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Voorwoord 
 
In het kader van de leergang Professioneel Publiek Management van de Academie West -
Brabant / Erasmus Universiteit is het voor u liggend onderzoeksrapport tot stand gekomen. Al 
vanaf het begin van de cursus hebben de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio 
West-Brabant ons geboeid. In dit rapport richten we ons met name op de theorieën van de 
sociale kant van regionale samenwerking die van toepassing zijn op een Shared Service 
Center (SSC), en eveneens of de ervaringen met samenwerken in een SSC bruikbaar kunnen 
zijn voor (andere vormen van) regionale samenwerking in de toekomst. Ook hebben we 
onderzocht of de provincie een rol zou kunnen hebben binnen deze samenwerking.  
 
Dit rapport is mede tot stand gekomen dankzij de wetenschappelijk begeleider, prof. dr. Bram 
Steijn. Bij deze willen wij hem bedanken voor de aandacht, kennis en kritische opmerkingen 
tijdens het tot stand komen van dit rapport. Tevens bedanken we de personen die in het kader 
van deze opdracht geïnterviewd zijn. Omdat de interviews geanonimiseerd zijn, kunnen geen 
namen worden genoemd. 
 
Het schrijven van dit rapport is een inspannend proces geweest, met aan de ene kant de 
theoretische benadering van het bestuderen van de literatuur, afgewisseld met het praktische 
gedeelte: de interviews om de theorie toe te passen in de praktijk.  
 
Anita Potters 
Anita Stuart 
Marcella van de Westerlo 
Martine den Ouden 
Pascal van den Eijnden 
 
Bergen op Zoom, 27 april 2007 
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Samenvatting:  Samen werken aan samenwerken 
 
Aanleiding 
Vanuit de landelijke overheid worden verschillende ontwikkelingen op gemeenten afgevuurd. 
Om deze ontwikkelingen goed geïmplementeerd te krijgen binnen gemeenten wordt naar 
samenwerking gezocht op verschillende terreinen. Een relatieve nieuwe vorm van 
intergemeentelijke samenwerking is het Shared Service Center (SSC).  Binnen de regio 
Midden- en West-Brabant zijn een aantal samenwerkingsverbanden van deze actief. Ons 
onderzoek spitst zich toe op dit onderwerp. 
  
Doelstelling en Onderzoeksvragen 
De centrale doelstelling van ons onderzoek is: inzicht krijgen in regionale samenwerking in 
Midden en West Brabant en in het bijzonder de rol van complexe bestuurlijke samenwerking, 
vertrouwen, HRM, bestuurskracht en juridisering van de samenleving daarbij. Vanuit de 
wetenschappelijke theorie en vanuit de praktijkervaring zullen we aanbevelingen doen voor 
regionale samenwerking in de toekomst. 
Ten behoeve van de doelstelling hebben we onszelf de volgende onderzoeksvragen gesteld: 

1. In hoeverre zijn de wetenschappelijke inzichten en de succes- en faalfactoren over 
complexe bestuurlijke samenwerking, vertrouwen, HRM, bestuurskracht en 
juridisering van toepassing op de interbestuurlijke samenwerking binnen een SSC? 

2. Op welke wijze kan de provincie een rol spelen binnen een SSC? 
3. Wat kan de praktijk leren van SSC’s in Midden en West Brabant en de hierboven 

genoemde wetenschappelijke inzichten? 
4. En, wat zijn daarvan de implicaties voor toekomstige vormen van samenwerking? 

 
Onderzoeksopzet, Methoden en Technieken 
We zijn gestart met een literatuurstudie waarin we de diverse wetenschappelijke invalshoeken 
en succes- en faalfactoren, en de mogelijke rol van de provincie, nader hebben onderzocht en 
hypotheses hebben gesteld voor de praktijktoetsing. Vervolgens hebben we met behulp van de 
sneeuwbalmethode een inventarisatie van samenwerkingsverbanden in de regio gemaakt, 
waaruit we een tweetal cases (SSC ICT) en een referentiecase (RMD) hebben geselecteerd 
voor de praktijkstudie. Binnen iedere casus zijn vier personen (projectleider, bestuurder, 
leidinggevende, medewerker) geïnterviewd m.b.v. een  vragenlijst die is opgesteld n.a.v. de 
literatuurstudie. Aan het eind van het onderzoek hebben we de resultaten uit de interviews 
gekoppeld aan de bevindingen uit de literatuurstudie om tot slot te komen tot aanbevelingen 
voor de toekomst.  
 
Resultaten en Bevindingen  
Inventarisatie samenwerkingsverbanden 
Uit de inventarisatie blijkt dat er een veelheid van samenwerkingsverbanden actief is in de 
regio.  Bij de gemeenten bestaat hierover geen duidelijk totaalbeeld. Dit kan een probleem te 
zijn. In de theorie over ‘bestuurskracht’ wordt immers aangenomen dat de bestuurskracht 
d.m.v. intergemeentelijke samenwerking slechts toe kan nemen als deze 
samenwerkingsverbanden transparant en efficiënt zijn. Ook aan het terugdringen van de 
bestuurlijke drukte kan intergemeentelijke samenwerking slechts een positieve bijdrage 
leveren als de samenwerking aan deze voorwaarden voldoet. Uit de inventarisatie blijkt dat 
gemeenten verschillende rollen hebben wat de samenwerking extra complex maakt. In het 
praktijkonderzoek werd onze vooronderstelling dat er geen duidelijk totaalbeeld bestaat door 
alle deelnemende gemeenten bevestigd. Dit gold echter niet voor onze aanname dat dit een 
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probleem zou zijn: de meeste geïnterviewden waren van mening dat het veel belangrijker is 
dat de beste samenwerkingspartner wordt gevonden om  de beste resultaten te behalen. 
 
Rol van de provincie 
De provincie houdt zich afzijdig voor wat betreft de SSC’s in de regio, maar zij zou wellicht 
een rol kunnen spelen als: initiator, coördinator, deelnemer, financierder of bestuurlijk 
trekker. Uit het praktijkonderzoek bleek dat de afwezigheid van de provincie in de 
onderzochte SSC’s niet als een probleem ervaren werd. Ook werd het belang voor de 
provincie om deel te nemen aan een SSC niet onderkend. De respondenten zagen wel een 
kans in de kennis en deskundigheid die de provincie te bieden heeft. Dit is echter niet 
toereikend om als gelijkwaardig partner deel te nemen aan een SSC. Indien de provincie het 
initiatief en/of coördinatie zou hebben, zou het toch minder als “van ons” voelen en daarmee 
zou dit zelfs een faalfactor kunnen zijn. Ditzelfde geldt voor de rol als bestuurlijk trekker.  
Wel ligt er mogelijk een rol voor de provincie als financierder. Daarmee kan de 
bestuurskracht van de deelnemers aan een SSC en mogelijk de regio toenemen hetgeen de 
provincie ambieert. 
 
