, inkoop, HRM en belastingheffing / financiën, een behoorlijke investering kan 
vergen voordat de meerwaarde van de samenwerking expliciet (financieel en 
kwalitatief) tot uiting komt.



1. Inleiding 1

1. Inleiding

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Transparantie, doelmatigheid en doeltreffendheid staan al vele jaren hoog op de 
agenda van menig politiek, bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordiger van 
Nederlandse gemeenten. In het streven naar het verbeteren van de prestaties van de 
gemeentelijke overheid zijn dan ook tal van bedrijfsvoeringsconcepten aangedragen, 
geïmplementeerd en soms ook (voortijdig) afgeserveerd. De innovatie van het 
openbaar bestuur blijkt een lange weg die een investering vergt van alle betrokkenen 
in het veld ten aanzien van zowel “harde” als “zachte” factoren.

In de jaren ’90 was er de van rijkswege opgelegde gemeentelijke herindelingsoperatie, 
die voornamelijk schaalvoordelen moest opleveren voor de gemeenten die te klein 
werden bevonden om zelfstandig voort te kunnen bestaan. De publiek-private 
samenwerkingsconstructies zouden leiden tot synergievoordelen voor zowel de 
overheid als het bedrijfsleven. De verdergaande digitalisering moet de overheid 
dichter bij de burger brengen, transparanter maken en efficiencyvoordelen opleveren. 
Het dualistisch stelsel zal de verhoudingen tussen de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders aanscherpen en inzichtelijk maken. En het recente 
verhaal omtrent de (voorlopig mislukte) invoering van de gekozen burgemeester mag 
bekend zijn.

Inmiddels dient zich, in navolging van het bedrijfsleven, nadrukkelijk een nieuw
concept aan dat zijn bijdrage moet leveren aan het verhogen van de efficiency en 
effectiviteit van de lokale overheid: Shared Service Centers (hierna: SSC’s). Er bestaat 
onderscheid tussen SSC’s die opgezet worden binnen één gemeente en tussen 
gemeenten. De eerst genoemde variant betreft een intrabestuurlijk SSC. Dit 
onderzoek richt zich op de andere variant; het interbestuurlijk SSC. In deze vorm van 
samenwerking worden de krachten van ambtelijke organisaties ten aanzien van 
bepaalde taken gebundeld in één apart orgaan om diensten te leveren aan meerdere 
autonome besturen, waarbij het primaat van de gemeentelijke politiek blijft 
gehandhaafd. In de praktijk is daarbij veelal sprake van de concentratie van 
middelenfuncties, zoals financiën, HRM, facilitaire zaken, communicatie, inkoop en 
ICT. Ten aanzien van het experimenteren met de bundeling van beleidsmatige – en 
dus politiek gevoelige – taken zijn gemeenten (voorlopig) nog voorzichtig. De vraag is 
of de ontwikkeling van SSC’s een nieuwe hype is of dat dit concept houdbaar blijkt en 
tot een doelmatiger en doeltreffender gemeentelijk apparaat leidt.

1.2 Doelstelling van het onderzoek

De ontwikkeling van interbestuurlijke SSC’s, op het gebied van middelenfuncties,
binnen (kleine) Nederlandse gemeenten staat nog in de kinderschoenen. De afgelopen 
jaren zijn enkele initiatieven hiertoe concreet opgestart, maar ook verkeren veel 
gemeenten nog in de oriënterende of implementatiefase. Met onderhavig onderzoek 
naar de toegevoegde waarde van interbestuurlijke SSC’s ten aanzien van de kwaliteit 
en doelmatigheid van de interne dienstverlening, wordt beoogd om in dit 
(vroegtijdige) stadium handreikingen te doen aan gemeenten die reeds gebruik maken 
van de diensten van een interbestuurlijk SSC, die bezig zijn met de planvorming of 
implementatie of die er in de (nabije) toekomst mee aan de slag zullen gaan.



1. Inleiding 2

Het doel is om zowel vanuit de theorie als praktijk inzichten en ervaringen aan te 
dragen om de bedrijfsvoering van bestaande interbestuurlijke SSC’s verder te 
optimaliseren en om nieuwe initiatieven te stimuleren en in goede banen te leiden. 
Zodoende kan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke overheid
verder worden verbeterd.

1.3 Onderzoeksvragen

De vraagstelling van het onderzoek bestaat uit de hoofdvraag, welke is onderverdeeld 
naar een vijftal deelvragen:

De hoofdvraag, waarop aan de hand van de literatuurstudie en het empirisch 
onderzoek een antwoord wordt gegeven, luidt:

De voornoemde hoofdvraag kan worden onderverdeeld in een vijftal deelvragen, welke 
ieder afzonderlijk onderzocht en beantwoord worden en zodoende tezamen het 
antwoord vormen op de hoofdvraag:

Welke toegevoegde waarde hebben interbestuurlijke “middelen” Shared 
Service Centers van Nederlandse gemeenten ten aanzien van de interne 

dienstverlening in termen van kwaliteit en doelmatigheid en welke 
condities zijn daarbij als succesfactor te kenmerken?

1. Wat zijn voor Nederlandse gemeenten de achtergronden en 
doelstellingen bij de ontwikkeling van een interbestuurlijk “middelen” 
Shared Service Center? 

2. Op welke wijze worden interbestuurlijke “middelen” Shared Service 
Centers van Nederlandse gemeenten organisatorisch vormgegeven?

3. Welke indicatoren en/of instrumenten hanteren Nederlandse gemeenten 
voor het meten c.q. bewaken van de kwaliteit en doelmatigheid van de 
interne dienstverlening van het interbestuurlijk “middelen” Shared 
Service Center?

4. Welke aantoonbare toegevoegde waarde leveren interbestuurlijke 
“middelen” Shared Service Centers van Nederlandse gemeenten aan 
haar interne klanten in termen van kwaliteit en doelmatigheid?

5. Welke condities kunnen, in relatie tot de kwaliteit en doelmatigheid van 
interne dienstverlening, als succesfactor van interbestuurlijke 
“middelen” Shared Service Centers van Nederlandse gemeenten worden 
aangemerkt?
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1.4 Afbakening van het onderzoek

Uit voorstaande doel- en vraagstelling kan worden afgeleid dat het onderzoek is 
ingekaderd om het enerzijds meer specifiek te maken en anderzijds om het praktisch 
uitvoerbaar te houden. Concreet kan ten aanzien van een aantal aspecten worden 
aangegeven waar de grenzen van het onderzoek liggen:

Vorm van het SSC

Er is nadrukkelijk voor gekozen om onderzoek te doen naar zogenaamde 
interbestuurlijke SSC’s en niet naar de intrabestuurlijke variant van dit 
organisatiemodel. Het interbestuurlijk SSC vormt de bundeling van bepaalde taken 
vanuit meerdere gemeenten, waarbij het primaat van de politiek per gemeente 
gehandhaafd blijft. Bij de intrabestuurlijke opzet is sprake van het samenvoegen van 
een bepaalde taak binnen één gemeente. De achterliggende gedachte die ten 
grondslag ligt aan dit onderzoek is juist om nader in te gaan op een vorm van 
gemeentelijke samenwerking, derhalve is enkel de interbestuurlijke vorm in dit kader 
relevant.

Functie van het SSC

Gemeenten zijn, gezien de politieke gevoeligheid, nog tamelijk voorzichtig ten aanzien 
van het onderbrengen van beleidsmatige taken binnen een interbestuurlijk SSC, de 
initiatieven daaromtrent zijn dan ook nog zéér beperkt. Mede daarom is in dit 
onderzoek gekozen voor SSC’s waarbinnen de zogenaamde middelenfuncties
(financiën, HRM, facilitaire zaken, inkoop, ICT) zijn ondergebracht.

Grootte van de gemeenten

De omvang van de gemeente is veelal bepalend voor de strategische keuzen die ten 
grondslag liggen aan de oprichting van een SSC. In de praktijk zijn grotere gemeenten 
eerder geneigd om een intrabestuurlijke variant op te zetten en zijn kleinere
gemeenten, uit oogpunt van synergie (1 + 1 = 3), vaak meer gebaat bij een 
interbestuurlijk SSC. Daarom zijn in dit onderzoek samenwerkingsverbanden 
betrokken, waarbinnen nagenoeg uitsluitend gemeenten participeren met een omvang 
tot circa 40.000 inwoners.

De toonzetting van het onderzoek

De vraagstelling impliceert een bepaalde verwachting van het interbestuurlijke SSC. Er 
is in de hoofdvraag namelijk sprake van “toegevoegde waarde” en “succesfactoren” 
van deze vorm van gemeentelijke samenwerking. Ofwel er lijkt niet te worden 
ingegaan op negatieve (bij)effecten, afbreukrisico’s en/of faalfactoren. Echter niets is 
minder waar, er wordt in dit onderzoek objectief en kritisch gekeken naar de invloed 
van interbestuurlijke SSC’s op de kwaliteit en doelmatigheid van de interne 
dienstverlening.
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1.5 Methodologie en opbouw

In voorstaande paragrafen is de aanleiding, doelstelling, vraagstelling en afbakening 
van het onderzoek verwoord. In deze paragraaf wordt de opzet en aanpak van het 
onderzoek nader in beeld gebracht, waarbij tevens de leeswijzer van het rapport is 
ingevoegd. 

Schematisering onderzoek

Het onderzoek kan schematisch als volgt modelmatig worden weergegeven:

Figuur 1: Schematische weergave van het onderzoek.

Bovenstaande figuur maakt inzichtelijk dat er drie variabelen in het onderzoek van 
belang zijn. Per variabele zijn puntsgewijs enkele specifieke kenmerken vernoemd, die 
als richtinggevend en inkaderend voor het onderzoek kunnen worden beschouwd. Het 
model geeft schematisch de hoofdvraag van het onderzoek weer en illustreert vrij 
vertaald de vraag in welke mate de kwaliteit en doelmatigheid van interne 
dienstverlening binnen (kleine) Nederlandse gemeenten wordt beïnvloed door de 
introductie van een interbestuurlijk Shared Service Center.

Type onderzoek

Het onderzoek kan worden aangeduid als een zogenaamde evaluatieve casestudie. Dit 
type onderzoek kent zowel een theoretisch als een praktijkgericht element, waarbij 
bezien wordt in hoeverre de huidige praktijksituatie in lijn ligt met dan wel afwijkt van 
het theoretisch kader en de in de praktijk vooraf beoogde doelstellingen.

Theoretisch kader

In het theoretische deel van het onderzoek (deel I) is op basis van een studie naar de 
bestaande (wetenschappelijke) literatuur vastgesteld wat de aanleiding, stand van 
zaken en ontwikkeling is voor wat betreft de opzet en organisatorische vormgeving 
van shared services in zijn algemeenheid (hoofdstuk 2) en interbestuurlijke SSC’s
tussen Nederlandse gemeenten in het bijzonder (hoofdstuk 3).

Gemeenten in Nederland

Interbestuurlijk Shared 
Service Center

 Tot circa 40.000 inwoners  Bestuurlijk én ambtelijk

 Geïnstitutionaliseerd
 Minimaal 2 gemeenten participeren
 Middelenfuncties

Kwaliteit en 
doelmatigheid interne 

dienstverlening
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Praktijkonderzoek

In de casestudie (deel II) wordt de praktijksituatie van een drietal cases – in de 
praktijk opererende interbestuurlijke SSC’s – beschreven op basis van uitgevoerd 
deskresearch en afgenomen interviews. Om de objectiviteit van de bevindingen te 
kunnen waarborgen en om uitzonderlijke constateringen te kunnen neutraliseren, is 
ervoor gekozen om meerdere cases in het onderzoek te betrekken. Door triangulatie 
(driehoeksmeting) wordt vanuit meerdere invalshoeken inzicht verkregen in 
bijvoorbeeld achtergronden en doelstellingen voor en ervaringen met de ontwikkeling 
van een interbestuurlijk SSC. Deze aanpak leidt tot een objectief oordeel over de 
toegevoegde waarde van deze samenwerkingsvorm ten aanzien van de kwaliteit en 
doelmatigheid van de interne dienstverlening.

Bij het deskresearch is met name aandacht geschonken aan de ontstaansredenen, de 
structuur, de besturingsfilosofie en activiteiten binnen het interbestuurlijk SSC. Tijdens 
de interviews zijn eventuele lacunes in de informatie daaromtrent aangevuld en 
uitgediept.

De interviews zijn voornamelijk gebruikt om vanuit diverse invalshoeken inzicht te 
krijgen in de ervaringen met en prestaties van het interbestuurlijk SSC. Zowel vanuit 
het oogpunt van de bestuurders, directie en medewerkers van het interbestuurlijk SSC 
alsook vanuit het perspectief van de klant (individuele gemeente) zijn deze ervaringen 
vernomen.

Koppeling theorie en praktijk

De bevindingen vanuit de literatuur en de praktijkervaringen zijn daarna aan elkaar 
gekoppeld en met elkaar geconfronteerd (deel III). Op basis waarvan conclusies 
worden geformuleerd die een antwoord vormen op de hoofdvraag van dit onderzoek
(hoofdstuk 7). Op basis van deze conclusies worden enkele handreikingen gedaan en 
tot slot wordt op beschouwende wijze teruggeblikt op het onderwerp van het 
onderzoek, waarmee een aanzet wordt gegeven tot een nadere discussie omtrent het 
thema interbestuurlijke SSC’s (hoofdstuk 8).

1.6 Instrumentarium

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de Balanced Scorecard als 
onderzoeksinstrument. De opzet van dit bedrijfsvoeringmodel is gehanteerd om de 
kwaliteit en doelmatigheid van de interne dienstverlening (kwalitatief) te kunnen 
beoordelen. Hieronder wordt, mede aan de hand van wetenschappelijke literatuur,
nader ingegaan op de opzet en reikwijdte van dit instrument en de praktische 
toepassing ervan in dit onderzoek.

Balanced Scorecard

Strikwerda (2004) stelt dat het niet meer dan vanzelfsprekend is dat de prestaties van 
een SSC systematisch beoordeeld worden tegen een vooraf vastgestelde norm. 
Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het naleven van de Service Level 
Agreement (SLA) tegen de vooraf goedgekeurde interne verrekenprijs. Echter, hieraan 
gaat vaak de vraag vooraf of de gemeente als geheel de prestatie levert die vooraf 
beoogd was en is. Binnen de context van die vraag wordt dan bezien in hoeverre het 
SSC heeft opgeleverd van wat beoogd was ten tijde van de besluitvorming tot 
oprichting daarvan.
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Naast de keuze voor een bepaalde inrichting van de organisatiestructuur van het SSC 
is het hanteren van een besturingsmodel het middel om een bedrijfsmatige aansturing 
van het SSC te realiseren (Buijs, e.a, 2004). Buijs reikt de Balanced Scorecard van 
Kaplan en Norton (1996) aan als geschikt instrument om de prestaties van het SSC in 
kaart te brengen en te monitoren:

Figuur 2: Balanced Scorecard, afgeleid van Kaplan en Norton, 1996. 

Aan de hand van de vier perspectieven van de Balanced Scorecard kan de relatie 
tussen de succesfactoren onderling en de bijdrage aan het strategische thema of de 
doelstelling worden vastgelegd (Geelen, 2004). De toegevoegde waarde van dit 
concept zit volgens Hiemstra (2004) vooral in het proces om de succesbepalende 
factoren te bepalen en in de mogelijkheid inzicht te krijgen in oorzaak-gevolg relaties 
die succesbepalende factoren beïnvloeden. Indien de Balanced Scorecard alleen wordt 
gebruikt om bestaande informatie te rubriceren, zoals verschillende gemeenten doen, 
heeft het toepassen van dit concept volgens Hiemstra slechts beperkte toegevoegde 
waarde. De vier perspectieven worden door Buijs e.a. (2004), als volgt kort toegelicht 
en voorzien van enkele kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren waaraan 
invulling gegeven moet worden om optimaal te kunnen presteren op het betreffende 
perspectief:

Financieel perspectief

Het oordeel van de verantwoordelijken over de financiële prestaties van het SSC.

Zoals gezegd is voor een SSC de vraag van de klant het startpunt. Op basis van deze 
vraag kan de benodigde capaciteit worden bepaald. Eventuele afwijkingen van deze 
capaciteitsplanning kan leiden tot zogenaamde snijverliezen (overcapaciteit) ofwel het 
niet volledig kunnen nakomen van de gemaakte afspraken uit de SLA’s. Dit laatste kan 
zich voordoen indien de vraag de prognose substantieel overtreft en in de capaciteit 
weinig flexibiliteit aanwezig is. 

Leren en 
groei-

perspectief

Business 
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Daarnaast moet het SSC minimaal kostendekkend opereren. Dit betekent dat op 
productniveau een goed inzicht bestaat in de kostenontwikkeling en de mate van 
beïnvloeding van de kostprijzen.

Business process (intern) perspectief

De potentiële sterkten en zwakten van het SSC en de ontwikkelingen daarbinnen.

Belangrijk aspect van het intern perspectief is het zorgdragen voor een optimaal 
ingericht proces. Om dit te waarborgen zijn procescontrols ingericht die zich niet 
alleen richten op het meten van de performance van de processen, maar ook naar de 
effectiviteit en de efficiency van het proces als geheel kijken. Daarnaast wordt ook 
benoemd in welke mate het proces stokt, vanwege het niet tijdig, juist of volledig 
beschikbaar hebben van alle relevante gegevens.

Voor het waarborgen van de medewerkertevredenheid is een proactief 
personeelsbeleid van belang. Een effectieve systematiek van begeleiden, beoordelen 
en belonen, alsmede het trainen van managers en teamleiders in het toepassen 
daarvan zal bijdragen aan de medewerkersatisfactie en een (te) hoog 
personeelsverloop voorkomen.

Leren en groeiperspectief

De potentiële kracht en capaciteiten van het SSC om de producten, diensten en het 
beleid blijvend te vernieuwen.

Het SSC is er voor en door zijn klanten. Dit betekent dat bij de dienstverlening de 
bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de klant centraal staat. Dit kan 
zich uiten in het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten, maar kan ook 
vormgegeven worden door het optimaliseren van bestaande producten door het 
inzetten van nieuwe informatietechnologie.

Verder moeten voor alle medewerkers de competenties zijn vastgesteld. De 
trainingsprogramma’s moeten op de competenties en de gewenste ontwikkeling zijn 
afgestemd. Goed opgeleide en voor hun taak toegeruste medewerkers vormen de 
drijvende kracht achter het innovatieve vermogen van het SSC.

Perspectief van de klant

Het oordeel van de afnemers over de producten, diensten en het beleid van het SSC.

De (prestatie)afspraken tussen het SSC en haar klanten worden vastgelegd in Service 
Level Agreements. De klanten worden door het SSC geïnformeerd over de wijze van 
dienstverlening, conform de afspraken in de SLA’s. Daarnaast worden 
klanttevredenheidsonderzoeken gehouden en worden de uitkomsten daarvan 
besproken om tot verbeterpunten te kunnen komen. 

Verder dragen externe benchmarkgegevens bij aan een beter zicht op de eigen 
prestaties. Als interne bechmark geldt dat het dienstverleningsniveau op t+1 kan 
worden afgezet tegen het niveau op moment t.
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Het onderzoeksmodel

Op basis van voorgaande theoretische beschouwing aangaande de Balanced Scorecard
ontbreekt in relatie tot onderhavig onderzoek één invalshoek; het politiek-bestuurlijk 
perspectief. Gezien de maatschappelijke functie van de gemeente en het politiek-
bestuurlijk krachtenveld waarbinnen zij c.q. het interbestuurlijk SSC opereert, wordt in 
afwijking van de standaard Balanced Scorecard daarom in dit onderzoek dit vijfde 
perspectief toegevoegd. Zodoende wordt ook expliciet aandacht besteedt aan de rol 
van de maatschappij, politiek en bestuurders bij de organisatie en besturing van het 
SSC.

Door de toevoeging van dit vijfde perspectief, kan de Balanced Scorecard als volgt 
worden weergegeven:

Figuur 3: De “maatschappelijke” Balanced Scorecard, zoals gehanteerd binnen het onderzoek.

