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De Shared Service 
Organisatie van het 
ministerie van Verkeer 

en Waterstaat heeft afgelopen ok-
tober haar vierjarig bestaan gevierd. 
Perry van der Weyden, directeur van 
de directie ICT binnen de Shared 
Service Organisatie (SSO), kan dus 
goed overzien of de in 2003 gefor-
muleerde doelstellingen van SSO in 
2007 zijn bereikt. “We hadden vier 
grote doelen op het oog voor de 
directie ICT (SSO-ICT): kwaliteits-
verbetering van de dienstverlening, 
het doorvoeren van efficiency en 
binnenhalen van de schaalvoordelen 
van centralisatie, een betere be-
stuurbaarheid van de ICT-functie en 
het in stand houden van integraal 
management in de klant-leveran-
cierrelatie.”

“De kwaliteitsverbetering heb-
ben we zeker bereikt. Verdonck, 

Shared service centers bij de overheid

Moeizaam
                                   maar 

         onvermijdelijk
Shared service centers (SSC’s) mogen zich in het 
bedrijfsleven en bij de overheid verheugen in een 
stijgende populariteit. Het beoogde doel van een SSC: 
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening  
bij gelijktijdige reductie van het kostenniveau. Worden 
die doelstellingen ook gehaald?
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klooster & associates (Vka) heeft 
er begin dit jaar een audit naar 
gedaan, die uitwijst dat we markt-
conform opereren. Op sommige 
terreinen doen we het zelfs beter 
dan de markt.” De dienstverlening 
is niet alleen van betere kwaliteit, 
maar wordt ook efficiënter verricht. 
Van der Weyden: “De kostprijs van 
een ICT-werkplek is nog maar een 
derde van die in 2003, toen we be-
gonnen.”

4500 werkplekken
De ICT’ers onderhielden in 

2003 met 66 medewerkers 2600 
werkplekken; nu beheren ze met 83 
medewerkers 4500 werkplekken 
en ondersteunen ze daarnaast 600 
mobiele medewerkers. Van de werk-
plekken op het ministerie is thans 
95 procent gestandaardiseerd (in 
2003: 36 procent). SSO-ICT heeft 

350 maatwerkapplicaties op het 
terrein van onder meer lucht- en 
scheepvaart onder beheer, veel meer 
dan vier jaar geleden.

De ondersteuning van de klan-
ten uit het verzorgingsgebied die 
verspreid liggen over tien verschil-
lende locaties, geschiedt nu vanaf 
één plek. “naast desktopbeheer 
zijn er meer ICT-taken die zich voor 
‘sharing’ lenen. met een gemeen-
schappelijke aanpak van mail, virus-
scanning en beveiliging en software-
distributie vallen uit beheeroogpunt 
nog grote voordelen te behalen,” 
aldus Van der Weyden.

“met de komst van SSO-ICT is 
het voor de bestuurders makkelijker 
geworden richting te geven aan de 
tactische en strategische ICT-func-
ties op het ministerie. We zijn het 
dienstenaanbod aan het standaar-
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diseren en sturen op geld en op de 
hoeveelheid pc’s per eindgebruiker. 
De doorbelasting per werkplek heeft 
bijgedragen aan het bewustwor-
dingsproces over hoe je ICT inzet en 
beschikbaar stelt. We richten ons 
met SSO-ICT op alle taken die ook 
in de markt gedaan kunnen worden. 
met die benchmarking bepalen we 
waarmee we als SSO-ICT toegevoeg-
de waarde kunnen creëren.”

“Welke realistische verwach-
tingen je van SSO mag hebben? Ik 
denk dat belangrijk is dat we met 
onze klanten geen juridische relatie 
hebben, maar dat we collega’s zijn 
die een zakelijke verhouding zijn 
aangegaan. als er méér dienstver-
lening geleverd moet worden dan 
is afgesproken, dan gebeurt dat. 
Vervolgens gaan we daarover met 
de klant in gesprek. Zo nodig passen 
we het contract (service level agree-

Werkplekbeheer 
voor zeven ministeries

De Shared Services Organisatie van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat heeft grote plannen voor de 
toekomst. Directeur Perry van der Weyden: “We  
hebben een goed en succesvol concept neergezet en  
zijn aantoonbaar ervaren in het opschalen naar een  
nieuwe organisatie. Bij de overheid groeit de behoefte  
aan meer samenwerking. We zijn voornemens het werk
plekbeheer te gaan verzorgen voor de departementen 
van BZK, Sociale Zaken, VWS, Financiën, Economische 
Zaken en Algemene Zaken. We krijgen er dan ruim vijf
tienduizend werkplekken bij. We zitten op dit moment  
in de besluitvormingsfase; die wordt voor het eind van  
het jaar afgerond. De uitrol van de uniforme desktops 
gaat dan in de loop van 2008 van start.”