Complexe bestuurlijke samenwerking 
Gemeenten hebben een eigen verleden, wisselende rol, inhoud en vorm wat het werken in een 
SSC complex maakt. Een slaagfactor is dat de producten en diensten die een SSC levert 
professioneel en kwalitatief goed zijn. Het SSC moet producten en diensten gaan ontwikkelen 
die afgestemd zijn op de behoefte van de opdrachtgever. Het is daarom van belang dat alle 
actoren zich zeer bewust zijn van hun rol en positie in de samenwerking. Vanuit de theorie 
wordt aanbevolen om hier gebruik te maken van procesmanagement. Bij de door ons 
onderzochte SSC’s is dit nog niet echt het geval. Bewustwording van ieders rol moet duidelijk 
nog groeien en eist meer tijd en reflectie. Later dienen deze rollen naar elkaar toe te groeien 
zoals bij de RMD is gebeurd. Ook is het belangrijk dat de deelnemers zich tijdig beraden op 
hun argumenten om te willen deelnemen in de samenwerking. Het is niet erg als deze 
beweegredenen verschillend zijn, maar dit moet wel worden uitgesproken. Anders ligt de 
faalfactor dat de moederorganisatie het SSC onvoldoende kan aansturen en regisseren snel op 
de loer. Dit is ook belangrijk om een andere faalfactor, namelijk de verzakelijking tussen 
klant en medewerkers veilig te stellen. Om hierop sturing te houden dient het 
opdrachtgeverschap goed te worden ingevuld.  
Positief is dat we hebben geconstateerd dat er in de onderzochte SSC’s openheid heerst en er 
voldoende voortgang in het proces zit. De samenwerking bevat voldoende inhoudelijke 
elementen waardoor de verwezenlijking van het doel van de samenwerking, het uitgekozen 
traject en de tijdsplanning nog geen gevaar lopen.  
 
Bestuurskracht 
Bestuurskracht is de mate waarin een gemeente zijn ambitie kan waarmaken. Een slaagfactor 
van het SSC is dat het efficiency en kostenbesparing oplevert. Dit is ook een randvoorwaarde 
om ervoor te zorgen dat de bestuurskracht toeneemt. Een faalfactor is echter dat de 
rolverdeling tussen klant en leverancier onduidelijk kan zijn en dat gemeenten verschillende 
rollen hebben (de ene keer opdrachtgever en de andere keer klant). Hierdoor ontstaat een 
onduidelijke verdeling van bevoegdheden of verantwoordelijkheden. Een SSC kan zo de 
bestuurlijke drukte juist verergeren en de bestuurskracht van een gemeente zelfs doen 
afnemen. Terwijl de aanleiding voor  samenwerking in een SSC vaak vergroting van de 
bestuurskracht is. Mogelijke opstartproblemen kunnen er dus voor zorgen dat het SSC niet 
onmiddellijk zo efficiënt en transparant werkt en de rollen als klant en leverancier niet per 
definitie duidelijk zijn. Wel blijkt dat de bestuurskracht het meest toeneemt als de 
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samenwerking zich beperkt tot beleidsarme en uitvoerende taken. Deze taken zijn minder 
politiek gevoelig. Uit de inventarisatie is gebleken dat de meeste SSC’s zich hierop richten. 
Na de opstartfase hebben deze SSC de meeste kans van slagen in het bereiken van efficiency 
en professionalisering. Verder komt heel duidelijk naar voren uit de praktijkcase dat het 
belangrijk is dat gemeenten samenwerkingsverbanden die niet transparant en efficiënt zijn en 
die geen rendement opleveren moeten durven schrappen om de bestuurlijke drukte af te laten 
nemen. 
 
Vertrouwen 
Vertrouwen is noodzakelijk voor het slagen van een SSC en zelfs voor intergemeentelijke 
samenwerking in zijn totaliteit. Ook al hebben de betrokkenen hun eigen belangen, er dient 
steeds commitment en solidariteit te zijn tussen alle partijen. Uit de praktijk wordt bevestigt 
dat vertrouwen essentieel is voor het slagen van het SSC. Of het er daadwerkelijk ís, verschilt 
per case, per respondent en diens positie. Het vertrouwen is bij medewerkers minder 
aanwezig dan bij bestuurders, leidinggevenden en projectleiders. Allen vinden dat vertrouwen 
niet eenvoudig is: het komt langzaam en is snel verdwenen als er iets fout gaat. Wat opvalt is 
dat iedereen vindt dat er op vertrouwen gestuurd moet worden, maar niemand aangeeft dat dit 
ook daadwerkelijk gebeurd. Vertrouwen kan slechts gemanaged kan worden door te trachten 
het niet te beschadigen, maar te koesteren. We hebben gevraagd naar het onderscheid in de 
verschillende soorten van vertrouwen die in de literatuur naar voren komen. Het blijkt dat 
respondenten geen onderscheid maken tussen vertrouwen in intenties, competenties, 
organisatiestructuur en werkprocessen en er wordt niet bewust op wordt gestuurd. In de 
praktijk blijken de strategieën voor het verminderen van het risico van afhankelijkheid 
duidelijk waarneembaar. Afhankelijk van de fase waarin het SSC zich bevindt, is er sprake 
van afdwingbare contracten, wederzijds belang en reputatie, of samenwerking o.b.v. 
vertrouwen. Strategieën die gezien kunnen worden als kenmerken van een vertrouwensbreuk, 
zoals vermijding en hiërarchische integratie, zijn door de geïnterviewden minder genoemd. 
Geconcludeerd kan dus worden dat er bij de door ons onderzochte SSC’s sprake is van een 
gezonde dosis vertrouwen.  
 