In dit onderzoeksmodel is tevens aangegeven welke perspectieven voornamelijk 
invloed uitoefenen op respectievelijk de kwaliteit (klant, leren en groei en intern) en 
doelmatigheid (intern en financieel) van het interbestuurlijk SSC. Het politiek-
bestuurlijk perspectief oefent als zodanig geen directe invloed uit, maar stuurt op deze 
beide criteria.
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Prestatie-indicatoren

Om een uitspraak te kunnen doen aangaande de kwaliteit en doelmatigheid van het 
interbestuurlijk SSC, is het van belang om per perspectief enkele prestatie-indicatoren
te benoemen op basis waarvan de prestaties van het SSC kunnen worden beoordeeld. 
In onderstaande tabel is daarom een overzicht gepresenteerd van deze indicatoren per 
perspectief, welke als leidraad voor het praktijkonderzoek dienen:

Financieel 
perspectief

Intern   
perspectief

Leren en groei-
perspectief

Klant    
perspectief

Politiek-
bestuurlijk 
perspectief

P
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a
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e
-i

n
d

ic
a
to

re
n

 Verrekenprijzen

 Kostprijzen

 (Over)capaciteit

 Doelmatige inzet 
middelen

 Meting ten 
opzichte van 0-
situatie

 Organisatie 
dienstenaanbod

 Medewerkers-
tevredenheid

 Infrastructuur en 
logistiek

 Naamsbekend-
heid

 Kwaliteit van 
diensten

 Training en 
opleiding

 Competentie-
management

 Houding en 
gedrag

 Product-
ontwikkeling

 Inzet van ICT

 Uitbreiding 
samenwerking

 Tevredenheid 
klanten

 Dienstenaanbod

 Management-
informatie

 Benchmarking

 Vraag-
/aanbodsturing

 Contract-
afspraken

 Aantal partners

 Juridische vorm

 Dominantie

 Politieke invloed

 Autonomie

 Transparantie

Tabel 1: Prestatie-indicatoren per perspectief van de “maatschappelijke” Balanced Scorecard.
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2. Shared services; een introductie

2.1 Inleiding

Vanuit een theoretische invalshoek gebaseerd op (wetenschappelijke) literatuur en 
secundaire bronnen, wordt in dit hoofdstuk het thema “shared services” – ook wel 
“gedeeld dienstencentrum” (Baarsma, 2005) - nader toegelicht en verklaard. 

Het interbestuurlijk SSC komt voort vanuit een tweetal ontwikkelingen. Enerzijds 
betreft dat de introductie en ontwikkeling van shared services (met name in het 
bedrijfsleven) en anderzijds de trend van gemeentelijke samenwerking. In dit 
hoofdstuk wordt eerst een korte historische schets gegeven van het ontstaan van 
shared services, waarna het begrip uiteengezet wordt. Aansluitend wordt ingegaan op 
de diverse vormen van gemeentelijke samenwerking, waarvan het interbestuurlijk 
SSC deel uitmaakt.

2.2 Oorsprong en ontwikkeling shared services

Een oriëntatie aangaande de vormgeving van organisaties in de Verenigde Staten
leidde in de jaren ’80 van de vorige eeuw tot de ontwikkeling en introductie van 
shared services (Ulbrich, 2003). Initiatieven op het gebied van shared services hadden 
voornamelijk betrekking op het bundelen van arbeids- en verwerkingsintensieve
financiële activiteiten binnen (grote) ondernemingen (Buijs, e.a., 2004). Vanwege 
kostenreductie en schaalvoordelen gingen grote ondernemingen ertoe over om de 
grote volumegedreven transactieprocessen, die zij niet als kernactiviteit beschouwden, 
voor het hele land samen te voegen. 

Johnson & Johnson wilde daarmee een kostenbesparing van 30% tot 50% bereiken 
(Buijs, e.a, 2004). Volgens Strikwerda (2005) leert een eerste verkenning dat met de 
invoering van SSC’s bedrijven in een periode van twee jaar besparingen op de kosten 
van administratieve taken in de orde van grootte van 20% tot 50% weten te bereiken. 
In een aantal gevallen ligt dit in de orde van grootte van 1% van de omzet op 
concernniveau, waarbij de bespaarde bedragen in absolute termen tientallen 
miljoenen euro’s per jaar bedragen.

Sommigen denken dat de financiële afdeling van General Electric - opgezet in 1984 -
het eerste type shared service was (Kagelmann, 2000). Hoewel een andere bron Jim 
Bryant noemt als grondlegger van de term “shared service”, toen hij een SSC 
implementeerde bij Baxter Healthcare eind jaren ’80 (Moller, 1997). Quinn e.a. (2000) 
stelt daarentegen dat Bob Gunn de term introduceerde bij een studie naar best 
practices binnen A.T. Kearney in 1990. Kortom, het is onduidelijk wie wanneer de 
term “shared service” heeft geïntroduceerd. 

Vanuit de Verenigde Staten waaide het concept over naar onder andere Europa. 
Hoewel Europa aanvankelijk enkele jaren achterstand had met deze nieuwe manier 
van organiseren van de ondersteunende functies, pakte zij het concept snel op 
(Moller, 1997). Begin 2003 telde Strikwerda (2005) meer dan 100 SSC’s in Nederland.
Waarbij hij de verwachting uitsprak dat een toenemend aantal ondernemingen van 
een SSC gebruik zou gaan maken om de kosten te reduceren en de kwaliteit van de 
interne en externe dienstverlening te verhogen. Cijfers uit onder meer de Verenigde 
Staten wijzen op aantallen en een ontwikkeling die een structureel karakter van het
fenomeen SSC suggereren (Strikwerda, 2004).
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2.3 Definities van shared services

SSC’s komen in allerlei vormen voor, voor uiteenlopende activiteiten en onder 
verschillende namen (Strikwerda, 2005). Daardoor bestaan er ook vele definities van 
deze organisatievorm. Echter, de kern van de diverse definities betreffende SSC’s
verschilt onderling nauwelijks van elkaar. Het gemeenschappelijke zit volgens Ulbrich 
in het optimaliseren van de werking van bedrijfsonderdelen en de inrichting van 
processen binnen een nieuwe organisatorische entiteit:

Schulman e.a. (1999) bijvoorbeeld definieert shared services als: “De concentratie 
van bedrijfsonderdelen die, verspreid over de organisatie, gelijksoortige activiteiten 
uitvoeren, ten behoeve van het reduceren van de kosten en het leveren van een hoger 
service niveau aan meerdere interne partners. Met het gemeenschappelijke doel om 
de tevredenheid van de externe klant te verhogen en de waarde van de onderneming 
te doen stijgen.”

Bergeron (2003) omschrijft shared services als “de gemeenschappelijke strategie 
waarbinnen een verzameling van bestaande bedrijfsonderdelen geconcentreerd wordt 
binnen een nieuwe semi-autonome businessunit, die een managementstructuur heeft 
ontworpen ter verhoging van de efficiency, waardecreatie, kostenbesparing en 
verbetering van de service aan de interne klanten van de moederorganisatie, zoals bij 
een concurrentiestrijd in een open markt.”

Quinn e.a. (2000) geeft een korte omschrijving van het begrip: “Shared services in 
een eenvoudige vorm refereren aan de praktijk binnen businessunits en organisaties, 
die besluiten dat het beter is om een gemeenschappelijke set van diensten te delen 
dan dat er een serie van gelijksoortige staffuncties blijft bestaan”.

Matthijsse en Wagenaar (2005) zien het SSC als een organisatorische structuur die, 
indien zij op de juiste wijze wordt ingevoerd, de voordelen van centralisatie en 
decentralisatie combineert zonder de nadelen ervan. Door beleidsonafhankelijke 
functies te verenigen en tegelijkertijd expertise en klantgerichtheid te ontwikkelen, 
kan een SSC diensten van een hogere kwaliteit leveren tegen een lagere prijs.

Tot slot benoemd Moller (1997) de volgende karakteristieken: “Een SSC is een 
onafhankelijke entiteit die duidelijk omschreven diensten levert aan meer dan één 
onderdeel binnen een organisatie. Het SSC is verantwoordelijk voor het beheersen van 
de kosten, de kwaliteit en bewaken van deadlines betreffende de dienstverlening aan 
de interne klant. Het SSC beschikt over eigen middelen en maakt informele en formele 
contractuele afspraken, veelal service level agreements genoemd, met haar klanten”.

Moller benadrukt in zijn definitie de geïnstitutionaliseerde vorm van het bundelen van 
diensten binnen organisaties. Strikwerda (2005) volgt deze lijn en definieert een SSC 
als:

“Een resultaatverantwoordelijke 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”.

Schematisch kan de omvorming van een conventionele organisatiestructuur naar een 
structuur van shared services, conform voorgaande definitie, als volgt vereenvoudigd 
worden weergegeven (Seal, 2005):
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Figuur 4: Conventionele organisatiestructuur. Figuur 5: Organisatiestructuur met SSC.

Concluderend stellen Ter Beek e.a. (2005) dat twee dimensies van belang zijn om van 
de vorming van een SSC te kunnen spreken:

 Er is sprake van clustering van (vooral ondersteunende) taken binnen een 
organisatie.

 De relatie tussen de leverancier van deze (ondersteunende) taken c.q. het SSC en 
de afnemers binnen de organisatie wordt verzakelijkt en krijgt de vorm van een 
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

2.4 Vormen van gemeentelijke samenwerking

De geschiedenis van intergemeentelijke samenwerking komt al zo lang voor als er 
gemeenten zijn en kenmerkt zich vooral door twee tendensen. Enerzijds is er de 
rijksoverheid, die de intergemeentelijke samenwerking probeert te reguleren. Vooral 
de (democratische) controle op samenwerkingsverbanden en het voorkomen van een 
vierde bestuurslaag zijn daarbij de achterliggende doeleinden. Anderzijds zijn er de 
gemeenten die actief samenwerking zoeken, deels als antwoord op 
gemeenteoverstijgende (regionale) vraagstukken, maar vooral als verdediging tegen 
dreigende herindeling (Zwaan, 2005). De laatste paar jaar is aan samenwerking een 
nieuwe impuls gegeven en ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven en richtingen.

Van Petersen (2003) benoemt twee belangrijke hoofdvormen voor gemeenten voor 
wat betreft samenwerking. De ene vorm is publiek-private samenwerking waarbij 
gemeenten samenwerken met partijen, anders dan overheidsinstellingen. De tweede 
vorm betreft samenwerking tussen gemeenten onderling, waarop hieronder nader 
wordt ingegaan. 

Gemeentelijke herindeling

Het meest ingrijpende model van gemeentelijke samenwerking betreft de 
gemeentelijke herindeling. De nadruk is daarbij meer komen te liggen op de 
wilsvorming van onderop om over te gaan tot herindelen, omdat burgers en besturen 
steeds minder waardering opbrengen voor top-down argumentatie van andere 
overheden (Korsten e.a., 2002). 
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Volgens Korsten e.a. (2002) kan herindeling zeker bij heel kleine gemeenten een 
oplossing bieden op de lange termijn voor bestuurlijke en ambtelijke problemen.

Effectmetingen laten echter zien dat deze vorm slechts beperkt positieve resultaten 
oplevert. Er is wel sprake van verminderde kwetsbaarheid, grotere professionaliteit en 
kwaliteitsverbetering, maar de veranderingen zijn vaak niet spectaculair en doen zich 
niet in alle gevallen voor. Negatieve bijeffecten zijn vaak bureaucratisering, 
vertraagde processen en de tevredenheid van de burger neemt niet of nauwelijks toe
(Teunisse, e.a., 2005). Borgers en Tops (1999) gaan nog een stap verder en stellen 
zelfs dat gemeentelijke herindelingen voornamelijk een symbolische betekenis hebben 
gehad.

Teunisse is van mening dat het effect van herindeling op de efficiëntie van de 
backoffice vaak minimaal is. Dit komt (mede) doordat vrijwel alle ambtenaren in de 
praktijk meegaan naar de nieuwe gemeentelijke organisatie. De nieuwe gemeentelijke 
backoffice wordt daardoor een optelsom van de oorspronkelijke afzonderlijke 
backoffices.

Modelmatig wordt deze situatie door Teunisse als volgt geschetst:

Figuur 6: Schematische voorstelling van gemeentelijke herindeling.

Gewestelijke samenwerking

Mede op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) werken veel 
gemeenten al samen. Bij een aantal uitvoeringstaken, zoals afvalverwijdering en 
werkvoorziening, is dat min of meer vanzelfsprekend (Teunisse, e.a., 2005). Door 
samen te werken kunnen gemeenten kosten besparen, vooral als het gaat om 
overhead. Verder geeft samenvoeging kansen tot kennisverbreding en –verdieping en 
een betere kwaliteit van het product.

De backoffice wordt bij gewestelijke samenwerking vaak binnen één gemeente 
geplaatst of bij een aparte regionale organisatie ondergebracht. Korsten e.a. (2004) 
noemen deze variant het “centrumconcept”. Overwegingen om tot het centrumconcept 
over te gaan kunnen volgens Korsten zijn:

 Hoog kwaliteitsniveau van één van de partners op het betreffende proces, waarvan 
de anderen makkelijk gebruik kunnen maken.

 Omvang van de werkzaamheden bij één van de partners is veel groter dan bij de 
andere partners.

 Eén van de partners beschikt over specifieke expertise en/of technologie.

 Eén van de partners heeft reeds een gemeente-overstijgende functie en wordt 
vanuit die positie het beste in staat geacht om deze rol op zich te nemen.

gemeente

backoffice
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Als belangrijk nadeel noemen Teunisse e.a. (2005) dat samenwerking op grond van de 
Wgr de politieke zeggenschap uitholt. Het bestuur van een gemeenschappelijke 
regeling heeft bovendien een lager democratisch gehalte, omdat het indirect wordt 
gekozen. Tot slot kan de invloed van de deelnemende gemeenten op de uitvoering erg 
beperkt zijn.

Modelmatig geeft Teunisse deze samenwerkingsvorm als volgt weer:

Figuur 7: Schematische voorstelling van gewestelijke samenwerking.

Overige vormen van samenwerking

Overheden experimenteren allemaal op andere manieren met shared services. Korsten 
e.a. (2004) onderscheiden, naast voornoemde vorm van het centrumconcept, nog vier 
andere varianten:

 Netwerkconcept: De organisaties blijven intact, maar op een aantal terreinen 
opereren gemeenten gezamenlijk.

 Matrix- of K5-concept: Elk van de deelnemende organisaties neemt een bepaald 
beleidsterrein voor haar rekening.

 Shared Service Centrum: Diensten en ambtenaren van één of meerdere 
taakvelden worden ondergebracht in één gemeenschappelijke organisatie.

 Mengvormen: Naast voornoemde vormen bestaan er nog tal van lichte en 
zwaardere vormen van samenwerking.

2.5 Shared Service Center als gemeentelijke samenwerkingsvariant

In voorgaande paragraaf zijn een aantal veel voorkomende vormen van gemeentelijke 
samenwerking kort uiteengezet. Één, betrekkelijk nieuwe, variant is slechts kort 
aangestipt in die weergave; het (interbestuurlijk) SSC. Op deze plaats wordt deze 
samenwerkingsvariant nader gedefinieerd, waarna in het volgende hoofdstuk meer 
uitgebreid wordt ingegaan op de achtergronden, vormen, succes- en faalfactoren en 
voor- en nadelen hiervan.

In paragraaf 2.2 zagen we dat Strikwerda over SSC’s spreekt als zijnde een 
resultaatverantwoordelijke eenheid in de interne organisatie van een concern. Deze 
definitie is door Korsten e.a. (2004) aangepast voor de situatie van shared services 
tussen organisaties:

gemeente

backoffice
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“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 (zoals administratie, personeelszaken, 
informatietechnologie, inkoop, beleidsontwikkeling, toezicht), aan de afzonderlijke 
moederorganisaties (besturen, of operationele diensten), op basis van een 
overeenkomst tegen een verrekenprijs”.

Deze definitie vult Korsten nog aan met een aantal specifieke kenmerken voor 
(interbestuurlijke) shared services binnen het openbaar bestuur:

 De deelnemende organisaties (gemeenten, departementen, of andere) brengen 
een deel van hun ambtenaren samen in één organisatieverband.

 Het organisatieverband heeft een zekere mate van zelfstandigheid in het ambtelijk 
functioneren ten opzichte van de moederorganisaties en kent meestal integraal 
management.

 Het organisatieverband levert gemeenschappelijke diensten en diensten op maat 
op basis van een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie.

 Het organisatieverband heeft resultaatverantwoordelijkheid en legt verantwoording 
af aan de besturen vanuit het netwerk van de deelnemende organisaties. Met 
andere woorden: de shared service is zichtbaar in de planning & control van de 
afzonderlijke organisaties.

Vanuit de bestaande literatuur sluit deze definitie met vernoemde kenmerken het 
meest aan op het (interbestuurlijk) SSC zoals bedoeld in het kader van onderhavig 
onderzoek. Omwille van de zuiverheid en specifieke aspecten van de in dit onderzoek 
betrokken SSC’s is voorgaande definitie bijgesteld voor het interbestuurlijk SSC 
waarop het onderzoek is gebaseerd. Daar waar in dit onderzoek wordt gesproken van 
een interbestuurlijk SSC kan de volgende definitie worden gehanteerd:

Aansluitend bij deze definitie wordt onderstaande modelmatige weergave (Teunisse, 
2005) van het interbestuurlijk SSC gehanteerd:

Figuur 8: Schematische voorstelling van het interbestuurlijk SSC.

“Een interbestuurlijk SSC is een resultaatverantwoordelijk 
samenwerkingsverband tussen gemeentelijke organisaties, 

samengebracht in één organisatie-eenheid, dat tot taak heeft het leveren 
van diensten op een specifieke specialisatie (zoals administratie, 

personeelszaken, informatietechnologie, inkoop), aan de afzonderlijke 
gemeenten (besturen, diensten), op basis van een overeenkomst tegen 

een verrekenprijs.”

gemeente

backoffice
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3. Interbestuurlijke Shared Service Centers

3.1 Inleiding

Voorgaand hoofdstuk sluit af met een voor onderhavig onderzoek valide definitie en 
modelmatige weergave van het interbestuurlijk SSC. Deze begripsbepaling vormt het 
uitgangspunt voor de theoretische beschouwingen in onderhavig hoofdstuk. Allereerst 
wordt ingegaan op de achtergronden van en ontstaansredenen voor een 
interbestuurlijk SSC. Waarna de wijze waarop een SSC vorm en inhoud gegeven kan 
worden en de activiteiten die daarbinnen worden uitgevoerd aan bod komen. Daarna
wordt ingegaan op de vanuit de theorie aangedragen voor- en nadelen van een SSC. 
Tot slot worden de succes- en faalfactoren bij de inrichting van een SSC vernoemd.

3.2 Ontstaansredenen shared service centers

De redenen voor organisaties voor het oprichten van shared services verschillen in het 
bedrijfsleven, het Rijk of bij de decentrale overheid niet zoveel van elkaar (Korsten 
e.a., 2004). Shared services biedt veelal mogelijkheden om kosten te reduceren, 
kennis te delen en schaalvoordelen te realiseren op het gebied van 
kwaliteitsverbetering van werkprocessen, professionalisering van medewerkers en 
arbeidsproductiviteit. Daarnaast wordt vaak als doelstelling van een SSC gehanteerd: 
verhoging van kwaliteit van de interne dienstverlening en het verminderen van de 
kwetsbaarheid van de operatie van de gemeente voor kritische functies, zoals 
bijvoorbeeld ICT (Strikwerda, 2005).

De efficiencyoverwegingen spelen minder bij kleine gemeenten. Voor hen is het 
strategisch motief veelal belangrijker: het reduceren van kwetsbaarheid en het 
verkrijgen van schaalgrootte om een goed kwaliteitsniveau van dienstverlening te 
kunnen garanderen in de toekomst (Korsten e.a, 2004). Het concept van shared 
services kan, mits goed georganiseerd, voor kleinere gemeenten tevens een oplossing 
betekenen voor het dilemma van zelfstandigheid versus schaalvoordelen (Strikwerda, 
2005).