Daarmee is de kous nog niet af. “We onderzoeken op dit 
moment of we de totale ICT van twee ministeries voor 
onze rekening gaan nemen: werkplekken, servers en het 
netwerk. In de loop van januari 2008 komt daar meer dui
delijkheid over.” Van der Weyden wil niet kwijt met welke 
ministeries Verkeer en Waterstaat daarover in gesprek is.
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ment) met die klant aan in het SLa-
overleg dat we jaarlijks met al onze 
klanten uit het verzorgingsgebied 
voeren. een commerciële externe 
dienstverlener zegt in zo’n geval toch 
eerder: ‘Dat doen we niet’, wat leidt 
tot frustraties bij de gebruikers.”

Publieke sector
Harry kisters, associate director 

van marktonderzoeker Gartner, 
geeft adviezen over het inzetten van 
shared service centers bij organisa-
ties in de marktsector en bij de (ge-
meentelijke) overheid. Hij ziet niet 
zo veel verschillen tussen SSC’s in de 
publieke en in de private sector. “De 
beweegredenen om een SSC te be-
ginnen zijn vaak dezelfde: efficiency-
verbetering, betere dienstverlening 
of een verborgen agenda op weg 
naar outsourcing.” Overheden gaan 
wel zorgvuldiger om met hun perso-
neel, waarvan de bescherming beter 
is en het ontslagrecht sterker. “Dat 
leidt tot langere tijdsduur van pro-
jecten en complexere trajecten.”

“De overheid worstelt net als 
het bedrijfsleven met het niveau van 
volwassenheid van de onderliggende 
processen. er is weliswaar veel be-
langstelling voor standaards als ISO 
20000 en best-practicemodellen als 
ITIL, maar overheden halen vaak 
nog niet het niveau dat eigenlijk 
noodzakelijk is om succesvol aan 
een SSC te beginnen”, aldus kisters. 
SSC’s bij de overheid moeten op 
den duur kunnen concurreren met 

buitenpartijen: daarvoor is bench-
marking met de private sector een 
belangrijke stap.

Veel gemeenten zijn naar de 
indruk van kisters bezig met SSC-
trajecten, maar “dat zijn nogal eens 
vrij moeizame kwesties”. Dat heeft 
te maken met een viertal oorzaken: 
gebrekkige communicatie, te veel 
verwachten in te korte tijd, onhelde-
re businesscases en kostenallocatie. 
“Vuistregel is dat 10 tot 15 procent 
van het SSC-budget besteed moet 
worden aan communicatie met alle 
betrokkenen: personeel, leiding, ex-
terne partijen, burgers. De praktijk 
wijst echter uit dat er vaak weinig 
uitleg wordt verschaft over waar het 
SSC-projectteam mee bezig is.”

“te hoge verwachtingen”
een tweede oorzaak voor het 

moeizame verloop is “te hoge ver-
wachtingen, te realiseren in een te 
korte tijd”. kisters: “Voor een werke-
lijk servicegedreven dienstverlening 
is Cmm-niveau 4 eigenlijk wel een 
vereiste. Dat is het niveau waarbij 
de kwaliteit van het proces wordt 
gemeten, zodat het kan worden bij-
gestuurd. Veel overheidsinstanties 
en private bedrijven komen echter 
niet verder dan Cmm-niveau 3 (stan-
daardisering van processen). Van ni-
veau 3 opklimmen naar niveau 4 kost 
veel tijd; men onderschat veelal de 
traagheid van de eigen organisatie.”