Juridisering 
Een slaagfactor voor een SSC is dat het bijdraagt aan harmonisatie en eenduidige uitvoering 
van regelingen. Verder kan de service en de dienstbaarheid verbeterd worden door het werken 
in een SSC. Als het SSC dit inderdaad waar kan maken, kan het bijdragen aan het 
terugdringen van de juridisering. In de  cases is gebleken dat op termijn een SSC inderdaad de 
bureaucratie terugdringt,  de kwaliteit van het product verbetert en daarmee de 
klantvriendelijkheid. In de startfase gebeurt dit echter niet meteen. Verder bleek dat de 
regeldruk niet afneemt, ook niet op langere termijn. Het SSC kan namelijk geen invloed 
uitoefenen op de hoeveelheid regels die wordt vastgesteld omdat dit buiten de reikwijdte van 
een SSC ligt. Het terugdringen van de regeldruk is en blijft een verantwoordelijkheid van de  
centrale overheid. Een interessante conclusie in het praktijkonderzoek is dat er een balans 
blijkt te bestaan tussen juridisering en vertrouwen. Waar vertrouwen in mindere mate 
aanwezig is of zelfs geheel ontbreekt wordt meer een beroep gedaan op juridische 
instrumenten om de positie van alle actoren in het proces veilig te stellen. Tot slot wordt 
geconcludeerd dat door het werken in SSC’s de verschillen tussen gemeenten afneemt. Dit 
komt mede doordat de door ons onderzochte SSC’s zich nu beperken tot beleidsarme en 
uitvoerende taken. Deze taken zijn minder politiek gevoelig en lenen zich daardoor meer voor 
uniformiteit in samenwerking. 
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HRM 
Een kritische factor voor het welslagen van een SSC is het commitment van het management. 
Omdat het proces vaak begint vanuit de top is het belangrijk dat het management voldoende 
draagvlak creëert onder de medewerkers om mee te werken aan de vorming van een SSC. Als 
faalfactor worden vaak risico’s op de menskant genoemd, zoals onvrede met de 
arbeidsinhoud, verlies van identiteit en vervreemding. Onderzocht is dan ook of werken in 
een SSC de arbeidssatisfactie verhoogd dan wel verlaagd. De respondenten zien het SSC 
veeleer als een kans dan als een bedreiging. De arbeidsinhoud wordt interessanter en de 
arbeidsvoorwaarden gaan erop vooruit. Wel leeft er bij de werknemers van kleinere 
gemeenten meer vrees dan bij grotere gemeenten omdat zij zich meer moeten gaan 
specialiseren en meer last hebben van identiteitsverlies. Toch zien ook zij de meerwaarde van 
het werken in een SSC en noemen dan met name het minder kwetsbaar zijn van hun positie. 
Alle respondenten wijzen op het belang van het management. De rol van het management is 
essentieel om van de mensfactor een succesfactor te maken. Het management moet 
stimulerend zijn en zowel sturen op het proces als op de inhoud.  
 
Aanbevelingen 
De aanbevelingen beperken zich niet tot de onderzochte SSC’s ICT maar zijn ook toepasbaar 
bij andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
1. Beperk samenwerking tot uitvoerende en beleidsarme taken in de beginfase en bouw dit 

later uit naar andere meer strategische taken.  
2. Ontwikkel als deelnemer aan een samenwerkingsverband een visie op de samenwerking. 
3. Alle deelnemers moeten in iedere fase met elkaar communiceren over de beweegredenen 

om aan het samenwerkingsverband deel te nemen en de verwachtingen daarvan. Zorg dat 
je op hetzelfde spoor zit ! 

4. Bouw in het totstandkomingsproces van een SSC officiële go - no go-momenten in 
waarop deelnemers kunnen terugtreden zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. 

5. Ben je als deelnemer bewust van je eigen rol binnen het samenwerkingsverband. 
6. Ga samenwerkingsverbanden bij voorkeur aan voor bepaalde tijd en heroverweeg 

regelmatig de voortzetting. 
7. Durf te schrappen in samenwerkingsverbanden waarvan de toegevoegde waarde niet 

vaststaat. 
8. Onderken het belang van vertrouwen in iedere fase van de samenwerking en bij alle 

deelnemers. en zorg voor evenwicht tussen juridisering en vertrouwen. 
9. Probeer het vertrouwen te managen door het vertrouwen in ieder geval niet te 

beschadigen. 
10. Geef het samenwerkingsverband tijd om zich te bewijzen en geef de deelnemers de tijd 

om te groeien in hun rol. 
11. Zorg voor voldoende draagvlak bij de medewerkers door deze al in een vroeg stadium bij 

de samenwerking te betrekken. 
12. Zorg dat de mens een succesfactor wordt. Hierbij is commitment van het management 

van cruciaal belang. 
13. De provincie dient niet zonder meer benaderd te worden om aan een SSC deel te nemen, 

een SSC te initiëren, te coördineren of bestuurlijk te trekken.  
14. Onderzoek of de provincie expertise kan leveren. Bij de provincie zijn veel specialisten 

werkzaam die een SSC inhoudelijk kunnen ondersteunen, eventueel alleen in de 
opstartfase. 

15. Benader de provincie om financiële ondersteuning te vragen. Door een SSC kan de  
bestuurskracht toenemen en de provincie stimuleert dit.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 
In de jaren ’90 van de vorige eeuw was er de vanuit het Rijk opgelegde gemeentelijke 
herindelingsoperatie die voornamelijk schaalvoordelen moest opleveren voor de gemeenten 
die te klein werden bevonden om zelfstandig voort te kunnen bestaan1. Het Actieprogramma 
Andere Overheid2 is in het leven geroepen door het Rijk, met als doelstelling: meer 
slagvaardige, klantgerichte, moderne gemeenten te bewerkstelligen. Vanuit dit Programma 
komen heel veel ontwikkelingen op gemeenten af op het gebied van, onder andere, 
ruimtelijke ordening, inburgering, sociale zaken en ICT. Met name kleine en middelgrote 
gemeenten ontbreekt het absorptievermogen om deze ontwikkelingen te implementeren.  
Gemeenten zijn hierdoor genoodzaakt tot samenwerking over te gaan. Er zijn hierdoor allerlei 
verschillende vormen van samenwerking ontstaan, al dan niet met een blijvend karakter. Een 
nieuwe vorm van samenwerking is een Shared Service Center (SSC). Deze redelijk nieuwe, 
en op dit moment populaire, samenwerkingsvorm voor het organiseren van de ondersteunende 
functies beoogt de kosten te reduceren en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.  
 