Strikwerda (2005) benoemt puntsgewijs de volgende doelstellingen van het toepassen 
van een (interbestuurlijk) SSC binnen de overheid:

 Verbeteren van de transparantie omwille van het democratisch toezicht.

 Hogere kwaliteit (snelheid en minder fouten) van beleidsontwikkeling en uitvoering 
wettelijke taken en regelingen.

 Lagere kosten voor externe klant (burger, bedrijven) voor wat betreft tijd en 
inspanning, door één contactpunt.

 Lagere integrale kosten van de uitvoering van wetten / regelingen door hogere 
arbeidsproductiviteit ambtenaren (hogere kwaliteit interne dienstverlening, hogere 
arbeidssatisfactie).

 Handhaven zelfstandigheid (identiteit en beleidsautonomie) kleine gemeenten 
terwijl toch een aan grotere gemeenten gelijkwaardige kwaliteit van 
dienstverlening kan worden geboden tegen eenzelfde verrekenprijs.
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Korsten e.a. (2004) benoemen, deels overlappend met de opsomming van Strikwerda,
bondig de volgende overwegingen voor organisaties om over te gaan tot shared 
services:

 Verminderen kwetsbaarheid.

 Kostenreductie door schaalvoordelen.

 Verhogen kwaliteit van processen.

 Verhogen professionaliteit en deskundigheid medewerkers.

 Verhogen van de arbeidsproductiviteit.

 Delen van kennis en ervaring en het mogelijk maken van specialisering.

 Verbeteren van carrièreperspectief van de medewerkers.

3.3 Karakteristieken en vormgeving van het SSC

Kagelmann (2000) identificeert ten aanzien van SSC’s een tweetal specifieke 
kenmerken:

 Shared services zijn meestal gebundeld in een autonome juridische entiteit.

 SSC’s zijn gewoonlijk geografisch gescheiden van de moederorganisatie. Dankzij 
de moderne informatie- en communicatietechnologie zijn zij niet langer gebonden 
aan een bepaalde locatie. Hoewel de keuze van de locatie wel goed moet worden 
overwogen. Fysieke concentratie is bevorderlijk voor de herkenbaarheid van het 
SSC en kan voorkomen dat oude routines op het departement blijven domineren 
(Matthijsse, e.a. 2005).

Volgens Strikwerda (2005) kenmerken succesvolle SSC’s zich doordat:

 Het een eenduidig afgebakende organisatie is, wat tot uiting komt door middel 
van:

- een specifiek opgelegde taak voor een aangewezen doelgroep;

- organisatie in een aparte (publieke) rechtsvorm of quasi rechtsvorm;

- één integraal budget;

- (economisch) werkgeverschap voor medewerkers (beoordelen en belonen);

- gespecialiseerde werknemers.

 Het wordt bekostigd op basis van verleende diensten (geen budget overheveling).

 Het beleidsneutraal is.

 Het een interne organisatie heeft die gebaseerd is op functionele processen.

 Het als dominante waarden heeft: efficiency, foutloos en snelheid.
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Aan deze kenmerken kan volgens Korsten e.a. (2004) invulling gegeven worden door 
het interbestuurlijk SSC bijvoorbeeld in onderstaande variant op te zetten:

Figuur 9: Voorbeeld van een structuur van een interbestuurlijk Shared Service Centrum.

Strikwerda (2005) sluit aan bij de voorstaande structuur van Korsten e.a., maar werkt 
in zijn model de bestuurlijke verhoudingen verder uit:

Figuur 10: Bestuursmodel voor SSC’s tussen gemeenten. 
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Het toepassen van een SSC tussen een aantal gemeenten wijzigt niets in de 
verantwoordelijkheid van de bestuurder. Er worden geen verantwoordelijkheden 
overgedragen en evenmin kan de bestuurder zich verschuilen door te verwijzen naar 
het SSC (Strikwerda, 2005). 

De bestuurder c.q. de gemeente moet derhalve volgens Strikwerda (2005) aan een 
tweetal voorwaarden voldoen om zich van zijn verantwoordelijkheden te kunnen 
kwijten:

1. De bestuurder moet zich als een goed opdrachtgever gedragen tegenover het SSC:

- De bestuurder (en niet het SSC) besluit welke taken worden overgedragen aan 
het SSC.

- Het vast te stellen beleid, uit te voeren door het SSC, blijft binnen de 
gemeente.

- De bestuurder kent de processen en weet waar de grens moet liggen in de 
overdracht naar het SSC.

- De bestuurder bezit de kennis van de kwantitatieve parameters waarin de 
prestatie van het SSC contractueel kan worden vastgelegd.

- Het SSC ontvangt een vergoeding op basis van een contract voor prestatie, 
ofwel wanprestatie wordt niet vergoed c.q. het SSC wordt niet bekostigd door 
overheveling van budgetten.

2. De gemeente moet zich als een goed bestuurder van het SSC opstellen en 
gedragen. Daartoe dient op een juiste wijze invulling te worden gegeven aan zowel 
structuur (passief) als proces (actief):

- Een SSC dient in een eigen (publieke) rechtsvorm te worden georganiseerd.

- De rechtsvorm dient te worden voorzien van een orgaan, bijvoorbeeld een 
algemeen bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers uit de deelnemende 
gemeenten.

- Taken van dit algemeen bestuur zijn: vaststellen beleid en begroting, 
benoemen, beoordelen, belonen en ontslaan directeur (die in dienst is van het 
SSC en niet bij één van de gemeenten), het zijn van beroepscommissie inzake 
geschillen tussen gemeenten en het SSC inzake de naleving van de 
dienstverleningsovereenkomst.

- De bestuurder dient zich actief op te stellen: vergaderingen worden bezocht, 
hij is onafhankelijk en kritisch tegenover de directeur van het SSC en laat het 
SSC geen eigen leven leiden.

- De directeur van het SSC is geen lid van het algemeen bestuur en rapporteert 
aan (de voorzitter van) dit bestuur.

3.4 Activiteiten binnen het SSC

Zoals reeds aangegeven bestaan er vele vormen van SSC’s, mede doordat diverse 
activiteiten geschikt zijn om in een SSC onder te brengen. Strikwerda (2005) benoemt 
de volgende activiteiten die binnen een SSC georganiseerd kunnen worden:

 Loket voor de burger voor standaard informatie.

 ICT-dienstverlening.

 Belastingsvaststelling, -heffing en –inning.

 Gezamenlijke inkoop.
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 HRM-transacties.

 Financiële administratie.

 Verwerken van stromen van standaard transacties in de sociale zekerheid, justitie.

 Logistiek.

 Facilitaire dienstverlening (huisvesting, post, receptie, etc.).

Korsten e.a. (2005) complementeren deze lijst met activiteiten op het gebied van 
marketing en juridische advisering.

Conform het model Samen En Toch Apart (SETA) van Korsten (2004) zou aan deze 
lijst ook beleidsvoorbereiding kunnen worden toegevoegd. Met name ten behoeve van 
kleinere gemeenten die het niet elk voor zich kunnen opbrengen de nodige expertise 
in huis te halen zou dit een voordeel kunnen zijn. 

Strikwerda (2005) wijst echter op het gevaar dat daarmee een grens wordt 
overschreden, waardoor gemeenten niet echt zelfstandig meer hun beleid kunnen 
vaststellen. Onder druk van efficiency, soms onbewust, zal een SSC dat voor 
meerdere gemeenten werkt de neiging hebben beleidsadvisering aan gemeenten zo te 
spelen dat het SSC zelf zo weinig mogelijk variatie hoeft te verwerken. Zeker wanneer 
er sprake is van verschillen in omvang tussen deelnemende gemeenten kan dit 
impliceren dat een kleinere gemeente de facto haar zelfstandigheid verliest.

Overige beperkingen aan het onderbrengen van activiteiten in een SSC betreffen 
taken op het gebied van planning en control die bij de concernleiding of 
gemeentebesturen moeten blijven. Ook zullen gemeentebesturen behoefte houden 
aan stafondersteuning om de strategische lijnen uit te zetten, hen te adviseren bij 
beslissingen, afspraken te maken over kwaliteit, kwantiteit en kosten van de 
verleende diensten (Korsten e.a., 2004). Volgens Schulman e.a. (1999) dienen alleen 
ondersteunende processen en niet-strategische activiteiten in een SSC te worden 
ondergebracht.

3.5 Voor- en nadelen

De vorming van een SSC heeft specifieke voor- en nadelen, waarbij in het algemeen 
de gedachte is dat de meerwaarde zo groot kan zijn omdat de voordelen van 
schaalvergroting worden gecombineerd met die van voortgaande verzakelijking op het 
gebied van ondersteunende functies (Ter Beek, e.a, 2005). Het aantrekkelijke van het 
concept van het SSC is volgens Korsten e.a. (2004) voor gemeenten gelegen in een 
combinatie van eigenschappen:

 Schaalgrootte: Doelstellingen als vermindering van de kwetsbaarheid, 
kostenbesparing, professionalisering en verbetering van de dienstverlening kunnen 
worden gerealiseerd.

 Heldere scheiding tussen bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden: 
Transparantie wordt afgedwongen, maar er kan ook recht worden gedaan aan de 
autonomie van de afzonderlijke politieke gemeenschappen.

 De afzonderlijke organisatie: Hierdoor is een focus gericht op professionaliteit en 
dienstverlening aan meerdere opdrachtgevers makkelijker te realiseren, dan als de 
afdeling onderdeel wordt van één van de samenwerkende partners.

 Doordat de samenwerking tussen SSC en de deelnemende gemeenten berust op 
contracten (SLA’s), waarin prijs, volume en kwaliteit van te leveren diensten 
worden vastgelegd, worden werkelijke behoeften en kosten inzichtelijk.
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 Eenduidige relatie tussen partners en het SSC en tussen partners onderling: In- of 
uittreding van een partner heeft minder ingrijpende gevolgen.

 Makkelijk uitbreidbaar met andere taakvelden: Verondersteld wordt dat uitbreiding 
met taakvelden een positief effect heeft op de efficiency.

Nadelen van het SSC zijn volgens Korsten e.a. (2005):

 Proces van organisatieverandering heeft consequenties voor deelnemende 
organisaties en het personeel, Dit gaat tijdelijk ten koste van externe gerichtheid 
en kan leiden tot het bijstellen van de politieke ambities.

 Door het meer op afstand plaatsen van een organisatieonderdeel is dit niet meer 
altijd ad hoc beschikbaar.

 Extra kosten doordat het gemiddelde loonniveau in een SSC soms hoger ligt dan 
bij afzonderlijke afdelingen. En het SSC brengt coördinatiekosten met zich mee.

 SSC’s kunnen een extra beslag op de tijd van de bestuurders leggen vanwege 
afstemming over koers van het SSC en de besluitvorming daaromtrent.

Daartegenover stellen Korsten e.a. (2004) ook enkele risico’s die verbonden zijn aan 
deze vorm van samenwerking:

 Indien op meerdere taakvelden wordt samengewerkt en deze taken worden niet 
gebundeld in een ambtelijk apparaat ontstaat een wirwar van relaties en wordt de 
situatie onoverzichtelijk.

 Kostenvoordelen worden in dat geval te niet gedaan, omdat elke shared service 
zijn eigen overhead creëert. Bestuurders zullen ook veel tijd kwijt zijn aan 
coördinatie.

 Naarmate de taken die in de shared service zijn ondergebracht groter, complexer 
of kapitaalintensiever zijn, wordt uittreding moeilijker.

3.6 Succes- en faalfactoren

Een gedeelde visie van het topmanagement op shared services en draagvlak daarvoor 
binnen de gehele organisatie is volgens Dekker en Schut (2005) succesfactor nummer 
één bij het inrichten van een SSC. Daarnaast benoemen zij als succesfactoren:

 Focus op in- en externe klanten van het SSC met de nadruk op het intact laten van 
de autonomie van de businessunits.

 Het betrekken van de beste mensen uit de organisatie en zorgen dat zij ook de 
competenties en cultuur vertegenwoordigen om klant- en prestatiegericht te 
werken.

 Het formuleren en uitdragen van heldere doelstellingen, ook over de redenen 
achter het oprichten van een SSC.

 Een duidelijke projectorganisatie en een gefaseerde aanpak.
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Korsten e.a. (2004) vullen deze succesfactoren specifiek voor interbestuurlijke SSC’s 
aan met:

 De relatie tussen de besturen van de afzonderlijke politieke gemeenschappen en 
de shared service dient zo zakelijk en transparant mogelijk te zijn.

 Het bestuur van de shared service heeft bij voorkeur geen politiek-bestuurlijke 
taken.

 Moederorganisaties moeten groeien in hun rol als opdrachtgever.

Daarnaast benoemen Korsten e.a. nog enkele algemenere factoren die bijdragen aan 
een succesvol SSC:

 Creëren van draagvlak onder het personeel van de samen te voegen afdelingen.

 Ontwikkelen van een “corporate identity”.

 Ontwikkelen van een servicegerichte attitude.

Volgens Schotman en Schut (2005) begint de discussie zelden bij de vraag of een SSC 
wel het juiste antwoord is voor de geïdentificeerde problemen en wat de 
consequenties hiervan zijn voor bijvoorbeeld interne en externe klanten. Er wordt 
direct gestart met de inrichting, waar het in de praktijk juist vaak mis gaat.

Korsten e.a. (2004) benoemt als faalfactor dat bij het aangaan van shared services op 
meerdere terreinen wordt gekeken naar de effecten op elk terrein afzonderlijk, in 
plaats van naar het totaalplaatje. Van Hoorn en Koevoets (2005) vullen dit aan met 
het feit dat soms, onder druk van de betrokkenen, niet consequent wordt gekozen 
voor concentratie van de betreffende taken, waardoor een “hybride model” kan 
ontstaan. Tevens signaleren zij dat de bedrijfsmatige benadering te ver kan worden 
doorgevoerd, waardoor een mentaliteit van “uurtje-factuurtje” ontstaat. Ook bestaat 
het risico dat het competent opdrachtgeverschap van de gemeente leidt tot het 
(wederom) betrekken van eigen deskundigen, waardoor frictie kan ontstaan tussen 
het primaire en ondersteunende proces.
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4. ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân

4.1 Inleiding

Op 1 januari 2004 werd onder de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) het ICT 
Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân (ISZF) formeel opgericht. Na een periode 
van besprekingen tussen een achttal gemeenten hebben er uiteindelijk zes uit de regio 
Zuidwest Friesland per 1 september van dat jaar hun oorspronkelijke afdeling
Informatisering & Automatisering (I&A) operationeel ondergebracht in dit 
samenwerkingsverband gevestigd te Bolsward. De aan deze samenwerking 
deelnemende gemeenten zijn vanuit sociaal en cultureel oogpunt (landelijk, 
toeristisch) historisch met elkaar verbonden en voor wat betreft het inwoneraantal zijn 
de gemeenten van ongeveer gelijke grootte:

Gemeente Inwoneraantal

Bolsward 9.515

Gaasterlân-Sleat 10.303

Lemsterland 13.418

Littenseradiel 10.818

Nijefurd 10.866

Wûnseradiel 11.896

totaal 66.816

Tabel 2: Inwonersaantallen van de binnen het ISZF deelnemende gemeenten. Bron: CBS 1 januari 2006.

Per saldo bedient het ISZF dus indirect ruim 66.000 inwoners in de regio Zuidwest 
Friesland. Als onderdeel van haar dienstverlening aan de zes gemeenten, ontlast het 
ISZF ook hun brandweerkorpsen en de gezamenlijke Sociale Dienst Zuidwest Friesland 
ten aanzien van ICT-vraagstukken. In onderstaande figuur is de geografische ligging 
van deze gemeenten ten opzichte van elkaar in beeld gebracht:

Figuur 11: Geografische spreiding van de gemeenten die participeren in het ISZF.
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4.2 Aanleiding en doelstelling samenwerking

De afzonderlijke gemeenten beschikten vóór de introductie van het ISZF ieder over 
circa twee formatieplaatsen ten behoeve van haar ICT-functie; één I&A-coördinator en 
één systeembeheerder. Door een gebrek aan tijd c.q. capaciteit, het ontbreken van
specifieke expertise, de toenemende kosten en het niet altijd kunnen garanderen van 
de continuïteit constateerden de I&A-medewerkers van de afzonderlijke gemeenten 
dat zij problemen ondervonden bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarnaast 
werd onderkend dat maatschappelijke en technologische ontwikkelingen elkaar steeds 
meer beïnvloeden en dat er sprake is van een toenemende vraag naar extra 
functionaliteiten zowel vanuit het Rijk (Andere Overheid; betere dienstverlening, 
minder bureaucratie, slagvaardige organisatie) de gemeentelijke organisaties als de 
burger. 

Vanuit het collegiaal overleg en een reeds langer bestaande informele samenwerking 
(consultatie, vervanging) tussen de I&A-coördinatoren van de betrokken gemeenten, 
werden de voornoemde knelpunten voorgelegd aan de betreffende 
gemeentesecretarissen en burgemeesters. Zij hebben daarop het initiatief genomen 
om deze probleemstelling nader te onderzoeken en met oplossingsrichtingen te 
komen. In een gezamenlijk onderzoek werd geconcludeerd dat:

 Het wenselijk is om de ICT-functie met 6,6 fte te bemensen binnen een gemeente 
van circa 11.000 inwoners, wil men de ontwikkelingen kunnen blijven volgen en 
wettelijke verplichtingen nakomen. Bij een zelfstandige ontwikkeling per gemeente 
zou dat leiden tot circa 40 formatieplaatsen verdeeld over zes gemeenten.

 De afzonderlijke gemeenten dus kwetsbaar zijn door de kleine bezetting van de 
ICT-functie, waardoor het garanderen van continuïteit en kwaliteit moeilijk, zo niet 
onmogelijk is.

 Het in de hand houden van toenemende kostenstijgingen van de ICT-functie 
noodzakelijk is.

 Een ICT-inzet gewenst is die past bij een gemiddeld ambitieniveau van een 
gemeente met circa 65.000 inwoners, waarvoor 15,5 tot 17,0 ICT-
formatieplaatsen benodigd zijn. Hierbij opgemerkt dat deze capaciteit exclusief 
eventuele ontwikkelingen op het gebied van vastgoedinformatie is, dat extra 
formatie zou kunnen vergen.

Op basis van deze constateringen is besloten om gezamenlijk op te trekken om 
invulling te geven aan de ICT-functie.

Met de opzet van het ISZF zijn een drietal uitgangspunten c.q. is een visie
gedefinieerd die aangeeft waarvoor dit samenwerkingsverband staat en gaat:

 Het ISZF is van de gemeenten en is hun stuwende kracht achter het verder 
benutten van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie 
gemeenten biedt.

 Vanuit deze sterke binding met de gemeenten ontwikkelt het ISZF voorstellen 
waardoor de gemeenten hun bedrijfsvoering verder kunnen ontwikkelen en 
verbeteren.

 ISZF biedt de gemeenten daarmee de mogelijkheid de belangen van zowel de 
externe klanten (burgers en bedrijven) als de interne klanten (nog) beter te 
behartigen.
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Daarbij wordt geopereerd vanuit de overkoepelende missie om haar klanten (de zes 
participerende gemeenten) te ontzorgen op het gebied van 
automatiseringsvraagstukken, zodanig dat zij toegevoegde waarde heeft voor de 
bedrijfsvoering van haar klanten en deze zelf geen ICT competenties meer in huis 
hoeven te hebben.

4.3 Bestuurlijke structuur en besturingsfilosofie

Bij de keuze voor de (juridische) vorm waarin de samenwerking gegoten kon worden 
was leidend dat het samenwerkingsverband dicht bij de afzonderlijke ambtelijke 
organisaties moest blijven. Daarom is bijvoorbeeld niet gekozen voor een Besloten 
Vennootschap, maar voor het onderbrengen van de ICT-functies binnen een 
gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam, afgesloten door de colleges 
van B&W van de aangesloten gemeenten. Dat resulteert in één zelfstandige 
organisatie waarbinnen het personeel de ambtenarenstatus behoudt en deelnemende 
gemeenten gelijkwaardig – ook voor wat betreft bestuurlijke zeggenschap –
participeren. De bestuurlijke structuur kan als volgt worden weergegeven:

Figuur 12: Bestuurlijke structuur ISZF.

Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door twee vertegenwoordigers per 
gemeente en telt derhalve 12 leden. Veelal hebben de portefeuillehouders ICT en 
Middelen van de deelnemende gemeenten zitting in het AB. Echter, ook raadsleden 
kunnen deel uitmaken – en maken in de praktijk deel uit - van deze bestuurslaag van 
het ISZF. Het AB heeft onder andere tot taak het vaststellen van de begroting en 
rekening, het benoemen/ontslaan van leden van het Dagelijks Bestuur (DB), het 
geven van inlichtingen aan de gemeenten en het regelen van toetreding van andere 
gemeenten.

Het DB wordt vanuit het AB gevormd door de zes portefeuillehouders ICT. Het DB
komt vier maal per jaar bijeen, waarvan twee maal als voltallig AB. Het DB houdt 
toezicht op het functioneren van het ISZF en behartigt haar belangen. Daarnaast is zij 
belast met de benoeming, schorsing en het ontslag van het personeel van ISZF.

Omdat het belang van ICT voor een integrale bedrijfsvoering toeneemt, vormen de 
zes gemeentesecretarissen samen de Adviescommissie, die zes keer per jaar 
bijeenkomt. Deze commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het DB over het 
gezamenlijke ICT-beleid en fungeert als klankbord voor de directie van het ISZF.

Algemeen Bestuur

Adviescommissie

Directie ISZF

Dagelijks Bestuur
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De directeur van het ISZF neemt als secretaris van het overleg deel aan zowel de 
bijeenkomsten van de Adviescommissie als van het Bestuur. De directeur van het 
samenwerkingsverband Sociale Dienst, gevormd door dezelfde gemeenten, maakt ook 
deel uit van de Adviescommissie.

4.4 De interne organisatie

 Bij de oprichting van het ISZF zijn, op een enkele uitzondering na, alle I&A-
medewerkers vanuit de deelnemende gemeenten formeel in dienst getreden van 
het samenwerkingsverband. Er is dus niet gestart vanuit een “blanco situatie”
waarbij eerst gekeken is welke personele behoefte er is en welke personen / 
competenties daarvoor vereist zijn. Vanuit het oogpunt van het ISZF zou het meer 
wenselijk zijn geweest om de betreffende personen aan te nemen in “algemene 
dienst”, waarbij pas na het opstellen van een functieboek de functietoekenning 
plaatsvindt.

 Bij aanvang telde het ISZF een personele formatie van circa 11 fte, waarvan een 
deel in eerste instantie nog werkzaam was vanuit de werkplek binnen de “eigen” 
gemeente. De medewerkers werden bij de opzet van het samenwerkingsverband 
verdeeld over ICT-service en ICT-advies. In de loop der tijd is gebleken dat niet 
iedereen op de juiste plek zat en/of over de juiste competenties beschikte om goed 
invulling aan zijn/haar functie te kunnen geven. 

 Om de dienstverlening op een acceptabel niveau te krijgen, vergelijkbaar met de 
ICT-functie binnen een gemeente van 65.000 inwoners, is de personele formatie
uitgebreid tot circa 17 formatieplaatsen. Deze groei is geheel conform de vooraf 
vastgestelde begroting gerealiseerd. Van de medewerkers die bij de start van het 
ISZF in dienst zijn getreden is nagenoeg iedereen nog in dienst. 

 Door deze omvang van de formatie is sprake van meer specialisatie in plaats van 
het generalistische karakter van de werkzaamheden in de oorspronkelijke situatie. 
De beleving daarvan verschilt per individu en varieert van het gevoel dat veel 
vrijheid is ingeleverd tot de constatering dat er meer uitdaging in het werk wordt 
ervaren c.q. men een beter carrièreperspectief heeft. Over het algemeen kan 
gesteld worden dat de arbeidssatisfactie van de medewerkers groot is.

 De organisatie is ingedeeld naar een tweetal clusters: Service & Beheer en Advies 
& Beleid en wordt ondersteund door een Bedrijfsbureau. De ondersteunende 
functies van het ISZF - personeelszaken en financiën - worden op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst binnen de gemeente Bolsward uitgevoerd.

Op basis van de ontwikkeling die het ISZF reeds heeft doorgemaakt is het mogelijk 
gebleken om het zwaartepunt in de formatie te verschuiven van het cluster Service 
& Beheer naar het cluster Advies & Beleid, wat aangeeft dat het accent in de 
dienstverlening van het ISZF steeds meer verschuift van een beheersmatige naar 
een meer pro-actieve rol. De kwaliteit van dienstverlening en de daaraan 
gerelateerde toegevoegde waarde voor de deelnemers wordt daarmee steeds 
nadrukkelijker aangetoond.
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 De ambtelijke structuur van het ISZF kan als volgt worden weergegeven:

Figuur 13: Ambtelijke organisatie ISZF.

 Het ISZF opereert binnen voorstaande structuur vanuit haar centrale locatie te 
Bolsward, waar zij fysiek onafhankelijk van haar deelnemers is gevestigd.

 Door haar actieve rol in de richting van de diverse actoren rondom het ISZF, met 
name richting de deelnemende gemeenten, is de toegevoegde waarde van het 
samenwerkingsverband inmiddels voor de meeste partijen duidelijk. Toch blijkt dat 
de deelnemers in de dagelijkse praktijk het ISZF nog niet altijd op waarde weten 
te schatten en de organisatie weten te vinden voor de mogelijke ondersteuning die 
het ISZF haar kan bieden. De naamsbekendheid – en het daarbij behorende inzicht 
voor alle betrokkenen in de mogelijke vormen van dienstverlening – van het ISZF 
kan derhalve in die zin nog worden uitgebreid.

4.5 De toegevoegde waarde voor de klant

 Met de oprichting van het ISZF werd beoogd om een duidelijke kwaliteitsimpuls te 
geven aan de ICT-dienstverlening binnen de gemeenten, onder het motto “goed 
meedoen, maar niet voorop lopen”. Gezien het huidige dienstenpakket van het 
ISZF is deze doelstelling ingevuld:

- Werkplek-, netwerk- en serverbeheer;

- Overkoepelend applicatiebeheer kernapplicaties;

- Vaste en mobiele telefonie;

- Functioneel beheer generieke applicaties;

- ICT-advies inzake ICT ondersteuning bedrijfsprocessen;

- Programma- en projectmanagement;

- Ondersteuning bij opstellen en bewaken ICT-beleid;

- ICT-inkoop;

- Advisering en beveiliging;

- ICT-opleidingen.

Directeur

Service & Beheer Advies & Beleid

Bedrijfsbureau
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 In principe verleent het ISZF haar diensten aan de individuele gemeenten vanuit 
haar centrale locatie te Bolsward. Werkplekken worden op afstand beheerd, de 
helpdeskfunctie wordt centraal aangeboden en handleidingen worden via intranet 
beschikbaar gesteld. Voor de gebruikers in de gemeenten betekent dit dat er niet 
langer iemand herkenbaar binnen de organisatie aanwezig is en fysiek aan het 
bureau verschijnt bij een software probleem, maar dat dit – in eerste instantie –
op afstand wordt opgelost. Na een periode van wennen blijkt deze werkwijze tot 
prima resultaten te leiden, blijkende uit de registratie van het aantal klachten en 
de doorlooptijd van afhandeling. Doordat de technische structuur inmiddels goed is 
ingericht, waaronder een glasvezelverbinding tussen de afzonderlijke gemeenten, 
resteert er meer tijd voor advisering en ontwikkeling aan de gemeenten in plaats 
van ondersteuning en beheer. 

 Het ISZF beschikt intern over een cursuslocatie waar de medewerkers van de 
gemeenten cursussen worden aangeboden bijvoorbeeld op het gebied van het 
gebruik van (nieuwe) kern- en kantoorapplicaties. 

 De klanttevredenheid wordt over het algemeen als hoog ervaren, maar is in 2005 
slechts incidenteel en meer informeel gemonitord vanuit het ISZF. Vanaf 2006 
krijgt het meten van de klanttevredenheid een meer structureel karakter; één keer 
per drie maanden. Voor wat betreft de afdeling Service & Beheer wordt na 
afhandeling van ieder verzoek gevraagd aan de klant naar zijn mening over de 
kwaliteit van dienstverlening. Het is tevens zaak dat het ISZF in de richting van 
diverse stakeholders (rijk, gemeenten, provincie, burgers) haar – succesvolle -
prestaties transparant maakt en communiceert. Draagvlak is voor het ISZF van 
belang om optimaal te kunnen blijven presteren voor de afzonderlijke gemeenten.

 Binnen de gemeenten is iemand uit het managementteam als contractmanager
benoemd. Deze rol is in het leven geroepen om de band met het ISZF te bewaken 
en de prestaties ervan te monitoren. Zodoende kan (het gevoel van) 
aanbodsturing omgevormd worden tot vraagsturing en kan een aanzet worden 
gedaan tot goed opdrachtgever- versus opdrachtnemerschap. De contractmanager 
kan beschouwd worden als de operationeel / tactisch opdrachtgever van het ISZF
en onderhoud dan ook op structurele wijze contact met het ISZF.

 Sinds de oprichting van het samenwerkingsverband worden er 
dienstverleningsovereenkomsten tussen de gemeenten en het ISZF gehanteerd. 
Deze zijn echter (bewust) globaal van aard en concrete prestatie-indicatoren 
ontbreken daarin dan ook. Deze vorm paste binnen de opbouwfase van de 
organisatie en bij de wijze waarop tegen ICT vanuit de deelnemende gemeenten 
werd aangekeken. Het is hierdoor echter niet goed mogelijk om elkaar aan te 
spreken op gemaakte afspraken, in te zetten middelen en geleverde prestaties. 
Het ISZF heeft het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst, die wel mogelijkheden biedt tot meer concrete 
prestatieafspraken.

 Op kwartaalbasis levert het ISZF aan haar deelnemers een uitgebreide 
managementrapportage aan, waarbinnen verantwoording wordt afgelegd over 
uitgevoerde werkzaamheden en behaalde resultaten. Het ISZF streeft – in 
combinatie met de nieuwe dienstverleningsovereenkomst - naar een meer 
uitgebreide managementrapportage, maar de deelnemende gemeenten hebben 
daar op dit moment nog geen behoefte aan. Deze situatie wordt ingegeven door 
het feit dat de gemeenten enerzijds niet gewend zijn om ICT te beschouwen als 
integraal onderdeel van haar bedrijfsvoering en anderzijds omdat de kennis 
rondom ICT-vraagstukken grotendeels uit de organisatie is verdwenen.
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In de praktijk leidt de huidige situatie daarom veelal tot symptoombestrijding van 
de deelnemers, in plaats van dat zij gericht (in staat zijn om te) sturen op de 
aangeleverde managementinformatie.

 Er is niet tot nauwelijks sprake van externe vergelijking / benchmarking van het 
ISZF met vergelijkbare partijen. Incidenteel vindt er informatie-uitwisseling plaats 
met de gemeente Leeuwarden, maar feit is dat de onderlinge vergelijkbaarheid 
lastig is omdat één gemeente van 65.000 inwoners een andere aanpak en 
prestaties kent dan één organisatie die haar diensten aan zes gemeenten aanbied.

4.6 De financiële prestaties

 De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van het ISZF is momenteel gebaseerd 
op het aantal pc-werkplekken per gemeente. In totaliteit verleent het 
samenwerkingverband ondersteuning aan circa 550 werkplekken. Voor eventuele 
(intensieve) inzet van het ISZF voor een specifieke vraag of project vanuit één of 
een beperkt aantal van de deelnemers worden de gemaakte kosten (op 
projectbasis) separaat in rekening gebracht. Er bestaat binnen het ISZF enige 
discussie omtrent het feit of het aantal pc-werkplekken de juiste maatstaf is om de 
exploitatiekosten te verdelen, omdat de werkelijke inzet en kosten van het ISZF
niet direct daaraan gerelateerd zijn. De gemeenten zijn tevreden over de huidige 
verrekensystematiek, maar het ISZF is van mening dat een andere opzet de 
doelmatigheid kan bevorderen. Daarbij zou in de ogen van het ISZF sprake 
moeten zijn van het profijtbeginsel, waarbij de gebruiker betaalt voor bijvoorbeeld 
het geheugenbeslag en de mate van systeemgebruik.

 De lokale hardware (pc’s en laptops) is momenteel nog in eigendom van de 
afzonderlijk deelnemende gemeenten. Uit oogpunt van efficiency is dat géén 
wenselijke situatie, omdat nu iedere gemeente bijvoorbeeld rekening houdt met 
een bepaalde samenstelling en overcapaciteit in de voorradige apparatuur. Door 
het eigendom van de hardware over te dragen aan het ISZF kan deze 
overcapaciteit op één plaats (in beperktere omvang) worden gerealiseerd en kan 
hardware op alle locaties flexibeler worden ingezet onafhankelijk van eigendom.
Tevens wordt in de loop van 2006 het grootste deel van de licenties naar 
verwachting gebundeld op één naam, waardoor het beheer vereenvoudigt en de 
onderhoudskosten dalen. Ook neemt daarmee binnen de deelnemende gemeenten 
de kwetsbaarheid van diverse functies af doordat tijdelijke vervanging tussen de 
organisaties makkelijker gerealiseerd kan worden indien men dezelfde software 
gebruikt. 

 Ondanks het feit dat de oorspronkelijke situatie zowel qua kwaliteit als 
kostenaspect in kaart is gebracht, blijft het een lastige opgave om het huidige 
kostenniveau per gemeente af te zetten tegen de “0-situatie”. Voornamelijk omdat 
er sprake is van een groot kwaliteitsverschil tussen toen en nu, waarmee de 
kosten evenredig zijn toegenomen. Over het algemeen wordt beseft dat de grote 
investeringen in de voorbije periode noodzakelijk waren om het gewenste 
kwaliteitsniveau te kunnen behalen. De verwachting is dat in de komende periode 
ook kostenvoordelen worden behaald.

4.7 Het lerend en groeivermogen

 Bij de oprichting van het ISZF is een groeimodel uiteengezet voor een periode van 
drie jaar. Binnen dit model is uitgegaan van een gefaseerde ontwikkeling van de 
organisatie, waarbinnen op termijn steeds meer ruimte wordt gecreëerd voor 
innovatie. Het groeimodel is als volgt weer te geven:
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Figuur 14: Organisatie-ontwikkelingstraject ISZF.

 In de fase van integratie is de focus gelegd op automatisering en migratie. Vanuit 
de spagaat tussen de oude en nieuwe situatie werd gestreefd naar het behalen van 
“quick wins” om de samenwerking te bevorderen. Informatisering en 
procesverbetering stonden met name in de fase van consolidatie in de 
belangstelling. Inmiddels is de fase van verfijning aangebroken en worden gerichte 
verbeteracties ondernomen. De rolverdeling begint zich uit te kristalliseren en op 
basis van ervaringen wordt gekeken naar aanpassingen in (bestuurlijke) structuur 
en toekomstige ontwikkelingen, zoals uitbreiding van het dienstenpakket en 
dienstverlening aan meerdere gemeenten. 

 Naarmate de organisatie van het ISZF verder professionaliseert, de werkwijzen 
helderder worden en de kennis en competenties van medewerkers toenemen, 
blijkt dat de ontwikkeling van de deelnemende gemeenten in vergelijking hiermee 
achterblijft. Hierdoor dreigt een “gap” tussen de gemeenten en het ISZF te 
ontstaan, wat uiteraard niet goed voor de samenwerkingsrelatie en het 
wederzijdse begrip. Oplossingen hieromtrent worden door het ISZF gezocht in de 
vorm van het bieden van ondersteuning aan de gemeenten op het gebied van 
informatiemanagement en het faciliteren van intern ICT-overleg. 

 Werken binnen het samenwerkingsverband stelt hogere eisen aan zowel vakkennis 
als sociale en communicatieve vaardigheden. Het ISZF investeert daarom steeds 
gerichter in training en opleiding van haar medewerkers. Met het aanstellen van 
een achttal nieuwe medewerkers is het gemiddelde opleidingsniveau opgeschroefd 
– veelal HBO-niveau – om de gewenste kwaliteitsimpuls richting de gemeenten 
waar te kunnen maken. 

 Competentiemanagement en functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn 
binnen de organisatie geïntroduceerd. Zodoende verwacht het ISZF haar 
medewerkers te professionaliseren en aan zich te binden. De ervaring leert dat de 
medewerkers de oorspronkelijke band met collega’s in de gemeente waar zij 
oorspronkelijk werkzaam waren los hebben kunnen laten en niet geneigd zijn zich 
voornamelijk op één gemeente te richten.

 Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheidsorganisatie is het 
ISZF als “leerbedrijf” een samenwerking aangegaan met het ROC Friese Poort. 
Enerzijds biedt het ISZF studenten daarmee de mogelijkheid om relatief 
hoogwaardige stageopdrachten te voltooien. Anderzijds haalt het ISZF hierdoor 
extra kennis en capaciteit in huis. 
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Daardoor blijft zij als organisatie op de hoogte van trends en ontwikkelingen op 
ICT-gebied en vult zij voor beperkte kosten haar formatie aan. 

4.8 Het politiek-bestuurlijk krachtenveld

 De mate waarin het ISZF in staat is om (politiek) draagvlak voor haar activiteiten 
te creëren en om binding te behouden met de participerende gemeenten is bij 
oprichting als één van de kritische succesfactoren benoemd. De omvang van het 
samenwerkingsverband is daarbij in ieder geval geen belemmerende, maar eerder 
bevorderende, factor. Het aantal deelnemende gemeenten zorgt ervoor dat het 
samenwerkingsverband overzichtelijk en beheersbaar is en de gelijke omvang van 
de deelnemende gemeenten leidt tot gelijkheid onder de partners en derhalve niet 
tot een dominante rol van één van hen in het geheel. 

 In relatie tot het dualistisch stelsel functioneert de juridische vorm (openbaar 
lichaam onder de Wgr) niet optimaal; raadsleden hebben de mogelijkheid om 
direct toezicht te houden op en sturing te geven aan de bedrijfsvoering van het 
ISZF. Vanuit dualistische principes zouden raadsleden per gemeente een ICT-
budget moeten toekennen en is het aan het college van B&W om dat budget 
dusdanig in te zetten zodat de doelstellingen worden bereikt. Het is derhalve de 
verantwoordelijkheid van het college om toe te zien op een goede uitvoering van 
de door haar aan het ISZF gedelegeerde taken. Deze constructie lijkt echter 
tegenstrijdig te zijn met de Wgr, die nog niet is aangepast van het monistisch naar 
het dualistisch stelsel. 

 De coöperatieve verenigingsstructuur wordt door het ISZF, gezien haar 
dienstverlenende rol, als meest optimale juridische structuur gezien om een 
dergelijke samenwerking in vorm te geven. Daarbij zal het Dagelijks Bestuur 
functioneren als een soort van Raad van Commissarissen en is de Algemene 
Ledenvergadering het hoogste orgaan. Het is momenteel praktisch ondoenlijk om 
de aangegane samenwerking op basis van de Wgr om te vormen naar deze 
structuur. Echter overweegt men wel om volgens deze aangepaste structuur te 
gaan werken in de dagelijkse praktijk, ook al zou dat strijdig zijn met de Wgr. 

Het voordeel van de Wgr is echter dat de medewerkers van het ISZF hun 
ambtenarenstatus hebben behouden. Gezien het feit dat het personeel 
“automatisch” vanuit de gemeenten is overgegaan naar het ISZF, zou het vanuit 
sociaal oogpunt wellicht onwenselijk zijn geweest om deze personen hun 
verworven rechten (deels) te ontnemen.

 Momenteel wordt het risico onderkend van het feit dat de afzonderlijke 
gemeenteraden te weinig zicht hebben op het ICT-beleid en de kwaliteit en 
doelmatigheid van de uitvoering daarvan. Het samenwerkingsverband zou door 
een gebrekkige interne communicatie tussen gemeentesecretaris, 
contractmanager, college en gemeenteraad als beleidsbepalend kunnen worden 
ervaren. Het ISZF zou dan in de ogen van de gemeenteraad een eigen leven 
kunnen gaan leiden, waarbij de directeur het beleid uitstippelt zonder effectieve 
bijsturing. De autonomie van de individuele gemeente kan daarmee in het gedrang 
komen.