Het Capability maturity model 
(Cmm) geeft aan op welk 
niveau de softwareontwikke-
ling van een organisatie zit. 
Daarbij staat niveau 1 voor 
chaotisch en ad hoc en 5 voor 
een niveau waarop alles geolied 
verloopt en alleen nog fijnaf-
stemming nodig is.

een derde oorzaak schuilt 
volgens kisters in de business-
cases zelf. “Hoe kun je aanto-
nen dat een proces op termijn 

werkelijk iets gaat opleveren? Ik 
moet zeggen: ik zie nog te weinig 
goede businesscases in de publieke 
sector. De kwaliteitsverbetering van 
de dienstverlening wordt niet altijd 
voldoende onderbouwd, smart (spe-
cifiek – meetbaar – aannemelijk –  
reëel – tijdgebonden) kom ik er nog 
te weinig in tegen en er zit meestal 
geen berekening aan vast van de  
totale eigendomskosten (TCO).”

De vierde en laatste oorzaak is 
gelegen in het onvoldoende zicht-
baar maken en goed toewijzen van 
de kosten. “Daarmee is het minder 
goed gesteld dan in de private 
sector.” Gartner adviseert een een-
voudige vorm van ‘activity-based 
costing’ te hanteren, maar kruissub-
sidiëring kan dit tot een complexe 
operatie in de gemeente maken. 
Hierdoor wordt benchmarking 
moeilijker en minder transparant.

Ondanks al deze oorzaken 
waarom SSC-processen vaak zo 
moeizaam verlopen bij de overheid, 
is het leveren van een kwalitatief 
hoogwaardige en kosteneffectieve 
dienstverlening “moeilijk zonder 
een SSC”, aldus kisters. “De burger 
gaat de overheid bovendien waar-
schijnlijk steeds meer afrekenen op 
de efficiency, de interactiviteit en 
het kostenniveau van de dienstver-
lening. De vraag is hoe lang het nog 
zal duren voordat de burger serieus 
begint te klagen dat hij in bepaalde 
gevallen onvoldoende waar krijgt 
voor zijn geld. De combinatie van 
efficiency en servicekwaliteit komt 
uiteindelijk een keer boven water. 

Ik ben er ook gigantisch trots op dat we op  
deze manier over de gemeentegrenzen heen  
konden springen.
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Informatisering & automatisering 
van de gemeenten is het bewustzijn 
begonnen dat door samen te wer-
ken een aantal van de nadelen van 
kleinschaligheid valt te voorkomen. 
Zij hebben hun bezorgdheid over 
kunnen brengen op hun gemeente-
secretarissen en die hebben vervol-
gens met een goede businesscase 
(meer voordelen dan nadelen) de 
gemeentebestuurders kunnen over-
tuigen.”

Autonomie
De vraag die iedereen zich bij 

zo’n samenwerking stelt is: geven de 
gemeenten hun autonomie dan niet 
op? “Dat valt in de praktijk heel erg 
mee. als je de processen gezamen-
lijk op dezelfde wijze inricht, geef je 
daarmee nog niet de gemeentelijke 
autonomie op. een voorbeeld? 
Op 3 december gaan de acht inter-
netsites van de zes gemeenten live, 
plus die van de brandweer en de 
sociale dienst. Die draaien op het-
zelfde content-managementsysteem 
(CmS), maar de look and feel van 
de sites verschilt per gemeente. 
Structuur, navigatiemogelijkheden 
en het productaanbod zijn echter 
grotendeels gelijk, net als de koppe-
ling met de backofficeapplicaties.”

“al werkende hebben we beter 
zicht gekregen op het ontkoppel-
punt tussen de gezamenlijkheid 
en de individuele gemeenten. Die 
moeten zelf hun eigen interne 
coördinatie en prioriteitsstelling 
regelen en hun behoefte aan func-
tionaliteit aangeven, waarbij wij ze 
ondersteunen. Het ISZF coördineert 

alles wat de samenwerking 
betreft. Dat snijvlak tussen 
gemeente en ISZF wordt 

steeds helderder.”
“Deze synergie biedt in 

mijn ogen tal van voor-
delen, en de gemeente-
lijke autonomie blijft 
intact. Ik ben er ook gi-

gantisch trots op dat we 
op deze manier mét onze 

collega’s in de gemeenten 
over de gemeentegren-

zen heen konden springen.” Bij het 
ISZF werken 22 mensen (19 fte’s) 
plus 5 deeltijd-projectleiders afkom-
stig uit de aangesloten gemeenten. 
Het samenwerkingsverband heeft 
600 werkplekken onder zijn beheer.