De literatuur geeft een goed beeld van de succes –en faalfactoren wat betreft de oprichting 
van een SSC. Strikwerda3, Twijnstra Gudde4 en Van Kempen5 hebben hier onderzoek naar 
verricht. Van Kempen heeft, ter beoordeling van het invoeringsproces van P-Direkt, succes - 
en faalfactoren samengevat in een SWOT-analyse6.  Zij concludeert in haar onderzoek dat de 
succes –en faalfactoren van SSC’s in de private sector tevens van toepassing zijn in de 
publieke sector7. Uit de bovenstaande onderzoeken blijk dat de successen van een SSC met 
name worden bepaald door ‘harde’ factoren waaronder: heldere eenduidige uitvoering en 
regelingen, zakelijke dienstverlening en contracten, professionaliteit, kostenbesparing door 
schaalvergroting en personeelsreductie. Aan de andere kant wordt het falen van een SSC 
veelal bepaald door ‘sociale’ factoren zoals machtsverschuivingen, veranderingen in de relatie 
tussen klant-leverancier, gebrek (of juist teveel) aan vertrouwen tussen de 
samenwerkingspartners, en gevoelens van vervreemding en identiteitsverlies bij de 
werknemers. Bueno de Mesquita wijst er in zijn column over shared services bij de overheid  
op dat bij de vorming van shared services nog maar weinig aandacht wordt besteed aan 
sociale factoren8. Volgens hem is er, naast de aandacht voor de zogenaamde organiserende 
arrangementen zoals doelen, strategieën, structuren en administratieve procedures, ook 
aandacht nodig voor de sociale factoren. Deze sociale factoren zijn vaak moeilijk grijpbaar in 
de vormingsprocessen van SSC’s. Met name de bewuste aandacht in het veranderingsproces 
                                                      
1 Zie onder meer het kabinetsstandpunt dat is verwoord in de Beleidsnotitie gemeentelijke herindeling die op 11 
november 1998 is voorgelegd aan het parlement. Deze beleidsnotitie heeft geleid tot wijziging van de Wet arhi, 
waardoor het eenvoudiger werd over te gaan tot gemeentelijke herindeling 
2 Actieprogramma Andere Overheid, december 2003 van het kabinet Balkenende II. Dit actieprogramma loopt 
van december 2003 tot medio 2007 en is onder andere te monitoren via de website www.andereoverheid.nl  
3 Strikwerda, prof. dr. J., SSC’s: van kostenbesparing naar waardecreatie, (4e gewijzigde editie, Van Gorcum, 
Assen 2004 
4 Opheij, W., en Willems, F., Twijnstra Gudde, SSC: balanceren tussen macht en pracht, 31 mei 2004 
5 Kempen, drs. R.M. van, Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het SSC HRM voor de sector Rijk worden 
beoordeeld?, Rotterdam 2005, p. 22-30. 
6 De SWOT analyse is een theoretisch instrument dat de sterke en zwakke punten van een organisatie of bedrijf 
benoemt samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen om te bepalen hoe een organisatie of bedrijf in de 
markt staat. 
7 Zie Kempen, R.M. van, P-Direkt, p. 40-57. 
8 Bueno de Mesquita, K., Samenwerken: ondergeschoven kindje in de vorming van SC?, Ibas Consultancy, 19 
oktober 2005, raadpleegbaar via de website www.sharedservicesbijdeoverheid.nl 
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voor de sociale factoren zoals gewenste cultuur, managementstijl, manieren van samenwerken 
en informele patronen van samenwerking, is vaak onontgonnen terrein.  
 
Zowel de harde als de sociale factoren die het succes of falen van een SSC beïnvloeden, 
kunnen in verband gebracht worden met een aantal wetenschappelijke inzichten die 
betrekking hebben op regionale samenwerking.  
 
Deze  wetenschappelijke inzichten die we in ons onderzoek gebruiken zijn: 

• Complexe bestuurlijke samenwerking 
• Bestuurskracht 
• Vertrouwen  
• Juridisering van de samenleving 
• HRM 

 
In dit onderzoek vragen wij ons af, of deze wetenschappelijke inzichten gericht op regionale 
samenwerking van toepassing zijn op het SSC, en eveneens of de ervaringen met 
samenwerking in een SSC bruikbaar kunnen zijn voor (andere vormen van) regionale 
samenwerking in de toekomst. Met name de inzichten over complexe bestuurlijke 
samenwerking, vertrouwen en HRM belichten, de “sociale” kant van samenwerking en 
kunnen wellicht meer inzicht geven in de sociale factoren die het succes of falen van een SSC 
beïnvloeden. De inzichten over de juridisering van de samenleving willen we onderzoeken 
vanwege onze aanname dat juridisering in een regionale samenwerkingsrelatie het gevolg kan 
zijn van een gebrek aan vertrouwen. En de inzichten met betrekking tot bestuurskracht zullen 
worden onderzocht vanwege het feit dat de wens te komen tot een slagvaardiger bestuur vaak 
primair de aanleiding is voor oprichting van een SSC.  
 
Enerzijds zullen deze theoretische invalshoeken worden onderzocht, anderzijds zal er 
onderzoek worden gedaan naar concrete SSC’s in Midden en West Brabant om meer inzicht 
te krijgen in de samenwerkingsverbanden binnen de regio én om de gevonden theoretische 
inzichten aan de praktijk te kunnen toetsen.  
 

1.2 Doelstelling  
 
Centrale doelstelling: 
 
De centrale doelstelling van dit onderzoek is: inzicht krijgen in regionale samenwerking in 
Midden en West Brabant en in het bijzonder de rol van complexe bestuurlijke samenwerking, 
vertrouwen, HRM, bestuurskracht en juridisering van de samenleving daarbij. Vanuit de 
wetenschappelijke theorie en vanuit de praktijkervaring zullen we aanbevelingen doen voor 
regionale samenwerking in de toekomst. 
 
Om de bovenstaande doelstelling enigszins af te bakenen, is ervoor gekozen het onderzoek 
toe te spitsen op de samenwerkingsrelatie tussen de interne en externe bestuurlijke 
verhoudingen van een SSC. In de samenwerkingsrelatie tussen de bij een SSC betrokken 
gemeentebesturen, provinciebestuur en de directie van het SSC, zal onderzocht worden in 
hoeverre de hierboven genoemde wetenschappelijke inzichten op de samenwerking van 
invloed zijn. De eventuele rol van het provinciebestuur binnen een SSC willen we hierin met 
name betrekken vanwege het feit dat in de theorie over SSC’s de rol die de provincie hierin 
zou kunnen spelen, niet eerder nader is onderzocht. We vinden dit opmerkelijk en willen 



 11 

daarom inzicht krijgen in de wenselijkheid van de betrokkenheid van de provincie bij een 
SSC.  
 
Het onderzoek spitst zich toe op de samenwerkingsverbanden binnen Midden en West 
Brabant.  Daar een actuele regionale inventarisatie momenteel ontbreekt, heeft dit onderzoek 
mede tot doel te komen tot een inventarisatie van interbestuurlijke samenwerkingsverbanden, 
waaronder SSC’s. Dit om het relatief simpele feit dat een inventarisatie van 
samenwerkingsverbanden het mogelijk maakt om elkaar op te zoeken waardoor men van 
elkaars successen en fouten kan leren. 
 