Omwille van het democratisch toezicht op gedelegeerde taken en een 
democratische beleidsbepaling moet dan ook zoveel mogelijk transparantie worden 
nagestreefd. Het ISZF handelt in die zin uitermate transparant in de richting van 
de deelnemers, door het periodiek inzichtelijk maken van haar werkzaamheden en 
prestaties.
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 Een ander onderkend knelpunt is het gegeven dat politiek gezien de kortere 
termijn veelal prioriteit heeft, maar ICT daarentegen een lange termijn visie 
vereist. Door haar ondersteunende functie is ICT dan ook politiek gezien minder 
interessant en staat het lager op de politieke agenda. Wanneer het ISZF te ver 
verwijderd raakt van de afzonderlijke gemeenteraden bestaat het gevaar dat 
raadsleden wel oog hebben voor het kostenaspect en niet voor de kwaliteitsimpuls 
die het ISZF levert, met alle mogelijke consequenties tot gevolg. In het geval dat 
de gemeentebegroting knelt loopt het ISZF het risico als eerste hiervan slachtoffer 
te worden.

 De burger merkt op dit moment nog weinig van het bestaan van het 
samenwerkingsverband. Op termijn moet zij echter gebruik kunnen maken van de 
elektronische dienstverlening aangeboden door de gemeenten en mogelijk 
gemaakt door ISZF. Er wordt reeds ingespeeld op ontwikkelingen zoals ten aanzien 
van DigID.

4.9 Samenvatting

Op basis van de hiervoor uiteengezette bevindingen ten aanzien van de kwaliteit en 
doelmatigheid van het ISZF kan geconstateerd worden dat het samenwerkingsverband 
een aanwinst is voor de individuele gemeenten. De kwaliteit van ICT-dienstverlening 
en ICT-voorzieningen is voor gemeenten met een omvang van circa 10.000 inwoners 
uitzonderlijk te noemen. Het is evident dat deze kwaliteitsimpuls een behoorlijke 
(financiële) investering van de deelnemers vereist. Hoewel tot op heden de groei van 
het ISZF conform begroting verloopt, is het wel zaak om op de juiste wijze sturing te 
blijven geven aan de samenwerking. 

Hoewel de structuur nooit leidend kan zijn voor de wijze waarop de samenwerking het 
best kan worden ingericht (“structure follows strategy”), lijkt het helder dat de huidige 
bestuurlijke / juridische structuur niet optimaal is in relatie tot de dagelijkse praktijk 
en het dualisme. Daarnaast is het van belang dat het ISZF nadrukkelijk haar relatie
met de belangrijkste stakeholders in stand houdt en bevordert. Informeren, 
communiceren en transparantie zijn hierbij de sleutelwoorden. 

Randvoorwaarde voor het verwezenlijken van doelstellingen is dat taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn verdeeld. Onderdeel daarvan is 
dat de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangescherpt en 
verzakelijkt, mede op basis van prestatiegerichte dienstverleningsovereenkomsten. 

Voor beide partijen leidt dit tot voordelen, omdat afspraken helder zijn geformuleerd 
en vastgelegd en men op basis daarvan elkaar kan aanspreken op (niet) geleverde 
prestaties. Op basis van de in dit hoofdstuk uiteengezette analyse ten aanzien van de 
kwaliteit en doelmatigheid van het ISZF is in navolgende figuur, per prestatie-indicator
behorend tot de verschillende perspectieven van de BSC, een waardering toegekend: 
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- = voor verbetering vatbaar, 0 = neutraal, + = goed

Figuur 15: De “score” van ISZF op de prestatie-indicatoren van de “maatschappelijke” Balanced Scorecard. 
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5. Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en 
Waardebepaling

5.1 Inleiding

Sinds 1 januari 2001 is de Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en 
Waardebepaling (SVHW) een openbaar lichaam op basis van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Één waterschap (Hollands Delta) en 18 
gemeenten hebben de bevoegdheid overgedragen tot de uitvoering van de heffing en 
invordering van waterschapsbelasting, gemeentelijke belastingen en de 
waardebepaling in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken (Woz).

Een groot deel van de in SVHW participerende gemeenten ligt geografisch binnen het 
werkgebied van het waterschap Hollandse Delta. Tevens zijn er enkele gemeenten 
aangesloten die buiten het gebied van dit waterschap vallen. Onderstaande figuur 
geeft de geografische spreiding van de deelnemers aan SVHW weer:

Figuur 16: Geografische spreiding van de gemeenten die participeren in het SVHW, inclusief het werkgebied 
van het waterschap Hollandse Delta.

In totaliteit bedient SVHW circa 270.000 burgers vanuit de participerende gemeenten, 
maar daarnaast ook ruim 800.000 inwoners van het werkgebied van Hollandse Delta.
Hierin zit wel een overlapping voor wat betreft de gemeenten die tevens binnen dit 
werkgebied vallen. De deelnemende gemeenten en het daaraan gerelateerde aantal 
inwoners is in onderstaande tabel uiteengezet:
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Gemeente Inwoneraantal

Alblasserdam 18.425

Albrandswaard* 21.037

Barendrecht* 41.304

Bergambacht 9.397

Binnenmaas* 19.634

Brielle* 16.000

Cromstrijen* 13.052

’s-Gravendeel* 8.961

Korendijk* 10.892

Nederlek 14.702

Nieuw-Lekkerland 9.465

Oud-Beijerland* 23.934

Ouderkerk 8.105

Rozenburg* 12.853

Schoonhoven 12.217

Strijen* 9.209

Vlist 9.834

Zevenhuizen-Moerkapelle 10.333

totaal gemeenten 269.354

Waterschap Hollandse Delta 825.000

* Gemeenten liggen binnen het werkgebied van het waterschap Hollandse Delta.

Tabel 3: Inwonersaantallen van de partners binnen het SVHW. Bron: CBS 1 januari 2006.

5.2 Aanleiding en doelstelling samenwerking

In de jaren ’70 van de vorige eeuw zochten 14 gemeenten (na herindeling 6 
gemeenten) in de Hoeksche Waard naar mogelijkheden om samen te werken bij de 
invoering van de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Daarbij werd ook het waterschap 
De Groote Waard betrokken. Een coördinerend medewerker, met later enkele 
personeelsleden, voerde in dienst van dit waterschap de taken uit voor deze eerste 
vorm van het samenwerkingsverband.

Begin jaren ’90 was er de van rijkswege opgelegde verschuiving van de taken ten 
aanzien van de OZB van het Rijk naar de gemeenten. Er kwamen meer taken bij de 
gemeenten te liggen en in onderhavige situatie dus ook bij de samenwerkende groep 
in dienst van het waterschap. Deze groep ging zich steeds zelfstandiger opstellen en 
er ontstond tevens een bestuurlijke commissie waarin alle deelnemers (6 gemeenten 
én 1 waterschap) waren vertegenwoordigd.

Rond 1998 deed zich de vraag voor of het wenselijk was om te komen tot uitbreiding
van de samenwerking. Conclusie was dat schaalvergroting mogelijk moest zijn, mits 
de prijs-kwaliteit verhouding toe zou nemen. Uitbreiding van het aantal deelnemers 
werd (en wordt) niet nagestreefd door actief te werven, maar door verzoeken van 
potentiële deelnemers serieus ter overweging te nemen.
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Begin 2000 wilde het waterschap overgaan tot verzelfstandiging van het 
samenwerkingsverband. De deelnemende gemeenten zagen hiertoe in eerste instantie 
geen noodzaak, omdat zij goede ervaringen hadden met deze “vrijblijvende” vorm van 
samenwerking op basis van vertrouwen en gelijkheid. Uiteindelijk is toch besloten om 
per 01-01-2001 de samenwerking formeel onder te brengen in SVHW.

Door een fusie van vijf waterschappen ontstond in 2004 de vraag of het nieuw 
gevormde waterschap Hollandse Delta kon toetreden tot SVHW. Na een positief besluit 
hieromtrent groeide SVHW fors in omvang van circa 20 tot ruim 60 formatieplaatsen, 
doordat formatie vanuit het waterschap werd overgeplaatst naar SVHW. Door deze 
groei werd op dat moment ook gekozen voor het fysiek zelfstandig vestigen van SVHW
te Klaaswaal (gemeente Cromstrijen).

De deelnemers aan SVHW treden voornamelijk toe omwille van het kostenaspect, het 
verminderen van de eigen kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit van 
dienstverlening richting haar burgers.

5.3 Bestuurlijke structuur en besturingsfilosofie

Om de samenwerking bij het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie, heffing 
en invordering van waterschapsomslagen en gemeentelijke belastingen en de 
uitvoering van de Woz kracht bij te zetten is deze voortgezet op basis van een 
gemeenschappelijke regeling. Binnen het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar 
lichaam SVHW, zoals opgericht op 1 januari 2005, is de volgende bestuurlijke 
structuur aangebracht:

Figuur 17: Bestuurlijke structuur SVHW.

Het Algemeen Bestuur (AB) van SVHW bestaat uit 20 personen. Ieder van de colleges 
van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeente vaardigt uit haar 
midden één lid af voor het AB. Het college van dijkgraaf en heemraden van het 
waterschap Hollandse Delta wijst uit haar midden twee leden aan voor het AB van 
SVHW. De beide leden van het waterschap hebben vanwege de omvang van deze 
organisatie ten opzichte van de gemeenten ieder een meervoudig stemrecht van drie. 
Gezien het grote aantal gemeenten dat participeert in SVHW leidt deze 
stemverhouding niet tot een dominante positie van het waterschap, omdat zij 
maximaal zes stemmen kan uitbrengen op een totaal van 24.
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Vanuit dualistisch oogpunt kan het een wenselijke situatie zijn, dat enkel bestuurders 
van de deelnemers aan een (uitvoerend) samenwerkingsverband plaatsnemen in het 
AB en dus geen politiek vertegenwoordigers. Echter, deze bestuurlijke constructie 
zoals binnen SVHW gehanteerd is niet conform de bepalingen in de Wgr. Volgens deze 
wet dient de gemeenteraad bestuursleden aan te wijzen vanuit de raad en de 
wethouders. Het is daarom aan de gemeenteraad om te beslissen of uitsluitend 
wethouders en burgemeesters voor het AB worden aangewezen.

De dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta is tevens voorzitter van het AB van 
SVHW. Bij de aanvang van deze gemeenschappelijke regeling is bij wijze van 
“gentlemen agreement” deze benoeming overeengekomen, omdat het waterschap het 
grootste werkgebied inbrengt voor SVHW. Deze relatie tussen voorzitterschap van het 
waterschap en van SVHW betreft echter géén statutaire bepaling voor eventuele 
toekomstige benoemingen.

Het AB komt vier tot vijf keer per jaar bijeen en heeft onder andere de volgende 
bevoegdheden: vaststellen en wijzigen van de begroting, vaststellen van de rekening, 
organisatiestructuur en bijdragen van de deelnemers van SVHW en de wijze van 
betaling daarvan en benoeming en ontslag van de directeur.

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat formeel uit drie leden van het AB, waaronder de 
voorzitter. Deze bestuurslaag functioneert tot op heden echter nauwelijks, omdat er 
sprake is van collegiaal bestuur vanuit het AB. Gezien de groei die SVHW heeft 
doorgemaakt is de bestuurbaarheid in het gedrang gekomen en is gekozen voor het 
mandateren van taken vanuit het AB naar het DB. Vanaf heden zal het DB hierdoor 
een meer prominente rol krijgen.

De ambtelijke adviescommissie heeft tot taak om het AB gevraagd en ongevraagd te 
adviseren omtrent alle aangelegenheden betreffende SVHW. Deze commissie bestaat 
uit ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemers in het samenwerkingsverband. 
De functie van deze commissieleden binnen de eigen organisatie loopt sterk uiteen
(hoofd middelen tot medewerker financiën), waardoor de effectiviteit van dit 
overlegorgaan niet altijd optimaal is. De directeur van het SVHW maakt ook deel uit 
van dit adviesorgaan.

In het verleden was de betrokkenheid van de gemeentesecretaris ten opzichte van 
SVHW gewaarborgd door zijn rol in deze adviescommissie. Gezien de jarenlange 
positieve ervaringen met dit samenwerkingsverband en het administratieve /
beheersmatige karakter van de taken van SVHW, hebben de gemeentesecretarissen in 
de loop der tijd hun positie ten opzichte van SVHW afgezwakt.

5.4 De interne organisatie

 Door de toetreding van het waterschap Hollandse Delta en de daarmee gepaard 
gaande (forse) groei van de formatie én het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen 
is onlangs de organisatiestructuur van SVHW aangepast. De afdelingen zijn, mede 
door de toenemende automatisering en digitalisering van de werkprocessen, 
ingericht langs de hoofdprocessen van SVHW; bestanden, heffingen en 
invordering. Voor de implementatie en kanteling van de organisatie wordt een 
periode van drie jaar uitgetrokken om te komen tot optimale invulling van deze 
structuur.

Het is overigens bij toetreding van nieuwe deelnemers géén vanzelfsprekendheid 
dat de bestaande formatie vanuit deze organisaties wordt overgedragen aan 
SVHW. Per deelnemer worden de consequenties van toetreding op de werklast 
zorgvuldig in kaart gebracht en wordt de afweging gemaakt of uitbreiding van de 
formatie wenselijk / noodzakelijk is.
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Mocht dat het geval zijn, dan wordt tevens nog geselecteerd op de juiste 
competenties van de kandidaat vanuit de toetredende deelnemer.

 Er is een adjunct-directeur aangesteld die zich voornamelijk zal richten op de 
interne bedrijfsvoering. De algemeen directeur zal zich meer gaan toeleggen op 
het onderhouden van de bestuurlijke relaties en het netwerk rondom SVHW. Door 
deze rolverdeling wordt de kwetsbaarheid van de organisatie verminderd doordat 
de continuïteit in de leiding wordt gewaarborgd. 

 De medewerkers van SVHW (ruim 60 formatieplaatsen) genieten de rechtspositie 
gelijk aan die van het personeel van het waterschap Hollandse Delta. Zij 
functioneren binnen de volgende ambtelijke structuur van SVHW:

Figuur 18: Ambtelijke organisatie SVHW.

 Het zwaartepunt van de formatie van SVHW ligt binnen de afdeling 
Waterschapsomslagen, Gemeentelijke belastingen en WOZ en de afdeling 
Verontreinigingsheffing en Ingezetenenomslag, met ieder ongeveer 20 fte. De 
formatie over de stafdeling Diensten en de afdeling Dwanginvordering en 
Bestandscontrole is gelijkelijk verdeeld (10 fte.).

 De huidige omvang van SVHW is niet afdoende om alle middelenfuncties in eigen 
beheer te nemen. De ICT-functie wordt vanwege het takenpakket als vitaal voor 
SVHW beschouwd en wordt daarom grotendeels intern ingevuld, alleen in geval 
van storingen wordt externe capaciteit ingezet.

 De profilering van het SVHW in de richting van zowel haar deelnemers als ook in 
de richting van de burger verdient de aandacht. In relatie tot de burger kan het 
SVHW meer transparant opereren door de website in te zetten als 
communicatiemiddel en via nieuwsbrieven kan zij frequenter met haar klant 
communiceren. Digitalisering speelt een belangrijke rol bij het inspelen op de 
behoeften van de klant.
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5.5 De toegevoegde waarde voor de klant

 Ten aanzien van SVHW is het niet eenvoudig om de toegevoegde waarde van deze 
samenwerking expliciet te maken. Dit wordt ingegeven door het feit dat er reeds 
tientallen jaren sprake is van deze samenwerking en er is nauwelijks tot geen 
vergelijking te maken met de situatie waarin iedere deelnemer zelf zorg zou 
dragen voor de uitvoering van de betreffende taken. Voor veel deelnemers en 
taken bestaat er zelfs geen enkele individuele historie ten aanzien van deze 
taakuitoefening.

 SVHW onderscheidt voor haar deelnemers een viertal producten:

- Vastgoedinformatie;

- Woz-administratie;

- Heffingen;

- Invorderingen.

Ten aanzien van deze producten geldt het profijtbeginsel; de gebruiker betaalt en 
is dus ook vrij om te kiezen welke producten zij van SVHW afneemt. Dat geldt ook 
voor de verschillende onderdelen binnen deze productcategorieën. Zo kan met 
betrekking tot belastingheffing ervoor gekozen worden om alle of slechts een 
beperkt aantal belastingsoorten via SVHW te heffen, zoals Woz, OZB, rioolrechten, 
afvalstoffen, grafrechten en toeristenbelasting.

 De deelnemers ervaren SVHW over het algemeen als een deskundige, betrouwbare 
en toonaangevende partij. Een belangrijk punt van aandacht hierbij is wel dat de 
individuele deelnemers in toenemende mate afhankelijk worden van SVHW, omdat 
de kennis aangaande de producten van SVHW niet tot nauwelijks (meer) binnen de 
afzonderlijke organisaties aanwezig is.

 De taken die SVHW primair uitoefent, in opdracht van de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband, zijn uitvoerend / ondersteunend van aard. Door de directe 
relatie van SVHW met de burgers is het echter des te belangrijker om vooral ook 
een dienstverlenende en servicegerichte attitude te ontwikkelen. Hiertoe 
onderneemt SVHW momenteel gerichte actie om zowel de klanttevredenheid van 
de burgers als ook van de deelnemers te gaan meten en monitoren.

 SVHW informeert haar deelnemers op kwartaalbasis omtrent de geleverde 
prestaties aan de hand van een (standaard) managementrapportage. Maatwerk 
rapportages kan SVHW nog niet in alle gevallen aanleveren of slechts tegen een 
meerprijs voor het opleveren van bepaalde gegevens vanwege het daaraan 
gerelateerde arbeidsintensieve proces. Intern meet SVHW de kwaliteit van haar 
dienstverlening ook nog niet expliciet op alle aspecten. De duur van telefonische 
afhandeling wordt bijvoorbeeld wel gemeten, maar de behandeltermijnen nog niet. 

 De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is binnen het SVHW niet nader 
uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst, waarin de wederzijdse 
verplichtingen en prestaties kunnen worden vastgelegd. Het ontbreekt hiermee in 
een duidelijk instrument op basis waarvan het SVHW haar prestaties periodiek kan 
verantwoorden richting de deelnemers en dus ook aan betrouwbare 
managementinformatie op basis waarvan de deelnemers SVHW kunnen 
aanspreken op geleverde diensten.
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5.6 De financiële prestaties

 Zoals eerder vermeld speelt het profijtbeginsel binnen SVHW een belangrijke rol. 
De verrekeningssystematiek van de kosten is gebaseerd op een tariefstelling per 
product, waarbij alleen betaald wordt voor de afgenomen diensten. De tarieven 
zijn wel gedifferentieerd naar een tweetal categorieën deelnemers; gemeenten 
binnen én gemeenten buiten het werkingsgebied van het waterschap Hollandse 
Delta. Deze tweedeling is aangebracht vanwege het feit dat binnen het 
werkingsgebied van dit waterschap gebruik kan worden gemaakt van dezelfde 
gegevensbestanden, waardoor synergievoordelen optreden.

Om deze verschillen in jaarlijkse bijdragen aan SVHW te nivelleren betrachten de 
deelnemers ook een bepaalde mate van solidariteit, door een (basis)opslag voor 
algemene kosten te accepteren in de tarifering.

 Uit een in 2005 uitgevoerd onderzoek naar de meest optimale schaal van SVHW is 
gebleken dat de rol van het waterschap essentieel is voor de beheersing van de 
kosten. Uit een analyse blijkt dat indien het waterschap géén deel uitmaakt van 
het samenwerkingsverband de kosten voor de deelnemende gemeenten oplopen 
met 50% tot 85% ten opzichte van het huidige kostenniveau. 

 Ook voor wat betreft het kostenaspect geldt dat er niet tot nauwelijks een 
uitspraak gedaan kan worden over de meerwaarde van de samenwerking ten 
opzichte van de individuele taakuitoefening binnen de gemeenten / het 
waterschap. Wel kan gesteld worden dat uit diverse benchmark studies blijkt dat 
de kosten per eenheid product van SVHW op dit moment tot de laagste in 
Nederland behoren.