Stapsgewijs
Siebenga zegt over de werkwijze 

van het ISZF: “We hebben een grote 
voorkeur voor een stapsgewijze 
ontwikkeling. We zijn begonnen met 
de automatisering te integreren en 
te optimaliseren: netwerk, servers 
en werkplekken. Daarmee hebben 
we capaciteit vrijgemaakt voor onze 
projecten en voor een betere aanpak 
van de informatiseringsvraagstuk-
ken. Op die manier delen de aange-
sloten organisaties nu 80 procent 
van de applicaties, waaronder het 
financiële systeem, de toepassing 
voor burgerzaken, sociale zaken, 
belastingen en het Geo-systeem.”

“Wat hebben we, terugkijkend, 
goed aangepakt? We hebben de 
ICT-processen geprofessionaliseerd: 
de samenwerking met de gemeenten 
wordt geleidelijk aan formeler en 
projectmatiger. Dat was even wen-
nen in het begin. na anderhalf tot 
twee jaar begon het vliegwiel goed 
te lopen. Ik heb er wel spijt van dat 
we aan het begin van het traject 
geen nulmeting hebben gedaan op 
kwaliteits-, service- en kostenniveau. 
Intern en extern is iedereen het er-
over eens dat die niveaus flink zijn 
gestegen, maar we kunnen het niet 
aantonen doordat de beginsituatie 
niet is gemeten.”

Het ISZF wil binnenkort begin-
nen met de stapsgewijze opbouw 

Dat zal ook bij de gemeenten gevol-
gen krijgen.”

Zuidwesthoek
 In de Zuidwesthoek van Fries-

land hebben ze zich die les ter harte 
genomen. In het ICT Samenwer-
kingsverband Zuidwest Fryslân 
(ISZF) werken zes gemeenten sinds  
1 januari 2004 samen. Dat was hard 
nodig, legt directeur almar Wimer 
Siebenga van ISZF uit: “De gemeen-
ten afzonderlijk constateerden dat 
ze te klein en te kwetsbaar waren, 
het garanderen van continuïteit en 
kwaliteit in de ICT was moeilijk, 
zo niet onmogelijk. Die consta-
tering wordt nu op ruime schaal 
onderschreven, onder meer door 
onderzoek voor de VnG van arre 
Zuurmond (Zenc).”

“Dat wijst uit dat gemeenten 
met een inwonertal tussen de 
veertig- en honderdduizend niet 
alle deskundigheid in huis kunnen 
halen, laat staan dat ze de kante-
ling van taak- naar procesgericht 
denken voor elkaar kunnen krijgen. 
Dat vraagt erg veel expertise en 
grote investeringen in je informatie-
voorziening. Het kantelingsproces is 
dermate complex en kostbaar dat je 
dat beter met elkaar kunt doen dan 
ieder voor zich. De ervaring leert dat 
je door die samenwerking ook een 
betere regie krijgt op de dienstverle-
ning van je leveranciers en daarmee 
de kans verhoogt op het afsluiten 
van goede deals.”

De impulsen om tot samenwer-
king te komen zijn afkomstig van 
de werkvloer. “Bij de coördinatoren 
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gelijksoortige activiteiten bij die 
defensieonderdelen te verzamelen in 
een shared service center, legt Brou-
wer uit. “eerst standaardiseren, 
dan concentreren.” maar er moest 
meer gebeuren dan standaardisatie 
alleen. “We begonnen in 2004 met 
een ratio van één HR-medewerker 
op ongeveer 25 medewerkers van 
Defensie. Uit benchmarking bleek 
dat Defensie ruim in zijn jas stak: 
in de industrie is een streefratio van 
1:100 niet ongewoon. De doelstel-
ling was de ratio op 1 januari 2007 
op 1:50 te krijgen en dat is gelukt. 
Ongeveer 850 arbeidsplaatsen zijn 
per die datum komen te vervallen; 
dat is nagenoeg volledig opgevan-
gen door natuurlijk verloop.”

De stroomlijning wordt gerea-
liseerd door de HR-activiteiten deels 
te concentreren in het gemeen-
schappelijke dienstencentrum en 
daarnaast de 68.000 defensiemede-
werkers in staat te stellen zelf via 
selfservice informatie over verlof-
dagen, verhuizingen en dergelijke via 
het web op te vragen en in te vullen. 
Brouwer: “In april 2006 zijn we in 
enschede gestart met een vraag-
baakfunctie voor de medewerkers. 
In oktober van dit jaar hebben we 
een aantal salarisverwerkende pro-
cessen overgebracht naar enschede; 
daar werken nu een kleine 200 men-
sen. We zijn nu bezig met de derde 
fase. eindgebruikers simuleren en 
testen nu Release2, die in de derde 
week van januari 2008 operationeel 
moet zijn.”