Onder de regio verstaan wij de 19 gemeenten die zich op 30 januari 2007 hebben aangesloten 
bij het bestuursconvenant. Binnen de gevonden samenwerkingsverbanden zal gekeken 
worden naar de partners, de diensten waarop men zich richt, de fase waarin de samenwerking 
zich bevindt en de wijze waarop de samenwerkingsrelatie wordt ingericht. 
 
Onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre zijn de wetenschappelijke inzichten en de succes- en faalfactoren over 
complexe bestuurlijke samenwerking, vertrouwen, HRM, bestuurskracht en 
juridisering van toepassing op de interbestuurlijke samenwerking binnen een SSC? 

2. Op welke wijze kan de provincie een rol spelen binnen een SSC? 
3. Wat kan de praktijk leren van SSC’s in Midden en West Brabant en de hierboven 

genoemde wetenschappelijke inzichten? 
4. En, wat zijn daarvan de implicaties voor toekomstige vormen van samenwerking? 
 

1.3 Onderzoeksaanpak 
 
De onderzoeksaanpak bestaat uit verschillende fases: 

1. Voorbereidingsfase  
In deze fase zijn de onderzoeksopzet en onderzoeksvragen gedefinieerd, is een 
definitiestudie gedaan van wat een SSC is en heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden van de samenwerkingsverbanden in de regio Midden- en West-
Brabant. 

2. Literatuuronderzoek 
In deze fase hebben we wetenschappelijke literatuur over de in de doelstelling 
genoemde onderwerpen bestudeerd.  

3. Praktijkonderzoek  
Daarna hebben we vanuit de inventarisatie van samenwerkingsverbanden een case 
geformuleerd en deze verder onderzocht. Hiertoe hebben we twee praktijksituaties 
in de regio middels interviews met betrokkenen nader onderzocht en een 
referentiecase onderzocht. De bevindingen uit de theorie zijn hier getoetst.  

4. Analyse fase 
In deze fase hebben we de resultaten van de literatuurstudie en het 
praktijkonderzoek bij elkaar gebracht en geanalyseerd om te komen tot een aantal 
conclusies en aanbevelingen.  
 

In het volgende plaatje is verder uitgewerkt hoe het onderzoek tot stand is gekomen. 
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1.4 Leeswijzer 
 
Dit onderzoeksrapport is te verdelen in een literatuurstudie (hoofdstukken 2 en 3) en een 
praktijkstudie (hoofdstuk 4), waarin onder andere de uitkomsten uit de literatuurstudie worden 
getoetst in een beperkt empirisch onderzoek. Het rapport zal worden afgesloten met hoofdstuk 
5 waarin de conclusies en aanbevelingen worden besproken.  
 
Literatuuronderzoek 
 
Aangezien het onderzoek gericht is op regionale samenwerking in de vorm van een SSC, zal 
na dit inleidend hoofdstuk, in hoofdstuk 2 nader worden ingegaan op regionale samenwerking 
in het algemeen, en de samenwerking binnen een SSC in het bijzonder. Vervolgens zullen in 
hoofdstuk 3 de vijf wetenschappelijke invalshoeken nader worden uitgewerkt: complexe 
bestuurlijke samenwerking, bestuurskracht, vertrouwen, juridisering van de samenleving en 
HRM. In dit hoofdstuk worden deze ook gekoppeld aan de succes –en faalfactoren voor een 
SSC (uit hoofdstuk 2). Verder wordt in hoofdstuk 3 kort ingegaan op de rol die de provincie, 
op basis van een beperkte literatuurstudie, binnen een regionale samenwerking zou kunnen 
spelen.   
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Praktijkonderzoek 
 
Hoofdstuk 4 start, na een inleidende paragraaf, met de inventarisatie van regionale 
samenwerkingsverbanden in Midden en West Brabant. Vervolgens wordt naar aanleiding van 
de uitkomsten van deze inventarisatie aangegeven op welke wijze wij zijn gekomen tot een 
keuze voor twee SSC’s waarbij we aan de hand van interviews onze theoretische bevindingen 
hebben getoetst aan de praktijk. Eveneens worden in deze paragraaf de keuze voor de 
respondenten en de opzet van de vragenlijst nader toegelicht. Tot slot worden in paragraaf 4.4 
de resultaten van het empirisch onderzoek beschreven.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksvragen beantwoord en worden vervolgens 
aanbevelingen gedaan voor de huidige en toekomstige regionale samenwerkingsverbanden in 
Midden en West Brabant.  
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2. Samenwerking tussen gemeenten 

2.1 Inleiding 
 
Om de in het voorgaande hoofdstuk geformuleerde onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden, dienen we eerst een theoretisch kader te schetsen. In dit hoofdstuk zal daarom 
worden ingegaan op basale vragen met betrekking tot regionale samenwerking. We willen ons 
hierbij met name concentreren op de theorie omtrent het SSC. Ook zullen we aandacht 
besteden aan de in de literatuur genoemde succes –en faalfactoren voor een SSC.  
 
We realiseren ons dat dit hoofdstuk voor een deel een overlap vertoont met een onderzoek dat 
in het cursusjaar 2005-2006 in het kader van de leergang PPM reeds is uitgevoerd. Niettemin 
is het voor het funderen van de beantwoording van onze onderzoeksvragen essentieel dat een 
theoretische basis wordt gelegd. Om de overlap echter tot een minimum te beperken, wordt 
het theoretisch kader zo beknopt mogelijk beknopt weergegeven.  

2.2 Welke vormen van samenwerking kennen we? 
 
Gemeentelijke samenwerking kan zowel op publiekrechtelijke als privaatrechtelijke wijze 
vorm worden gegeven.  
 
Wanneer gemeenten ervoor kiezen om de samenwerking in een publiekrechtelijke 
overeenkomst vast te leggen, dan kiezen zij over het algemeen voor de gemeenschappelijke 
regeling. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voorziet hierin met verschillende 
mogelijkheden: het openbaar lichaam, het gemeenschappelijk orgaan en de 
centrumgemeente. Voor het opstellen van een gemeenschappelijke regeling is een raadsbesluit 
vereist.  
 
Naast bovengenoemde mogelijkheden kan als vierde samenwerkingsconstructie de “regeling 
zonder meer” worden genoemd. Deze regeling wordt niet in de Wgr genoemd, maar kan wel 
uit de wet worden afgeleid9. De “regeling zonder meer” is een overeenkomst aangegaan op 
basis van de Wgr, waarbij geen van de drie overige varianten in het leven wordt geroepen.  
 