5.7 Het lerend en groeivermogen

 Met de toetreding van het waterschap Hollandse Delta heeft SVHW een forse groei 
doorgemaakt; van circa 20 tot ruim 60 formatieplaatsen. Direct daarop volgend is 
de vraag ontstaan wat de meest optimale schaal voor het samenwerkingsverband 
is gelet op het kostenaspect, de bestuurbaarheid en de interne organisatie. Daaruit 
is de conclusie getrokken dat opschaling binnen het werkingsgebied van het 
waterschap Hollandse Delta toegevoegde waarde voor SVHW zal hebben. 

Door toetreding van de gemeenten binnen dit gebied kan nog extra 
synergievoordeel behaald worden. Daarnaast zullen kansen worden benut tot het 
aangaan van strategische allianties met gelijksoortige samenwerkingsverbanden. 
Uit het oogpunt van kennisdeling, gezamenlijke inkoop en profilering kan dit een 
aanvulling zijn op het versterken van de eigen organisatie.

 Gezien het administratieve / beheersmatige karakter van de werkzaamheden 
binnen SVHW worden veel werkprocessen gestandaardiseerd. Hierdoor speelt de 
administratieve organisatie en de automatisering daaromtrent een belangrijke rol 
voor SVHW. Er is ten aanzien van deze factoren dan ook veel kennis in eigen huis 
aanwezig.

 Het meten en monitoren van de klanttevredenheid in de nabije toekomst moet 
leiden tot inzichten aangaande het functioneren van SVHW. De indruk bestaat dat 
de servicegerichte attitude voor verbetering vatbaar is, omdat in sommige gevallen 
nog volgens verouderde methoden en intern gericht wordt gewerkt. Er zullen op 
basis van de uitkomsten dan ook gerichte trainingen worden ingezet om het 
klantgericht werken van haar medewerkers te verbeteren. Over het algemeen 
investeert SVHW aanzienlijk in de opleiding en ontwikkeling van haar 
medewerkers.
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 SVHW neemt een proactieve houding aan voor wat betreft het ontwikkelen van 
nieuwe diensten. Bijvoorbeeld het voeren van de authentieke basisregistraties 
(gebouwen en adressen) zal het SVHW – na een succesvolle pilot - gaan aanbieden 
aan haar deelnemers.

5.8 Het politiek-bestuurlijk krachtenveld

 Binnen SVHW is het onderscheid tussen de verschillende rollen van eigenaar, 
opdrachtgever en opdrachtnemer nog onvoldoende uitgewerkt. De rol van eigenaar 
en opdrachtgever ligt momenteel veelal in één hand, namelijk van het bestuurslid 
dat de betreffende gemeente of het waterschap vertegenwoordigt in het AB. Dat 
terwijl de belangen van eigenaar (borgen van de continuïteit) en opdrachtgever 
(garanderen beste prijs-kwaliteitverhouding) uiteen kunnen lopen. 

Naarmate de groei van SVHW verder doorzet en de verhoudingen binnen het 
samenwerkingsverband verder worden verzakelijkt, nemen de risico’s die aan deze 
constructie zijn verbonden toe.

 Het feit dat het waterschap Hollandse Delta als grote partij deelneemt aan het 
samenwerkingsverband leidt tot op heden niet tot problemen in de aansturing van 
en besluitvorming rondom SVHW. Ondanks het voorzitterschap van SVHW en het 
meervoudig stemrecht van het waterschap kan de potentiële macht van deze 
deelnemer door het groot aantal andere deelnemers worden ingeperkt.

5.9 Samenvatting

Op basis van de hiervoor uiteengezette bevindingen ten aanzien van de kwaliteit en 
doelmatigheid van SVHW kan geconstateerd worden dat het samenwerkingsverband 
niet valt weg te denken als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en 
het waterschap. Ondanks het feit dat er geen expliciete vergelijking kan worden 
gemaakt van de huidige prestaties ten opzichte van een situatie waarin iedere 
deelnemer de betreffende taken in eigen beheer uitvoerde, kan gesteld worden dat 
SVHW een duidelijke toegevoegde waarde levert. Dit blijkt uit zowel de tevredenheid 
van de deelnemers over SVHW, maar ook uit landelijke benchmark studies die 
aantonen dat het prijsniveau van SVHW tot de laagste in Nederland behoren.

Punten van aandacht voor SVHW moeten met name gezocht worden in het verder 
professionaliseren van de interne organisatie en het verzakelijken van de 
verhoudingen tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Met het oog op een 
mogelijke verdere uitbreiding van het aantal deelnemers in de (nabije) toekomst 
worden deze aspecten van een steeds groter belang. 

De specifieke aandachtspunten blijken ook uit de onderstaande figuur. Per prestatie-
indicator behorend tot de verschillende perspectieven van de BSC is een waardering 
toegekend op basis van de analyse van de kwaliteit en doelmatigheid van SVHW:
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- = voor verbetering vatbaar, 0 = neutraal, + = goed

Figuur 19: De “score” van SVHW op de prestatie-indicatoren van de “maatschappelijke” Balanced Scorecard. 
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6. Inkoopbureau Rivierenland

6.1 Inleiding

Bij het openbaar lichaam Regio Rivierenland zijn negen gemeenten aangesloten; 
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel 
en Zaltbommel. Deze onder de Wgr opererende regio bestaat uit een drietal diensten, 
te weten Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI), de Bestuursdienst en de 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Rivierenland (GGD).

Op 14 oktober 2004 is door het Algemeen Bestuur (AB) van de Regio Rivierenland 
besloten tot het oprichten van een gemeenschappelijk inkoopbureau. Dit bureau 
verleent formeel sinds 1 januari 2005 advies op het gebied van inkoop voor de negen 
gemeenten die tezamen de Regio Rivierenland vormen, de gemeente West Maas en 
Waal en de diensten van de Regio Rivierenland (AVRI, GGD en Bestuursdienst).

In onderstaande figuur is de geografische spreiding van de deelnemende gemeenten 
in kaart gebracht:

Figuur 20: Geografische spreiding van de gemeenten die participeren in het inkoopbureau Rivierenland. 
(“Kesteren” is de voormalige naam van de gemeente Neder-Betuwe).

Het gezamenlijk inkoopbureau Rivierenland bedient in dit achterland via de gemeenten 
ruim 230.000 inwoners, als volgt verspreid over de deelnemers:
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Gemeente Inwoneraantal

Buren 25.581

Culemborg 27.200

Geldermalsen 26.263

Lingewaal 10.824

Maasdriel 23.557

Neder-Betuwe 22.362

Neerijnen 11.786

Tiel 41.009

Zaltbommel 26.180

West Maas en Waal 18.391

subtotaal gemeenten 233.153

GGD, AVRI, Bestuursdienst 25.000

totaal 258.153

Tabel 4: Inwonersaantallen van de binnen het ISZF deelnemende gemeenten. Bron: CBS 1 januari 2006.

Zoals vermeld zet het inkoopbureau zich ook in voor de drie diensten van de Regio 
(AVRI, GGD en Bestuursdienst). Qua omvang en intensiteit van de werkzaamheden 
voor deze diensten wordt dit vergeleken met een gemeente van circa 25.000 
inwoners.

6.2 Aanleiding en doelstelling samenwerking

In 2002 is binnen de regio Rivierenland het initiatief genomen om te komen tot een 
werkgroep inkoop. Deze werkgroep, vertegenwoordigd door elk van de deelnemende 
gemeenten, heeft zich georiënteerd op de mogelijkheden en voorbeelden op het 
gebied van gezamenlijke inkoop. Op basis van deze eerste bevindingen heeft de kring 
van gemeentesecretarissen binnen de regio geconcludeerd dat samenwerking op dit 
gebied verder uitgewerkt kon worden. Op basis van een eerste inventarisatie van 
mogelijke gezamenlijke inkooptrajecten zijn in 2003/2004 bij wijze van “pilot” een 
aantal trajecten in samenwerking uitgevoerd. Op 14 oktober 2004 is door het 
Algemeen Bestuur (AB) van de regio besloten tot het opzetten van een 
gemeenschappelijk inkoopbureau, dat per 1 januari 2005 operationeel is geworden.

Met de oprichting van het inkoopbureau worden een tweetal hoofddoelen nagestreefd;

1. Professionaliseren van de inkoopfunctie van de deelnemers;

Door de samenwerking zijn voordelen te behalen op het gebied van administratieve 
afhandeling en kwaliteitsverbetering. Daarnaast dienen gemeenten zich te houden aan 
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van inkoop, waarvoor de 
kennis binnen het inkoopbureau aanwezig is.

2. Bereiken van besparingen.

Voor wat betreft het bereiken van besparingen door een groter inkoopvolume is in 
termen van geld beoogd dat iedere deelnemer een besparing van 1% realiseert op het 
in te kopen (beïnvloedbare) deel van de jaarbegroting. In totaliteit zou dat voor de 
deelnemers leiden tot een gezamenlijke besparing van ruim € 1,6 miljoen per jaar.
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Tevens kan door de verdere professionalisering van de inkoopfunctie ook worden 
bespaard op inhuur van externe deskundigen op het gebied van (Europese) 
aanbestedingen.

6.3 Bestuurlijke structuur en besturingsfilosofie

Het inkoopbureau Rivierenland opereert onder de vlag van het openbaar lichaam regio 
Rivierenland. Dit openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid heeft een Algemeen 
Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Onder de coördinatie van een 
bestuurscommissie die rechtstreek onder het AB valt, dus zonder tussenkomst van het 
DB van de regio, functioneert het inkoopbureau binnen de Bestuursdienst. 

Om de bestuurlijke structuur waarbinnen het inkoopbureau werkzaam is helder te 
schetsen is onderstaand de positie van het inkoopbureau ten opzichte van de regio 
Rivierenland uiteengezet:

Figuur 21: Bestuurlijke structuur Inkoopbureau Rivierenland en positionering binnen de Regio Rivierenland.

Het hoogste bestuursorgaan van de regio, het AB, wordt gevormd door 39 leden en 
komt vijf keer per jaar bijeen. Het aantal zetels van een gemeente in het AB is 
gerelateerd aan de omvang van het aantal inwoners. 
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De leden van het AB worden conform de Wgr aangewezen door de gemeenteraden uit 
deze raad en het college van B&W.

Het AB kiest uit haar midden de leden van het DB, bestaande uit 9 leden, waarbij alle 
gemeenten zijn vertegenwoordigd. Het DB van de Regio heeft als zodanig geen directe 
betrokkenheid bij het inkoopbureau.

De bestuurscommissie is in het leven geroepen omdat naast de negen deelnemende 
gemeenten in de regio ook andere maatschappelijke partners mee (kunnen) doen, 
zoals de gemeente West Maas en Waal. Het zou dan niet logisch zijn om de 
besluitvorming bij het bestuur te leggen waarvan de deelnemer geen deel uitmaakt. 
De bestuurscommissie vervangt daarom in geval van het inkoopbureau het DB van de 
Regio en richt haar voorstellen direct aan het AB. In de bestuurscommissie nemen één 
bestuurslid, twee wethouders en twee gemeentesecretarissen van de deelnemende 
gemeenten plaats, welke sturing geven aan het inkoopbureau en een adviserende en 
informerende rol richting het AB vervullen. De inkoopcoördinator neemt als secretaris, 
dus zonder stem, deel aan het overleg.

De rolverdeling tussen eigenaar, opdrachtnemer en opdrachtgever is ten aanzien van 
het inkoopbureau niet strikt gescheiden en eenduidig. Als eigenaar treden zowel 
bestuurders als raadsleden op en de opdrachtgever varieert over verschillende 
budgethouders in de gemeenten per inkooptraject. Het zou duidelijker en 
transparanter zijn indien de gemeentesecretarissen altijd optreden als formeel 
opdrachtgever aan het inkoopbureau en derhalve dan ook geen deel uitmaken van de 
bestuurscommissie.

6.4 De interne organisatie

 Het inkoopbureau Rivierenland is gestart vanuit een nagenoeg blanco situatie. 
Iedere gemeente verzorgde voorheen veelal ongecoördineerd en ongestructureerd 
zelf haar inkoop. Alleen binnen de gemeente Tiel was circa 0,5 fte. in dienst die 
enkele inkooptrajecten voor deze gemeente verzorgde. Dit leidde ertoe dat bij de 
oprichting van het inkoopbureau deze betreffende medewerker vanuit de 
gemeente Tiel als coördinator fulltime is gedetacheerd naar het inkoopbureau en er 
daarnaast 2 fte. inkoopadviseurs en 0,5 fte. ondersteuning extern zijn 
aangetrokken. Deze medewerkers zijn in dienst van de regio Rivierenland en 
functioneren binnen de volgende structuur:

Figuur 22: Ambtelijke structuur gezamenlijk inkoopbureau Rivierenland.
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 De formatie van het inkoopbureau is bij aanvang gebaseerd op een externe 
vergelijking met gelijksoortige initiatieven in Nederland, zoals het inkoopbureau 
West-Brabant en op bepaalde basisgegevens zoals inwoners per inkoper. In de 
praktijk blijkt dat de huidige formatie als krap wordt ervaren en dat daarom ook 
expliciete keuzes worden gemaakt in het maximaal aantal gezamenlijke 
inkooptrajecten per jaar. Gezien het feit dat het inkoopbureau voor een periode 
van drie jaar is opgezet in de huidige vorm en daarna de toegevoegde waarde 
ervan wordt geëvalueerd en de opzet mogelijkerwijs wordt aangepast, is het niet 
de verwachting dat de formatie in deze periode wordt uitgebreid.

 De Regio telt 270 medewerkers en kent een directiemodel, waarbij de drie 
diensten (AVRI, GGD en Bestuursdienst) worden aangestuurd door een directeur. 
Uit deze structuur blijkt dat het inkoopbureau - in casu de inkoopcoördinator -
hiërarchisch ambtelijk verantwoording dient af te leggen aan het hoofd Beleid & 
Projecten binnen de Bestuursdienst van de Regio. Vanuit bestuurlijk oogpunt 
rapporteert de inkoopcoördinator rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van het 
hoofd Beleid & Projecten, aan de bestuurscommissie.

 De inkoopadviseurs van het inkoopbureau zijn een (vooraf jaarlijks afgesproken)
aantal dagdelen per week aanwezig op locatie van de deelnemende gemeenten en 
verstrekken gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van inkooptrajecten. Op 
deze wijze zijn zij herkenbaar voor de organisaties, kunnen zij directer 
communiceren met haar klanten en zijn zij beter in staat om de toegevoegde 
waarde van het inkoopbureau te profileren.

De rol van de inkoopadviseurs is tweeledig; enerzijds verzorgen zij individuele 
inkooptrajecten voor de deelnemers en anderzijds verzorgen zij de 
projectleidersrol in geval van gezamenlijke inkooptrajecten. De klant heeft in deze 
altijd de inhoudelijke deskundigheid en de inkoopadviseurs ondersteunen door het 
aandragen van de procedures en coördineren van het proces. Maandelijks 
stemmen deze adviseurs hun werkzaamheden en eventuele gezamenlijke 
initiatieven af tijdens een formeel overlegmoment.

6.5 De toegevoegde waarde voor de klant

 Het deelnemen aan een gezamenlijk inkooptraject berust voor de deelnemers aan 
het inkoopbureau op vrijwilligheid. Daarmee wordt de autonomie van de 
deelnemers in stand gehouden, wat als een van de succesfactoren van het 
samenwerkingsverband wordt beschouwd. Echter, de keerzijde aan deze 
vrijwilligheid betreft het feit dat veelal een beperkte groep van de deelnemers 
participeert in een gezamenlijk inkooptraject en voornamelijk of uitsluitend gebruik 
maakt van de individuele ondersteuning vanuit het inkoopbureau in de eigen 
organisatie.

 De gemeenten en hun medewerkers zijn niet gewend aan het gezamenlijk inkopen 
van producten/diensten, daarom gaat de rol van het inkoopbureau duidelijk 
gepaard met een groei-/leerproces. Bij aanvang heeft het inkoopbureau iedere 
gemeente begeleid in het opstellen van een inkoop- en aanbestedingsbeleid dat als 
kapstok dient voor alle inkooptrajecten.

 Deelname aan een gezamenlijk inkooptraject dient door de gemeenten vroegtijdig 
in het inkooptraject kenbaar gemaakt en formeel bekrachtigd te worden. Waarvoor 
geldt dat eenmaal instappen in het traject betekent dat er geen weg terug meer is, 
bijvoorbeeld indien de keuze uiteindelijk niet op de vertrouwde huisleverancier 
valt. Wel worden er altijd raamcontracten gesloten zodat niet iedere deelnemer 
verplicht is om te komen tot de keuze voor exact hetzelfde product of dienst.
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 De budgethouders in de gemeenten blijven verantwoordelijk voor de 
inkooptrajecten, er vindt dus geen budgetoverheveling plaats. Bij het afsluiten van 
een inkoopovereenkomst met een externe leverancier worden dan ook individuele 
contracten per gemeenten/budgethouder en leverancier afgesloten. Het naleven 
van deze afgesloten contracten is en blijft dan ook een verantwoordelijkheid van 
de gemeente en niet van het inkoopbureau. Om de administratieve 
contractbeheersing goed op orde te krijgen en te onderhouden nemen enkele 
gemeenten momenteel het initiatief om zelf daarvoor capaciteit (0,5 fte) aan te 
trekken.

 Er is momenteel nog geen sprake van gestructureerde meting van de 
klanttevredenheid en van de beleving van de kwaliteit van het inkoopbureau door 
de leveranciers. Het is de bedoeling dat dit op korte termijn wel wordt opgepakt en 
de ontwikkeling daarin jaarlijks wordt gemonitord.

 De dienstverlening aan de gemeenten geschiedt op basis van een jaarlijks vooraf 
vastgestelde planning van inzet van de inkoopadviseurs en eventuele 
(gezamenlijke) inkooptrajecten. Aan deze diensten ligt per deelnemer géén 
dienstverleningsovereenkomst ten grondslag op basis waarvan opdrachtgever en 
opdrachtnemer elkaar kunnen aanspreken op het (niet) nakomen van prestatie-
afspraken. Nu wordt de gemeentesecretaris per kwartaal geïnformeerd over de 
uitgevoerde werkzaamheden en eventueel afgesloten contracten.

6.6 De financiële prestaties

 Voor de start van het inkoopbureau is per deelnemer een kwantitatieve analyse 
opgesteld van de inkoopsituatie binnen de eigen organisatie. Dit in het kader van 
het in beeld brengen van de 0-situatie voor wat betreft de facturenstroom, het 
aantal leveranciers en het jaarlijks inkoopbedrag van de gemeente.

Doel was om aan de hand van deze inventarisatie de prestaties van het 
gezamenlijk inkoopbureau af te kunnen meten. In de praktijk blijkt dit nagenoeg 
onmogelijk en tot onjuiste vergelijkingen te leiden. Het inkoopvoordeel kan niet 
per traject per deelnemer inzichtelijk worden gemaakt en door prijs- en 
marktontwikkelingen is een zuivere vergelijking niet te maken.

 De personeelskosten van het inkoopbureau worden verrekend over de deelnemers 
op basis van de vooraf gecalculeerde inzet per inkoopadviseur per deelnemers. Op 
basis van de totale kosten wordt het tarief per dagdeel per adviseur bepaald en de 
afgesproken dagdelen worden in rekening gebracht. Daarnaast worden de overige 
kosten gedekt uit een vaste bijdrage die gelijkelijk is verdeeld over de deelnemers 

Deze verrekenmethodiek berust dus op een vooraf vastgestelde prijs en niet op 
basis van werkelijk bestede uren achteraf. Voordeel van deze kostenverdeling is 
dat de gemeenten die nauwelijks gebruik maken van de gezamenlijke 
inkoopmogelijkheden wél bijdragen aan de kosten van de inzet hiervoor. Daarmee 
wordt indirect de deelname aan gezamenlijke trajecten wel gestimuleerd.