De rest van de processen wordt 
tot augustus 2008 overgebracht 
naar enschede (release3 en -4). met 
release5 is in juli 2009 de afbouw 
afgerond van de huidige admini-
stratieve en registratieve zaken, 
aldus de planning. Brou-
wer benadrukt dat het 
om méér gaat dan alleen 
maar synergie en een ver-
beterde ratio. “er moeten 
uiteindelijk zo’n vierhon-
derd P&O-adviseurs bij Defensie 
werken, die hun comman-
dant adviseren over 

houdingsvraagstukken en cultuur-
kwesties. Zij zijn geen administra-
teurs meer, maar adviseurs voor de 
circa achtduizend lijnmanagers van 
Defensie. Die moeten uiteindelijk 
het nieuwe dienstverleningsmodel 
van P&O omarmen en uitdragen 
naar de medewerkers. een getrapt 
model dus.”

‘Verkopers’
“De P&O’ers zijn inmiddels 

redelijk op niveau en zijn enthousi-
aste ‘verkopers’ geworden van het 
nieuwe systeem. en we zijn nu drie 
maanden op weg met het program-
ma voor de lijnmanagers. Daar zijn 
we nog tot 2009 mee bezig; enthou-
siaste lijnmanagers worden inge-
schakeld in het veranderingsproces. 
als bij alle veranderingsprocessen 
gaat het om moeten/willen/kunnen. 
De lijnmanagers raken ‘hun’ P&O’er 
lekker dichtbij kwijt, en moeten in 
de toekomst de webapplicatie of het 
dienstencentrum op afstand gaan 
gebruiken. Ze krijgen er echter een 
P&O-adviseur voor terug. Deze helpt 
hen invulling te geven aan de inte-
grale managementverantwoordelijk-
heid voor de P van personeel.”

Brouwer: “Het Dienstencentrum 
Human Resources zou als shared 
service center een krachtig middel 
kunnen zijn om synergie en stan-
daardisatie crossdepartementaal te 
bereiken. Samen met het HR IT-plat-
form is het een uitstekende hefboom 
gebleken om de defensiebrede stan-
daardisatie van ondersteunende 
processen door te voeren. eenzelfde 
aanpak voor de andere departemen-
ten zou een geweldige stap 
voorwaarts zijn voor het 
Rijk.” //n

van het midoffice met tools die het 
mogelijk maken de basisadministra-
ties (persoonsgegevens, bedrijven, 
gebouwen) beter te benutten. De 
eerste stap daarbij is een document-
managementsysteem voor de zes 
gemeenten. Hoewel, zes gemeenten? 
Siebenga: “er loopt een onderzoek 
om de huidige ICT-samenwerking 
in ISZF-verband uit te breiden met 
naburige gemeenten. Het aantal 
werkplekken zou daarmee mogelijk 
verdubbelen tot twaalfhonderd. Het 
inwonertal van die negen gemeenten 
gezamenlijk ligt boven de honderd-
duizend.” en daarmee boven de kri-
tische grens van arre Zuurmond.

Defensie
Shared service centers beperken 

zich niet tot ICT alleen. accenture 
heeft bij het ministerie van Defen-
sie de opdracht binnengehaald in 
enschede een Dienstencentrum Hu-
man Resources (DCHR) te ontwik-
kelen, te implementeren en draaiend 
te houden. Projectverantwoordelijke 
ad-jan Brouwer van de dienstverle-
ner legt uit dat de opdracht niet uit 
de lucht is komen vallen. “We zijn 
van 2002 tot 2004 bij Defensie be-
zig geweest het ministerie te helpen 
de HR-processen te standaardise-
ren en hebben tegelijk een nieuw 
IT-systeem (PeopleSoft) ingericht. 
Tot die tijd kende elk van de zes 
onderdelen van Defensie een eigen 
procesgang voor de P&O-processen 
zoals werving, opvolging, verlofrege-
lingen en functioneringsprocessen, 
ondersteund door een tiental grote 
IT-systemen.”

met de afronding van dat pro-
ject in 2004 is de basis gelegd om 