Een vijfde mogelijkheid waarop gemeenten publiekrechtelijk kunnen samenwerken, is door 
het instellen van een functionele commissie op basis van een gelijkluidende verordening voor 
de uitvoering van een bepaalde taak. Wanneer een aantal gemeenten een zelfde commissie in 
het leven roepen, kan er materieel worden samengewerkt. Doorgaans kan dit alleen op 
beperkte schaal. Er kleven echter wel risico’s aan deze vorm van samenwerking:  
-  de samenwerking kan eenzijdig, zonder verplichting worden opgezegd door wijziging 

van de samenwerkingsverordening;  
-  de samenwerking is moeilijk te traceren voor niet-betrokkenen waardoor een 

buitenstaander niet weet dat er een samenwerkingsverband bestaat.  
 
Wanneer gemeenten de samenwerking in een privaatrechtelijk jasje gieten, kunnen ze 
bijvoorbeeld kiezen voor deelneming in een rechtspersoon, een stichting, vereniging, 
naamloze of besloten vennootschap. De samenwerking krijgt hiermee rechtspersoonlijkheid 
en kan juridisch zelfstandig handelen (bijvoorbeeld ten aanzien van de planning en de 
                                                      
9 artikel 1, eerste lid Wgr. 
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productie maar ook voor de financiering). Wanneer voor deze privaatrechtelijke 
samenwerkingvormen wordt gekozen, zijn de deelnemende gemeenten de opdrachtgever en is 
de rechtspersoon de opdrachtnemer.  
 
Naast het instellen van een rechtspersoon kan voor een contract dan wel een bestuursakkoord, 
convenant of intentieverklaring (zijnde lichtere vormen van samenwerking) worden gekozen.  
 
Een privaatrechtelijke overeenkomst is bruikbaar als de samenwerkingsrelatie niet per se een 
aparte organisatie vereist. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid blijven geheel bij de 
afzonderlijke partners. Op basis van de overeenkomst wordt een afspraak over meetbare en 
concrete prestaties geformaliseerd. Wanneer een gemeente een taak uitvoert namens een 
andere gemeente wordt veelal gesproken over een dienstverleningsovereenkomst. Raadzaam 
is om bij een dienstverleningsovereenkomst in ieder geval op te nemen:  
- De reikwijdte en taken van het samenwerkingsverband. 
- De aansturing door de gemeenten en de daarvoor vereiste verantwoordingsinformatie. 
- De verdeling van de kosten. 
- De voorwaarden die bij opzegging in acht moeten worden genomen. 
 
Kenmerkend voor de samenwerking of afstemming op grond van een bestuursakkoord, 
convenant of intentieverklaring is dat ze veelal geen concreet omschreven 
resultaatverplichting kennen. 
 
De toenemende samenwerking vindt tevens voor een groot deel plaats onder de vlag van 
recent opgekomen nieuwe vormen van samenwerking, de zogenaamde interbestuurlijke 
“Shared Services”. De pleidooien van Elzinga voor “Federatie-gemeenten”, en Korsten voor 
het SETA- model, hebben er toe geleid dat de belangstelling voor deze ‘nieuwe’ vormen van 
samenwerking (waaronder ook het SSC valt) toeneemt10.  
 
Gemeenschappelijke noemer van de interbestuurlijke shared services is dat partijen hun 
inhoudelijke beleidsautonomie behouden en dat er (in de zuivere vorm) geen sprake is van 
inhoudelijke beleidsafstemming. De samenwerking richt zich op hulpbronnen. Dit kunnen 
allereerst beleidsmatige hulpbronnen zijn gericht op beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld de 
inzet en deskundigheid van beleidsmedewerkers) en/of uitvoering. Naast beleidsmatige 
hulpbronnen kan de samenwerking zich ook richten op bedrijfsmatige of facilitaire 
hulpbronnen. Gemeenten zien in het concept shared services een mogelijkheid om 
schaalvoordelen te behalen zonder dat dit ten koste gaat van de autonomie van de 
samenwerkende organisaties. 
 
Shared services zijn bij uitstek dienstverlenende organisatieverbanden die opereren op basis 
van een opdrachtnemer-opdrachtgever relatie met de verschillende deelnemende organisaties. 
Het verschil met het extern inhuren van diensten is dat de shared service opereert onder 
verantwoordelijkheid van de concernleiding of een bestuur ingesteld door de deelnemende 
organisaties. Zij kunnen waar nodig de koers van de shared service bijsturen. 
 

                                                      
10 Korsten, A.F.A. c.s., Samen en toch apart – naar een facilitair bedrijf van gemeenteambtenaren voor 
contracterende gemeenten als bron van vernieuwing, Open Universiteit Nederland december 2002 en Elzinga, 
prof. mr. D.J. De federatiegemeente heeft de toekomst, Binnenlands Bestuur, 5 april 2002 
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Gemeenten experimenteren op verschillende manieren met shared services. Grofweg zijn er 
vijf varianten11:  

1. Het netwerkconcept. Het netwerkconcept is een lichte vorm van samenwerking. 
Ambtenaren blijven in de eigen organisatie, maar werken wel structureel samen om 
schaalvoordelen te realiseren. Het shared service karakter zit in het structurele karakter 
van de samenwerking en de opdracht om schaalvoordelen te realiseren. Die twee 
maken het netwerkconcept meer dan een vrijblijvend netwerk van werkgroepen. 

2. Het centrumconcept. In het centrumconcept is de shared service ondergebracht bij één 
van de deelnemende gemeenten of organisaties. De shared service verleent vervolgens 
diensten op basis van service level agreements aan de andere partners. 

3. Het matrix- of K5-concept. In het matrixconcept nemen de partners elk één of 
meerdere taakvelden of beleidsterreinen voor hun rekening. In principe treden alle 
medewerkers uit een bepaalde sector of met een bepaalde expertise in dienst van een 
bepaalde gemeente, of worden daarnaar gedetacheerd. De integrale 
verantwoordelijkheid van elke gemeente voor de elders ondergebrachte taken krijgt 
vorm in de leveringscontracten die zij afsluiten. 

4. Het Shared Service Center (SSC). In het SSC-concept voegen de samenwerkende 
organisaties bepaalde afdelingen samen in één nieuwe afzonderlijke organisatie-
eenheid, die op contractbasis diensten verleent aan de moederorganisaties. De 
medewerkers uit de moederorganisaties worden overgeheveld naar de nieuwe 
organisatie of worden daarheen gedetacheerd.  

 
In ons onderzoek zullen wij ons vanaf nu concentreren op de vierde vorm: die van het SSC. 

2.3 Wat is een SSC? 
 
Sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw gaat een toenemend aantal bedrijven over tot 
het oprichten van SSC’s. Veelal gaat het daarbij om generieke activiteiten (bijvoorbeeld het 
innen van rekeningen, ICT –en HRM diensten) die uit de afzonderlijke bedrijfsonderdelen 
worden gehaald en worden samengevoegd in een nieuw te vormen SSC. Binnen de overheid 
zien we een vergelijkbare trend. Gemeenten vormen gezamenlijke afdelingen of richten een 
aparte organisatie op om krachten te bundelen en exploitatiekosten te beperken. 
 