 De opzet en introductie van het inkoopbureau vergt een bepaalde (financiële) 
investering van alle deelnemers. Daarom is het niet wenselijk dat direct sterk 
gestuurd wordt op het behalen van kostenvoordelen en dat deze voordelen zelfs al 
vroegtijdig in de individuele gemeentebegrotingen worden versleuteld. Het 
inkoopbureau heeft tijd nodig om zich te vestigen en professionaliseren, 
desalniettemin heeft zij ten aanzien van een aantal trajecten (leerlingenvervoer en
Wvg-hulpmiddelen) haar toegevoegde waarde meer dan aangetoond en een 
aanzienlijk financieel inkoopresultaat gerealiseerd voor de deelnemers.
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6.7 Het lerend en groeivermogen

 De omvang van het inkoopbureau Rivierland is voor wat betreft het aantal 
deelnemers momenteel afdoende. In de huidige omvang worden, afhankelijk van 
het aantal deelnemers aan het betreffende inkooptraject, (aanzienlijke) 
schaalvoordelen behaald bij de inkoop. Uitbreiding van het aantal deelnemers 
behoort op termijn tot de mogelijkheden, maar hierbij dient kritisch te worden 
gekeken naar wat de maximale schaal is waarbij nog inkoopvoordelen behaald 
kunnen worden. Ter illustratie geldt hierbij dat een leverancier niet onder zijn 
inkoopprijs kan/wil verkopen en ergens is die limiet bereikt.

 De medewerkers van het inkoopbureau hebben een professionele 
inkoopachtergrond, veelal gecombineerd met een specifieke inkoopopleiding 
(NEVI). Dit garandeert een bepaalde mate van kwaliteit in deze aanloopfase van 
het gezamenlijke inkoopbureau, momenteel worden er dan ook weinig tot geen 
initiatieven genomen om direct te investeren in extra training en opleiding van het 
personeel. De medewerkers oriënteren zichzelf wel nadrukkelijk ook extern voor 
informatie uitwisseling en kennisdeling. 

De binnen het inkoopbureau aanwezige kennis wordt actief gedeeld met de 
medewerkers/budgethouders in de gemeenten en de diensten van de Regio tijdens 
cursussen en bijeenkomsten.

6.8 Het politiek-bestuurlijk krachtenveld

 De doelstellingen die met het gezamenlijk inkopen via het professionele 
inkoopbureau worden beoogd (kosten reductie en professionalisering) lijken in 
sommige opzichten tegenstrijdig aan elkaar. Met de exploitatie van het 
inkoopbureau zijn (met name personele) kosten gemoeid die zich (meer dan) 
moeten terugverdienen via het schaalvoordeel van gezamenlijk inkopen. 

In de praktijk blijkt echter dat politiek en bestuurlijk de focus vooral wordt gericht 
op het kostenvoordeel dat moet worden behaald. De professionalisering van de 
inkoopfunctie binnen de afzonderlijke gemeenten is daarbij van ondergeschikt 
belang gemaakt. 

Nadrukkelijk moet onderkend worden dat vooral ook het inbrengen van 
deskundigheid op het gebied van inkoop een steeds belangrijker aspect wordt voor 
gemeenten in het kader van bijvoorbeeld risicobeheersing. Door de complexer 
wordende (Europese) regelgeving en de wettelijke bepalingen ten aanzien van 
openbaar en Europees aanbesteden kan een gemeente eigenlijk niet meer zonder 
een professionele inkoopfunctie. Het gezamenlijk inkoopbureau moet dus enerzijds 
gezien worden als investering in het beheersen van (inkoop) risico’s en anderzijds 
als een manier om (financiële) inkoopvoordelen te behalen. Deze insteek is met 
name ook van belang bij de eindevaluatie die na drie jaar zal plaatsvinden.

 Het werkelijk financieel inkoopvoordeel dat het inkoopbureau realiseert voor de 
deelnemers is niet altijd goed inzichtelijk te maken voor de afzonderlijke besturen 
en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Dit kan ertoe leiden dat met 
name de politiek wél de exploitatiekosten van het inkoopbureau ziet, maar weinig 
zicht heeft op de prestaties die daarvoor worden geleverd. Het is daarom des te
belangrijker dat het inkoopbureau zich nadrukkelijk profileert in de richting van 
haar opdrachtgevers en de politieke geledingen om haar toegevoegde waarde aan 
te tonen.
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6.9 Samenvatting

De hiervoor uiteengezette bevindingen ten aanzien van de kwaliteit en doelmatigheid 
van het Inkoopbureau Rivierenland leiden tot de conclusie dat het 
samenwerkingsverband haar positie nog moet verstevigen en haar toegevoegde 
waarde nadrukkelijker onder de aandacht van haar klanten moet brengen. Het is 
evident dat de gemeenten uit oogpunt van risicobeheersing en kostenvoordelen 
daadwerkelijk van de meerwaarde van het inkoopbureau kunnen profiteren. Zaak is 
dan wel dat wellicht meer gezamenlijk en minder vrijblijvend gebruik wordt gemaakt 
van de diensten van het inkoopbureau. Ook dient de rolverdeling beter te worden 
afgestemd en dient de opdrachtgever - opdrachtnemer relatie te worden verzakelijkt.
Beide partijen krijgen zo een instrument om de prestaties van het inkoopbureau te 
monitoren en elkaar aan te spreken op het (niet) nakomen van gemaakte afspraken.

Op basis van de analyse ten aanzien van de kwaliteit en doelmatigheid van het 
Inkoopbureau Rivierenland, is in onderstaande figuur per prestatie-indicator behorend 
tot de verschillende perspectieven van de BSC een waardering toegekend: 

- = voor verbetering vatbaar, 0 = neutraal, + = goed

Figuur 23: “Score” Inkoopbureau op de prestatie-indicatoren van de “maatschappelijke” Balanced Scorecard. 
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7. Conclusies en handreikingen

7.1 Inleiding

De theoretische beschouwing en de ervaringen vanuit de praktijk zijn in dit hoofdstuk 
bij elkaar gebracht. Op basis van de in voorgaande hoofdstukken gepresenteerde 
bevindingen, zijn onderstaand de belangrijkste conclusies puntsgewijs op een rij 
gezet. Daarbij is expliciet een antwoord gegeven op de deelvragen en hoofdvraag van 
het onderzoek. 

Op basis van de conclusies uit het onderzoek zijn enkele handreikingen opgesteld om 
de bedrijfsvoering van bestaande interbestuurlijke SSC’s verder te optimaliseren en 
om richting en sturing te geven aan nieuwe initiatieven op het gebied van 
intergemeentelijke samenwerking.

7.2 Conclusies

De conclusies uit het onderzoek zijn gecategoriseerd naar de vijf deelvragen. De 
bevindingen ten aanzien van de deelvragen vier en vijf vormen samen het antwoord
op de hoofdvraag van onderhavig onderzoek:

1. Achtergronden en doelstellingen

 Een SSC wordt veelal gevormd door gemeenten die vanuit historisch perspectief 
met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld op sociaal en/of cultureel gebied. Deze 
gemeenten hebben daarbij een geschiedenis met elkaar op het gebied van 
(incidentele) samenwerking op diverse terreinen, waardoor een vertrouwensband
is opgebouwd en wederzijds inzicht bestaat van de interne organisatie en situatie.

De participerende gemeenten liggen geografisch gezien dichtbij elkaar en zijn 
veelal van een gelijksoortige omvang qua inwoneraantal. Er wordt door de 
deelnemers in het SSC ook bewust gewaakt voor het toetreden van gemeenten die 
in omvang - inwoneraantal en/of oppervlakte - aanzienlijk groter zijn dan het 
gemiddelde. Dominantie (of de beleving daarvan) van één partij binnen het 
samenwerkingsverband wordt als bedreigend voor de continuïteit ervaren. De 
samenwerkingsrelatie is nadrukkelijk gebaseerd op onderling vertrouwen en
gelijkheid.

 Gemeenten beogen over het algemeen gelijksoortige doelstellingen met de 
participatie binnen het SSC; verhogen van de kwaliteit en reduceren van de 
kosten. Indirect verwacht men daarmee de kwetsbaarheid van de organisatie te 
verminderen, professionalisering van ondersteunende functies te realiseren en 
beter in te kunnen spelen op politiek-bestuurlijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen.

Leidend is, met name voor de gemeenteraden van de participerende gemeenten, 
het bereiken van besparingen. Deze “druk” wordt door het SSC vaak als onprettig 
en belemmerend ervaren, omdat de aandacht voor de kwaliteit en professionaliteit 
afneemt of nihil is. Daarbij geldt dat de doelstellingen van efficiency én 
kwaliteitsverbetering een bepaalde tegenstrijdigheid in zich hebben. 
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Omdat bij de keuze voor de vorming van een SSC de doelstelling met het SSC niet 
concreet meetbaar zijn geformuleerd (zeker niet voor wat betreft het kwalitatieve 
aspect), wordt sterk gestuurd op het kostenaspect omdat dat enige houvast biedt 
om een oordeel te geven over de prestaties van het SSC.

2. Organisatorische vormgeving

 De in dit onderzoek betrokken SSC’s zijn gevormd onder de Wet 
gemeenschappelijke regeling (Wgr). Deze gemeenschappelijke regeling is nog niet 
afdoende aangepast op het dualistisch stelsel waarbinnen het SSC opereert. In het 
Algemeen Bestuur van het SSC wordt – conform de Wgr - nog vaak zitting 
genomen door zowel bestuurders (wethouders en burgemeesters) als ook 
gemeenteraadsleden. Waardoor de taken van kaderstelling en controle 
(gemeenteraad) en verantwoordelijke voor de uitvoering (college) niet zuiver van 
elkaar gescheiden zijn.

Het SSC moet nadrukkelijk gezien worden als uitvoeringsorganisatie voor de 
gemeente. Dat betekent dat de normale dualistische verhoudingen hierop van 
toepassing behoren te zijn. De gemeenteraad stelt in deze situatie het budget ten 
behoeve van de uitvoering van een taak vast en het college brengt de uitvoering 
van die taak onder bij het SSC en draagt daarvoor verantwoording.

 De rolverdeling tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer is onvoldoende 
uitgekristalliseerd binnen het SSC. Er kunnen belangenconflicten optreden omdat 
de rol van eigenaar en opdrachtgever in één hand (bestuurder) ligt, waardoor één 
persoon zowel de continuïteit van de organisatie moet waarborgen als ook een 
optimale prijs-kwaliteitverhouding dient af te dwingen van het samenwerkings-
verband.

 De scheiding van taken tussen het SSC en de participerende gemeenten is niet 
altijd zuiver aangebracht. Beleidsvorming behoort binnen de afzonderlijke 
gemeenten plaats te vinden, maar omdat daar veelal de kennis en capaciteit is 
verdwenen met de vorming van het SSC komt deze taak in de praktijk toch bij het 
SSC terecht. Het risico bestaat dat het SSC op die manier zelf haar koers gaat 
bepalen en aanbodsturing in plaats van vraaggericht werken is dan onvermijdelijk.

 De voor het SSC ondersteunende functies zoals personeelszaken en financiën 
worden veelal uitgevoerd door één van de deelnemende gemeenten op basis van 
een dienstverleningsovereenkomst.

 Onduidelijk voor veel gemeenten is de schaal van het SSC waarbinnen de 
efficiencywinst wordt geoptimaliseerd en het geheel beheersbaar blijft in termen 
van sturing en bedrijfsvoering. Het aantal deelnemers binnen het SSC is dan ook 
niet ingegeven op basis van vooraf gemaakte calculaties en scenario’s maar door 
de historische band die gemeenten in een bepaalde regio met elkaar hebben.
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3. Prestatiemeting

 Dienstverleningsovereenkomsten worden nog maar op beperkte schaal afgesloten 
tussen SSC en de deelnemende gemeenten. Uitvoering van taken binnen het SSC 
gebeurt veelal op basis van algemeen geformuleerde afspraken en ook verrekening 
van de kosten is gebaseerd op vooraf vastgestelde verdeelsleutels, zonder 
verrekening op basis van werkelijke inzet of prestatie.

4a. Toegevoegde waarde ten aanzien van de kwaliteit

 Het is evident dat de kwaliteit van dienstverlening met de vorming van een SSC 
nadrukkelijk toeneemt ten opzichte van de situatie waarin de betreffende taak in 
eigen beheer werd uitgevoerd door één gemeente. Dit blijkt zowel uit de 
toenemende professionaliteit, aanwezige kennis, omvang van de capaciteit, en de 
verminderde kwetsbaarheid van de eigen organisatie.

4b. Toegevoegde waarde ten aanzien van de doelmatigheid

 De doelmatigheid van een interbestuurlijk SSC is niet altijd goed expliciet te 
maken. De meeste SSC’s worstelen dan ook met het inzichtelijk maken van de 
besparingen die het SSC oplevert ten opzichte van de situatie waarin de gemeente 
zelfstandig invulling zou geven aan de betreffende taak. 

 De oorspronkelijke uitgangssituaties van de afzonderlijke deelnemende gemeenten 
in het SSC zijn veelal niet grondig in kaart gebracht. De gemeenten blijken veelal 
op basis van een quick-scan betreffende het huidige kosten- en 
dienstverleningsniveau te besluiten tot de vorming van een interbestuurlijk SSC. 
Het oorspronkelijke niveau van kosten en kwaliteit van dienstverlening is daardoor 
niet volledig inzichtelijk, waardoor het nagenoeg onmogelijk wordt om de nieuwe 
situatie te vergelijken met de oude situatie en om zodoende de werkelijke 
toegevoegde waarde te kunnen meten.

 In aansluiting op voorgaande conclusie kan dus gesteld worden dat veelal de “ist-
situatie” niet goed is vastgelegd. Daardoor kan het zijn dat het lijkt alsof het 
interbestuurlijk SSC qua kostenniveau onder de som der oorspronkelijke delen ligt, 
maar dat dit in werkelijkheid gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen. 

Schematisch kan deze conclusie als volgt worden gepresenteerd:

tijd

ko
st

en
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 De blauwe lijn geeft de wenselijke (“soll”) situatie weer. Hierbij worden bij de 
implementatie van het interbestuurlijk SSC (aanzienlijke) financiële investeringen 
gedaan om tot een degelijke samenvoeging van de afzonderlijke functies vanuit de 
diverse organisaties te kunnen komen. Naar verloop van tijd worden deze opstart-
en coördinatiekosten terugverdiend door efficiency en effectiviteit binnen de 
organisatie. Zodoende daalt het kostenniveau van het interbestuurlijk SSC onder 
dat van de oorspronkelijke som der delen.

 De praktijk leert echter dat het mogelijk is dat in sommige gevallen de rode lijn de 
werkelijke situatie is. Hierbij wordt bij de opstart van het interbestuurlijk SSC nog 
onvoldoende geïnvesteerd in het samenvoegen van de organisaties en de 
stroomlijning van de processen. Dit leidt ertoe dat er sprake is van inefficiency en 
ineffectiviteit die niet of nauwelijks meer kan worden gecompenseerd in de loop 
der tijd. Daardoor zal het kostenniveau hoog blijven en zelfs boven de 
oorspronkelijke som der delen blijven liggen. Waardoor dus de doelstelling van de 
vorming van het SSC (efficiency) mogelijkerwijs niet wordt behaald.

5. Condities voor succesvolle interbestuurlijke SSC’s

Voor een succesvolle implementatie en werking van het interbestuurlijk SSC kunnen 
op hoofdlijnen een vijftal voorname condities c.q. kritische succesfactoren worden 
benoemd:

 De keuze tot participatie in en vorming van een interbestuurlijk SSC berust op een 
goed onderbouwde businesscase.

Het is van belang dat verschillende scenario’s worden opgesteld en doorgerekend 
op basis waarvan een goede afweging kan worden gemaakt om taken zelfstandig 
te blijven uitvoeren, zelf te investeren of om enige vorm van samenwerking aan te 
gaan. De businesscase moet inzicht geven in de huidige situatie en reële 
verwachtingen scheppen ten aanzien van het interbestuurlijk SSC. Zodoende 
worden de verwachtingen gemanaged en is het goed mogelijk om de werkelijke 
prestaties van het SSC te monitoren ten opzichte van de bestaande situatie.

 De samenwerking wordt aangegaan tussen gelijksoortige partners; er is géén 
sprake van een dominante partij binnen het interbestuurlijk SSC.

De onderlinge gelijkheid komt tot uitdrukking in zowel het aantal inwoners – en de 
daarmee samenhangende omvang van het ambtelijk apparaat – als ook de 
doelstellingen van deelnemende gemeenten om te participeren binnen het 
interbestuurlijk SSC. Ook houding en gedrag van vertegenwoordigers van de 
deelnemende gemeenten spelen een belangrijke rol, zodat er ook geen beleving 
van dominantie gaat ontstaan.

 De in het samenwerkingsverband participerende gemeenten behouden voldoende 
autonomie en keuzevrijheid.

Door een goede scheiding aan te brengen tussen taken en verantwoordelijkheden 
moet duidelijk worden dat het SSC opereert als uitvoeringsorganisatie voor de 
betreffende gemeenten. Beleidsbepaling dient plaats te vinden binnen of in overleg 
tussen de afzonderlijke gemeenten en niet binnen het interbestuurlijk SSC. 
Hiervoor is het van belang dat enige kennis ten aanzien van de in het SSC 
ondergebrachte taak binnen de deelnemende organisaties behouden blijft.
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 De relatie tussen het interbestuurlijk SSC en de daaraan deelnemende gemeenten 
dient een zakelijk karakter te hebben.

Door de uitvoerende taak – in combinatie met andere deelnemers - onder te 
brengen binnen het interbestuurlijk SSC veranderen de bestuurlijke en 
hiërarchische verhoudingen. Het is van belang dat de afzonderlijke gemeenten 
inzicht hebben in de prestaties van het SSC en daarop kunnen (bij)sturen. Dit kan 
alleen goed vorm worden gegeven indien de voormalige collegiale verhouding 
wordt omgevormd tot een zakelijk partnerschap. Het afsluiten van 
dienstverleningsovereenkomsten tussen SSC en deelnemende gemeenten is een 
instrument om dat vorm en inhoud te geven, maar ook hierbij is houding en 
gedrag bepalend. Voorkomen moet worden dat het SSC aanbodgericht kan 
opereren en autonoom kan groeien in formatie en/of dienstenpakket.

 De periodieke en transparante communicatie en informatiestroom vanuit het 
interbestuurlijk SSC in de richting van betrokken actoren.

Het interbestuurlijk SSC is en blijft een uitvoeringsorganisatie van de 
gemeentelijke organisatie. Daarmee blijft ook de relatie tot het politiek-bestuurlijk 
stelsel sterk behouden. Omdat veelal ondersteunende – en dus politiek minder 
interessante - taken in het SSC worden ondergebracht zal door de gemeenteraad 
over het algemeen strak toezicht worden gehouden op het kostenaspect ten 
aanzien van het samenwerkingsverband. Het is van belang om politiek draagvlak 
te behouden door deze geleding regelmatig te informeren over de prestaties van 
het SSC. Ook in de richting van andere actoren - collega gemeenten, provincie, rijk 
en burgers - moet gecommuniceerd worden over de taken, producten/diensten en 
prestaties van het SSC om zich nadrukkelijk te profileren.

7.3 Handreikingen

Op basis van voorstaande conclusies met betrekking tot de kwaliteit en doelmatigheid 
van interbestuurlijke SSC’s en de daarbij geldende kritische succesfactoren, wordt 
onderstaand een overzicht van tien handreikingen gepresenteerd. Deze handreikingen 
kunnen bijdragen aan een goede opzet en implementatie van nieuwe 
samenwerkingsverbanden, maar dienen ook om de bestaande interbestuurlijke SSC’s 
verder te optimaliseren:

1. Gelijkheid, vertrouwen en respect is de basis.

Het is raadzaam om een samenwerkingsverband aan te gaan tussen gemeenten 
die qua omvang van het aantal inwoners en daarmee samenhangend de omvang 
van het ambtelijk apparaat ongeveer gelijk zijn. Zodoende blijft er meer evenwicht
bestaan in de stem van iedere afzonderlijke gemeente binnen het geheel. 
Voorkomen moet worden dat één van de partijen dominant wordt of als dominant 
wordt ervaren bij de totstandkoming en bij het dagelijks functioneren van het 
interbestuurlijk SSC. Een grote gemeente kan de indruk wekken een belangrijkere 
stem te hebben binnen het samenwerkingsverband dan de andere participanten.
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2. Begin klein en groei gefaseerd.