Als omschrijving van een SSC maken wij gebruik van de definitie van Strikwerda12 in 
“Shared Service Centers: van kostenbesparing naar waardecreatie”(2003).  
 
Strikwerda definieert een SSC als: 
“een resultaat verantwoordelijke eenheid in de interne organisatie van een onderneming, 
overheidsinstelling of non-profitinstelling, die tot taak heeft het leveren van diensten op een 
specifieke specialisatie (zoals administratie, personeelszaken, informatietechnologie, inkoop) 
aan de operationele eenheden van die onderneming (zoals business units, divisies of 
werkmaatschappijen) op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs”. 

 
Omdat bij deze definitie het SSC gepositioneerd wordt binnen de interne organisatie van de 
eigen organisatie, hebben Korsten e.a.13 de definitie van Strikwerda aangepast voor de shared 

                                                      
11 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L. en Sonnenschein, L.M.L.J., Shared services, nieuwe vormen van 
krachtenbundeling bij gemeenten, InAxis, Den Haag 2004, p. 55 e.v. 
12 Strikwerda, prof. dr. J., SSC’s: van kostenbesparing naar waardecreatie  (4e gewijzigde editie), Van Gorcum, 
Assen 2004, p.1 
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services tussen organisaties. Deze definitie is toepasbaar voor zowel de private als de publieke 
sector. Wij hanteren daarom in deze scriptie de door Korsten aangepaste definitie van 
Strikwerda. Deze definitie beoordeelt Van Kempen als goed bruikbaar voor de publieke sector 
in haar onderzoek naar de beoordeling van P-Direkt, het SSC HRM voor de sector Rijk14. 
 
Deze definitie luidt als volgt: 
 
‘Een SSC 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’. 
 
Bij een SSC besteden de samenwerkende organisaties (verder te noemen de 
moederorganisaties) taken uit aan een nieuwe aparte organisatie, een SSC. Ook de 
bijbehorende middelen (ambtenaren en productiemiddelen als gebouwen, automatisering) 
worden overgedragen. Tussen de moederorganisaties en het SSC worden duidelijke afspraken 
gemaakt, worden contracten afgesloten en worden op basis van de contracten en de geleverde 
prestaties kosten verrekend. 

2.4 Waarom een SSC? 
 
Waarom kiezen organisaties voor de inrichting van een SSC? Welke resultaten wenst een 
organisatie te bereiken door het werken met het concept van een SSC? Wat is het uiteindelijke 
doel dat de organisatie wil bereiken door voor deze vorm van samenwerking te kiezen? 
 
Allereerst dient de doelstelling voor de toepassing van een SSC helder te zijn. In de praktijk 
blijkt dat om verschillende redenen wordt gekozen voor het concept van een SSC.  
 
Strikwerda heeft deze doelstellingen in zijn artikel “Shared services en gemeenten” als volgt 
samengevat15: 
• Een verbetering van de transparantie in het democratisch toezicht op de uitvoering van 

taken en bevoegdheden. De burger verlangt deze transparantie. 
• Een SSC biedt een hogere kwaliteit van beleidsontwikkeling en uitvoering van wettelijke 

taken en publieke voorzieningen. Een hogere kwaliteit wordt verkregen door een hogere 
snelheid van en minder fouten in de uitvoering. Hierdoor worden burgers en bedrijven niet 
meer lastig gevallen met inconsistenties, maar anticiperend gewezen op verplichtingen en 
rechten. 

• De lasten wat betreft tijd en kosten worden voor burger en bedrijf lager. De burger/het 
bedrijf hoeft maar één keer opgave te doen van zijn gegevens. Er is één 
aanspreek/contactpunt voor de burger/het bedrijf. 

• De kosten van uitvoering van wetten en publieke voorzieningen worden lager. De 
arbeidsproductiviteit stijgt door bundeling en specialisatie van werkzaamheden. De 
interne dienstverlening wordt kwalitatief hoger en de ambtenaren krijgen meer plezier in 
het werk.  

                                                                                                                                                                      
13 Korsten, A.F.A., Schaepkens, L., en  Sonnenschein, L.M.J.M., Shared Services, Nieuwe vormen van 
krachtenbundeling bij gemeenten,  InAxis, Den Haag, 2004, p.15 
14 Kempen, drs. R.M. van, Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het SSC HRM voor de sector Rijk worden 
beoordeeld?, Rotterdam, november 2005, p.18-19. 
15 Strikwerda, prof. dr. J., Shared services en gemeenten, Openbaar Bestuur, 15 (4), 4 januari 2005, p 28-31 
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Strikwerda voegt hieraan nog een doelstelling toe, die vooral bij kleine(re) gemeenten vanuit 
strategisch oogpunt belangrijk is: het reduceren van de kwetsbaarheid en het verkrijgen van 
schaalgrootte om een goed kwaliteitsniveau van dienstverlening in de toekomst te kunnen 
garanderen. Het werken met een SSC maakt het mogelijk om toch de complexe wetgeving 
van het Rijk goed uit te voeren en de burgers een kwalitatief goede dienstverlening te bieden. 
 
Tijdens een verslechterde economie, wanneer bezuinigingen noodzakelijk zijn, staan met 
name de doelstellingen als kostenbesparing en verhoging van kwaliteit in de belangstelling. 
Toch moet niet uit het oog worden verloren, dat een SSC een middel is en geen doel op zich. 
Niet alleen bedrijfsmatige aspecten maar ook menselijke aspecten zijn van belang. Wij komen 
hierop terug in de volgende paragraaf waar de succes –en faalfactoren van een SSC worden 
beschreven. 

2.5 Succes –en faalfactoren van een SSC 
 
In de literatuur wordt een goed beeld gegeven van de succes –en faalfactoren wat betreft de 
oprichting van een SSC. Wij hebben in dit onderzoek gebruik gemaakt van de inzichten van 
Strikwerda16 en Twijnstra Gudde17. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van het onderzoek 
van Van Kempen18, waarin zij ter beoordeling van het invoeringsproces van P-Direkt succes –
en faalfactoren heeft samengevat in een SWOT-analyse. Van Kempen concludeert in haar 
onderzoek dat de succes –en faalfactoren van SSC’s in de private sector tevens van toepassing 
zijn in de publieke sector19. Uit haar analyse blijkt dat alle kernelementen van toepassing zijn 
op P-Direkt met uitzondering van het kernelement “de mobilisering van en weerstand bij de 
medezeggenschap”. Ten aanzien van dit kernelement wordt overigens door Van Kempen 
aangegeven dat dit wel een rol zou kunnen spelen bij andere trajecten in de publieke sector20. 
Daarnaast heeft Van Kempen nog een aantal elementen benoemd, die niet genoemd zijn ten 
aanzien van SSC’s in de private sector, maar uitdrukkelijk wel van toepassing zijn in de 
publieke sector21.  
 