Uit het oogpunt van sturing en een heldere toedeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, is het wenselijk om bij aanvang met een 
beperkt aantal gemeenten te participeren in het SSC. Pas op termijn als de 
bedrijfsvoering van het SSC stevig is verankerd in de afzonderlijke gemeenten en 
de meerwaarde is aangetoond kan overwogen worden om nieuwe toetreders toe te 
laten in het samenwerkingsverband. Blijf daarbij per geval kritisch op 
doelstellingen en verwachtingen van de potentiële nieuwe partners.

3. Benoem de juiste geledingen als eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

Vanwege de verzakelijking van de verhoudingen en het dualistisch stelsel is het
van belang om een heldere besturingsfilosofie te creëren ten aanzien van het 
interbestuurlijk SSC. 

De gemeenteraad stelt de kaders vast met betrekking tot de ondersteunende 
gemeentelijke taak vast en controleert op de uitvoering daarvan. De bestuurders 
van de afzonderlijke gemeenten treden op als eigenaar in hun functie van 
bestuurslid van het SSC. Vanuit deze rol bewaken zij de continuïteit van het 
samenwerkingsverband. Vanuit de ambtelijke organisaties wordt een functionaris 
aangewezen (gemeentesecretaris, hoofd middelen) die optreedt als opdrachtgever 
in de richting van de directie van het SSC. De directeur van het SSC is 
opdrachtnemer en sluit met zijn opdrachtgever een dienstverleningsovereenkomst
af om de afspraken over kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening vast te 
leggen. Op basis van deze contractuele afspraken vindt achteraf verantwoording 
plaats en kunnen partijen elkaar aanspreken op (niet) geleverde prestaties.

Onderstaand model geeft aan dat de relatie tussen eigenaar en opdrachtnemer 
eenzijdig wordt geregeld via de gemeenschappelijke regeling. De relatie tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever wordt tweezijdig contractueel vastgelegd. 

Figuur 24: Rolverdeling rondom het interbestuurlijk SSC.
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4. Communiceer duidelijk en frequent met eigenaar, opdrachtgever en stakeholders.

Het is van belang om de deelnemers (eigenaar, opdrachtgever en de politiek) en 
ook andere belanghebbenden (provincie, collega gemeenten) te binden aan en te 
interesseren voor het interbestuurlijk SSC. Daarom dient het SSC frequent en 
transparant te communiceren over de werkwijze en prestaties van het SSC. Dit 
kan aan de hand van managementrapportages, maar ook door het organiseren 
van themabijeenkomsten, verzorgen van presentaties en het inzetten van de 
website en nieuwsbrieven. 

5. Zorg voor proactieve en beleidsbepalende gemeente.

Het is uit oogpunt van transparantie en politiek-bestuurlijke herkenbaarheid van 
belang dat de individuele gemeenten in staat zijn en blijven om de juiste vraag te 
definiëren aan het interbestuurlijk SSC. Hiermee wordt voorkomen dat het 
interbestuurlijk SSC bepaalt welke diensten en producten zij levert aan de 
gemeenten. Voorkomen moet worden dat het interbestuurlijk SSC uitsluitend 
aanbodgericht opereert waardoor het risico ontstaat van standaardisatie van 
dienstverlening, waar de gemeenten juist behoefte kunnen hebben aan 
differentiatie. Kortom de regiorol van de gemeente moet bewaakt worden.

6. Houdt strakke sturing op het SSC.

Institutionalisering van het SSC moet worden voorkomen. Redenerend vanuit het 
principe “structure follows strategy” is het van belang dat de structuur van het 
samenwerkingsverband altijd moet volgen uit de strategie die men met de 
samenwerking beoogd. De structuur moet derhalve geen doel op zich worden, 
want daarmee ontstaat het risico dat zich een instituut vormt dat opereert vanuit 
een ivoren toren. In samenhang met voorstaand item betreffende de regierol van 
de gemeenten, is ook hier de strakke sturing vanuit deze gemeenten van belang 
om grip te houden op de wijze waarop het SSC functioneert. Het in huis houden 
van enige kennis ten aanzien van de gedeelde taak kan hieraan bijdragen, ook kan 
overwogen worden om een soort van “demand-manager” namens de deelnemende 
gemeenten aan te stellen om de vraag te coördineren en te bepalen en de prijs-
kwaliteitverhouding te bewaken.

7. Definieer een business case in plaats van een quick-scan.

Zoals ook benoemd als kritische succesfactor is het van belang om vooraf de 0-
situatie per deelnemer helder in kaart brengen. Hierdoor wordt enerzijds op basis 
van de daaraan te relateren scenario’s een weloverwogen keuze gemaakt voor de 
samenwerking. Anderzijds wordt hiermee een instrument verkregen om achteraf 
de werkelijke prestaties van het interbestuurlijk SSC te meten en monitoren.

8. Stel realistische en meetbare doelen

Het is van belang om realistische doelen te stellen bij de oprichting van het 
interbestuurlijk SSC. De doelstellingen van kwaliteitsverbetering en 
kostenbesparing kunnen elkaar, zeker in de opstartfase, nogal eens bijten. Het 
besef moet onder de deelnemers aanwezig zijn dat de investering bij een 
samenwerkingsverband nadrukkelijk voor de baten uitgaat. Het is dan ook niet 
verstandig om als individuele gemeente direct vanaf het begin een besparing in de 
begroting op te nemen.
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9. Werk als coöperatief verband.

Hoewel de Wgr voorschrijft dat de afzonderlijke gemeenteraden uit hun midden en 
vanuit het college van B&W leden aandragen voor het AB van een 
gemeenschappelijke regeling, is dit strijdig met de geldende dualistische
verhoudingen. Het verdient daarom aanbeveling om binnen het 
samenwerkingsverband te functioneren als zijnde een coöperatief verband. De 
gemeenteraad komt zo (als een Algemene Vergadering) op afstand te staan en de 
dagelijks bestuurders van de gemeenten worden (als een Raad van 
Commissarissen) verantwoordelijk voor een goed functionerend ondersteunend 
apparaat.

10.Vier successen en laat je zien!

Gezien de afstand tot de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is het 
van belang, zeker voor de a-politieke en dus voor raden minder interessante 
taken, om het SSC wel zichtbaar te maken.

Ook in de richting van andere stakeholders is het aan te raden om te laten zien 
welke successen worden geboekt binnen het samenwerkingsverband. 
Provinciebestuurders en de landelijke politiek zien zo minder noodzaak om in te 
grijpen op de bestaande bestuurlijke structuren (herindeling). Tevens kan het 
andere gemeenten en de provincie wellicht stimuleren in haar denken over 
mogelijke vormen van gemeentelijke samenwerking.
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8. Slotbeschouwing

De verzakelijking van de verhoudingen binnen het politiek-bestuurlijk stelsel van 
gemeenten, onder andere als gevolg van het dualistisch stelsel en door de instelling 
van een lokale rekenkamer, lijkt ook zijn uitwerking te hebben op het ambtelijk 
(uitvoerend) apparaat. Door de veranderde rol van de gemeenteraad ten opzichte van 
het College van B&W, wordt ook de houding van het College in de richting van de 
ambtenaren veelal zakelijker van aard. Contractmanagement en 
dienstverleningsovereenkomsten worden dan ook steeds meer regel dan uitzondering 
binnen gemeenteland.

In dit onderzoek is aangetoond dat gemeentelijke samenwerking in de vorm van een 
SSC, op het terrein van ondersteunende functies, succesvol kan zijn zowel voor wat 
betreft het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening als ook het reduceren van 
de kosten. Echter, een aantal spelregels moeten daarbij zeker in acht worden 
genomen wil men tot een optimale samenwerking kunnen komen. Deze vorm van 
gemeentelijke samenwerking lijkt bovenal goede perspectieven te bieden voor met 
name de kleinere gemeenten in Nederland.

Vanuit strategisch oogpunt kan een interbestuurlijk SSC voor vele kleinere gemeenten 
een serieuze optie zijn voor het creëren van voldoende schaalgrootte. Waarmee men 
in staat is om de klant een betere kwaliteit van dienstverlening te bieden. Iets 
waarvan in indirecte zin de burger en andere actoren in het veld (collega gemeenten, 
rijk, provincie, instellingen) uiteindelijk ook voordeel zullen ondervinden.

Nu rest de vraag na afronding van dit onderzoek hoe de ontwikkeling van 
interbestuurlijke SSC’s meer kracht bij te zetten en verder te stimuleren. De 
zogenaamde “early adopters” onder de gemeenten hebben inmiddels veelal een start 
gemaakt met het oriënteren op de mogelijkheden van samenwerking in de vorm van 
een SSC. Echter, het is zaak dat deze samenwerking op grotere schaal wordt 
toegepast en wellicht ook dat de voorwaarden hiervoor meer (centraal) worden
aangereikt en/of gecoördineerd.

Hierin kan een rol weggelegd zijn voor de provincie, die de trend van gemeentelijke 
samenwerking niet langer behoort te beschouwen als een belemmering voor haar 
eventuele herindelingsplannen. Dit bestuursorgaan worstelt al langere tijd met haar 
identiteit en de vraag hoe een goede invulling te geven aan haar positie tussen de 
centrale en lokale overheid in. Voor wat betreft het stimuleren van de samenwerking 
tussen gemeenten kan zij een regisserende en coördinerende rol vervullen. Als geen 
ander zou de provincie het overzicht moeten hebben in de (beperkte) bestuurskracht 
van de gemeenten in haar werkgebied.

Wellicht is het zelfs een optie om te komen tot een meer faciliterende en/of 
uitvoerende rol in deze voor de provincie. Enkele van de ondersteunende (a-politieke) 
diensten binnen gemeenten kunnen wellicht op een nog groter centraal niveau 
(provincie) worden ingevuld in plaats van dat gemeenten op kleine schaal de 
samenwerking zoeken. Het vliegwieleffect kan dan in werking treden waardoor 
kwaliteit en doelmatigheid nog verder kunnen toenemen. Uiteraard blijft hierbij altijd 
de vraag wat de meest optimale omvang van samenwerking is.
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ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân (ISZF)

 de heer ir. R. Boersma

wethouder gemeente Wûnseradiel, lid algemeen bestuur ISZF

 de heer A.W. Siebenga MBA

directeur ISZF

 de heer mr. B.G.W. Siebers

gemeentesecretaris gemeente Lemsterland, lid ambtelijke commissie ISZF

 de heer W. van der Tempel

coördinator afdeling Service & Beheer ISZF

Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

 de heer P. Bervoets

directeur SVHW

 de heer J. Huisman

sectorhoofd Middelen gemeente Strijen, voorzitter ambtelijke commissie SVHW

 de heer A.J. Pijlman

waarnemend burgemeester gemeente ’s-Gravendeel, lid algemeen bestuur SVHW

Inkoopbureau Rivierenland

 de heer N.A. de Groot

gemeentesecretaris gemeente Neder-Betuwe, lid bestuurscommissie Inkoopbureau 
Rivierenland



Bijlage A: Overzicht van geïnterviewde personen 64

 mevrouw J. van der Linden

inkoopadviseur Inkoopbureau Rivierenland

 de heer M. Verweij

inkoopcoördinator Inkoopbureau Rivierenland

 de heer H.L. Wichers

wethouder gemeente Culemborg, lid algemeen bestuur Inkoopbureau Rivierenland

Deskundigen op het gebied van (interbestuurlijke) SSC’s

 prof. dr. H.P.M. van Duivenboden

Bijzonder hoogleraar ICT en interbestuurlijke samenwerking aan de TIAS Business 
School, onderdeel van de Universiteit van Tilburg. Vice-president Capgemini.

 prof. dr. A.F.A. Korsten

Hoogleraar bedrijfs- en bestuurswetenschappen Open Universiteit Nederland. 
Bijzonder hoogleraar bestuurskunde van de lagere overheden aan de Universiteit 
Maastricht.

 mr. drs. L.J.L. Schaepkens

Regiodirecteur Zuid, Beljon + Westerterp. Mede-auteur van “Shared services; 
nieuwe vormen van krachtenbundeling bij de overheid”, 2004.

 prof. dr. J. Strikwerda

Hoogleraar organisatieleer en -verandering aan de Universiteit van Amsterdam. 
Senior management consultant bij Nolan, Norton & Co.
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Bijlage B: Overzicht van geraadpleegde bronnen

ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân (ISZF)

 Samen sterker! Presentatie ISZF, 19 februari 2004

 Samenwerken in een glazen huis. Presentatie ISZF, 17 juni 2004

 Op dezelfde golflengte zonder verborgen agenda; eerste Shared Service Center in 
zuidwest Friesland

 Plan van aanpak ISZF 2004 – 2007

 Meer mogelijk door samenwerking; Friese gemeenten boeken succes, VNG 
Magazine special, 14 april 2006

 Persbericht: Samenwerking Friese Poort met ISZF, 10 mei 2006

 Intentieverklaring samenwerking Friese Poort met ISZF, 9 mei 2006

 Presentatie Friese Poort en ISZF, 14 maart 2006

 Samenvatting workshop “goed opdrachtgever – goed bestuurder” ISZF, 15 februari 
2006

 Informatiebulletin ISZF

 http://www.iszf.nl

Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

 Gemeenschappelijke Regeling SVHW

 Jaarrekening SVHW 2005

 Begroting 2007 en meerjarenraming 2008 – 2011 SVHW

 Verkenning naar de optimale schaal voor SVHW, en de weg ernaar toe. 
Berenschot, september 2005

 Waterschappen zoeken fiscale partners; op weg naar samenwerking bij heffing en 
invordering van waterschapsbelastingen. Unie van Waterschappen, november 
2005.

 http://www.svhw.nl

Inkoopbureau Rivierenland

 Notitie inkoop; IOR en de 9 deelnemende gemeenten, regionale werkgroep inkoop, 
conceptversie 1 juni 2004

 Projectplan Gemeenschappelijk Inkoopbureau Regio Rivierenland, concept maart 
2005

 Jaarverslag 2005 Inkoopbureau Rivierenland ten behoeve van Bestuurscommissie

 Programmarekening 2005, Regio Rivierenland
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 Begroting 2007, Regio Rivierenland

 Bestuursrapportage Regio Rivierenland, december 2005

 Overdrachtsdocumenten 2006 – 2010, Regio Rivierenland

 Organisatiebrochure Regio Rivierenland; “Samenwerking loont”

 Informatiebulletin Regio Rivierenland, speciale editie maart 2006

 http://www.regiorivierenland.nl

Algemeen

 http://www.sharedservicesbijdeoverheid.nl

 http://www.inaxis.nl

 http://www.vng.nl

 http://www.andereoverheid.nl

 http://www.egem.nl
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Bijlage C: Bespreekpunten leidraad interviews

Ten behoeve van de uniformiteit en consistentie in vraagstelling is een lijst van 
bespreekpunten opgesteld, welke als leidraad is gehanteerd tijdens de interviews. Dit 
overzicht is opgesteld aan de hand van de indeling van de “maatschappelijke” 
Balanced Scorecard. De mate van diepgang waarin deze bespreekpunten tijdens de 
interviews aan de orde zijn gesteld varieert naar gelang de relevantie ervan voor de 
betreffende gesprekspartner.

Klant perspectief

 Wordt het niveau van en type dienstverlening met name bepaald door het SSC 
(aanbodsturing) of vanuit de klant (vraagsturing)?

 Zijn er dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) opgesteld om de afspraken 
betreffende het niveau van dienstverlening van het SSC aan haar klanten vast te 
leggen?

 Op welke wijze en in welke mate wordt managementinformatie beschikbaar 
gesteld voor de deelnemende gemeenten?

 Werden er in de oude situatie (vóór de vorming van het SSC) DVO’s afgesloten 
tussen de afzonderlijke ondersteunende diensten en hun interne klanten?

 Wordt de klanttevredenheid gemeten en gemonitord / in welke frequentie?

 Worden er acties ondernomen om te komen tot verbeteringen ten aanzien van de 
minder goede aspecten die uit dergelijke evaluaties naar voren komen?

 Worden er externe benchmarks gehouden om het niveau van de eigen 
dienstverlening te vergelijken?

 Wordt intern gebenchmarked in de zin dat de situatie op t+1 wordt afgezet tegen 
de situatie op t?

Intern perspectief 

 Hoe is de organisatie ingericht in relatie tot het producten/dienstenaanbod?

 In welke mate profileert het SSC zich naar externe stakeholders?

 Wat is de bijdrage van de vorming van het SSC aan de arbeidssatisfactie van de 
medewerkers?

 Hoe is het gesteld met het verloop onder het personeel in relatie tot de vorming 
van het SSC?

 Zijn procesbeschrijvingen opgesteld en in welke mate wordt de effectiviteit en 
efficiency van het proces gemonitord (“proces controls”)?

 Hanteert het SSC instrumenten om de kwaliteit van haar interne bedrijfsvoering te 
meten en te monitoren?
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Financieel perspectief 

 Op welke wijze is het kostenniveau van vóór de vorming van het SSC per 
afzonderlijke ondersteunende dienst in kaart gebracht (quick scan versus business 
case)?

 Hoe wordt het huidige kostenniveau van het SSC ervaren / gemeten? Ligt dit 
boven, op of onder het niveau van de som der oorspronkelijke delen?

 Is er sprake van onder- of overcapaciteit (wat is de productiviteit?) binnen het 
SSC? Wordt dit veroorzaakt door het ontbreken of niet nakomen van de afgesloten 
DVO’s?

 Is het kostprijsniveau van de producten/diensten van het SSC transparant en 
kostendekkend?

 Op welke wijze worden de exploitatie kosten van het SSC verdeeld over de 
deelnemers (verrekensystematiek)?

 Wat is de algemene indruk van de prijs/kwaliteit verhouding van het SSC?

 Op welke wijze wordt de flexibiliteit / onderlinge vervangbaarheid binnen het SSC 
gewaarborgd?

Leren en groeiperspectief 

 Wordt er actief gewerkt aan de verbetering van het huidige producten- / 
dienstenpakket?

 Worden er nieuwe producten / diensten ontwikkeld om beter te kunnen inspelen 
op de vraag vanuit de klant van het SSC, om zo een betere bijdrage te kunnen 
leveren aan de doelstellingen van deze klant?

 Wie is initiatiefnemer bij de ontwikkeling van het aanbod van het SSC? Aanbod- of 
vraaggestuurd?

 Is er sprake van competentiemanagement binnen het SSC c.q. zijn voor alle 
medewerkers van het SSC de vereiste competenties in kaart gebracht?

 Wordt er actief gestuurd op het voldoen aan de vereiste competenties binnen het 
SSC in de zin van training en opleiding?

 In welke stadium van ontwikkeling / groei verkeerd de organisatie momenteel en 
wat is het toekomstperspectief (uitbreiding samenwerking)?

Politiek-bestuurlijk perspectief

 In hoeverre heeft de politiek zich sterk gemaakt voor de vorming van het SSC? 
Speelde er naast bedrijfsvoeringsaspecten nog andere (politieke) belangen om tot 
samenwerking binnen het SSC over te gaan?

 In welke mate oefenen de afzonderlijke gemeentebesturen nog invloed (politieke 
druk) uit op het functioneren van het SSC?

 Wordt er dominantie van één van de deelnemers ervaren? Hoe wordt daarmee 
omgegaan?

 Hoe is de rolverdeling tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer 
verankerd?

 In welke mate worden de normale dualistische verhoudingen toegepast binnen het 
SSC?



Bijlage C: Bespreekpunten leidraad interviews 69

 In welke mate ondervinden de burgers (en andere actoren, zoals bedrijfsleven, 
instellingen, etc.) van de deelnemende gemeenten voor- en/of nadelen van de 
implementatie van het SSC?

Overige punten

 Welke voor- en nadelen van het SSC worden over het algemeen ervaren?

 Welke factoren zijn bepalend voor het succes c.q. falen van een interbestuurlijk 
SSC?

 Wat is over het algemeen het beeld van de kwaliteit en doelmatigheid van het 
SSC?
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