In ons onderzoek sluiten wij ons aan bij de conclusie bij Van Kempen en verklaren de 
hieronder genoemde succes- en faalfactoren, zij het in verschillende gradaties, tevens van 
toepassing op de oprichting van een SSC in de publieke sector in de regio Midden en West-
Brabant.  
 
 Succesfactor 
1 Schaalvoordelen leveren efficiency en kostenbesparing op. Schaalvoordelen ontstaan 

door shared services aan te bieden aan een groot aantal moederorganisaties. Hierdoor 
kunnen ook gezamenlijk investeringen worden gedaan 

                                                      
16 Strikwerda, prof. dr. J., SSC’s: van kostenbesparing naar waardecreatie  (4e gewijzigde editie), Van Gorcum, 
Assen 2004 
17 Opheij, W., en Willems, F., Twijnstra Gudde, SSC: balanceren tussen macht en pracht, 31 mei 2004 
18 Kempen, R.M. van, Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het SSC HRM voor de sector Rijk worden 
beoordeeld?, Rotterdam 2005, p. 22-30.  
19 Zie Kempen, R.M. van, P-Direkt, p. 40-57. 
20 Respondenten in het kader van het onderzoek van Van Kempen constateerden dat er niet van een duidelijke 
mobilisering of weerstand ten aanzien van de invoering van P-Direkt kon worden gesproken. Geconstateerd 
werd dat medezeggenschap niet goed belegd was en dat er sprake was van een lauwe houding. Is de 
medezeggenschap wel goed georganiseerd, dan kan deze in andere trajecten binnen de publieke sector wel een 
rol van betekenis spelen, p. 55-56. 
21 Zie Kempen, R.M. van, P-Direkt, p. 57-63. 
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2 De levering van diensten door het SSC is professioneel en kwalitatief goed. De 
opgedragen taken/diensten zijn kerntaken en spelen een hoofdrol binnen het SSC.  De 
service en de dienstbaarheid verbeteren door het werken in een SSC. Bij deze 
professionalisering van het SSC dient wel te worden opgemerkt, dat ook de 
moederorganisaties mee moet professionaliseren om tegenwicht te kunnen bieden aan 
het SSC.  

3 Het SSC werkt op basis van zakelijke dienstverlening en sluit contracten af met de 
klanten over welke producten, wanneer en tegen welke prijs geleverd worden. De klant 
stelt eisen aan het eindproduct en zal het SSC aan zijn contractuele verplichtingen 
houden 

4 Harmonisatie en eenduidige uitvoering van regelingen en werkzaamheden zorgen voor 
een betere kwaliteit, transparantie, efficiency en kostenbesparing. Tot op zekere hoogte 
is maatwerk mogelijk, maar teveel maatwerk heeft snel een negatief effect op de 
efficiency en kostenbesparing. 

5 Ontwikkelingen op IT-gebied bieden de mogelijkheid om werkzaamheden op één plaats 
te concentreren. Automatisering vormt een essentiële ondersteuning voor het bestaan van 
een SSC. 

6 Het uitbesteden van activiteiten aan een SSC levert ruimte op binnen de achterblijvende 
afdelingen van de moederorganisaties. Hierdoor kunnen deze afdelingen zich richten op 
andere activiteiten binnen de moederorganisatie. 

7 De moederorganisaties stellen prestatie-eisen aan het te leveren product en hoeven zich 
niet met de bedrijfsvoering van het SSC bezig te houden. Hierdoor kunnen de 
moederorganisaties zich meer richten op taken op strategisch en tactisch niveau. 

8 Personeelsreductie binnen de moederorganisatie leidt tot kostenbesparing en komt 
tegemoet aan de taakstelling, zoals die vaak wordt opgelegd vanuit de politiek. 

9 Een goede vertrouwensbasis is noodzakelijk om een SSC te laten slagen. Ook al hebben 
de moederorganisaties hun eigen belangen en kan de samenwerking niet afgedwongen 
worden, er dient commitment en solidariteit te zijn tussen alle partijen. 

 
 
 Faalfactor 
1 Gebrek aan harmonisatie en eenduidige regelingen, dus teveel maatwerk, werkt 

kostenverhogend voor een SSC. 
2 Teveel vertrouwen in de techniek is vaak een risicofactor bij grote innovatieve projecten. 

Een risico dat zich in de private sector maar vooral in de publieke sector voordoet22. Ook 
omdat de overheid minder bekend is met het uitbesteden van grootschalige innovatieve 
projecten. Gebleken is, dat het onderdeel automatisering één van de oorzaken is van het 
falen van P-Direkt23. 

3 Risico’s op de menskant van de organisatie. Medewerkers, die vanuit de 
moederorganisaties bij het SSC komen te werken, kunnen deze overplaatsing zien als 
een devaluatie van hun werk. Daarbij kunnen door deze overplaatsing gevoelens van 
vervreemding en identiteitsverlies ontstaan. Deze overplaatsing, alsmede de 

                                                      
22 Dit is terug te vinden in de literatuur. In De vanzelfsprekendheid van vooruitgang – over technologie, 
rationaliteit en sociale ongelijkheid (Boom, Amsterdam 1994 i.s.m. De Witte en Houtman) en Werken in de 
informatiesamenleving (Van Gorcum, Assen 2001) signaleert Bram Steijn dat er bij grote innovatieve projecten 
een grenzeloos vertrouwen is in de mogelijkheden van de techniek.   
23 Binnen het Shared Service Centre P-Direkt zouden de personeelsdiensten van alle departementen 
gecentraliseerd worden: een groot en complex project en daarmee risicovol. Het consortium van IBM en 
LogicaCMG heeft echter de opdracht tot het ontwerpen van P-Direkt teruggegeven. Publicatie in Binnenlands 
Bestuur van Vlaming, H., Centrale personeelsdienst van de baan” , 24 februari 2006, p. 15. 
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professionalisering die hogere eisen aan de werknemers stelt, vereist een goede 
begeleiding. Een SSC kan immers ook carrièrekansen bieden. 

4 Wijziging van de relatie tussen de klant en de medewerkers van het SSC. Deze relatie 
verzakelijkt. De medewerkers van het SSC voelen zich niet meer verbonden met de 
moederorganisatie waar zij vandaan komen. De klant daarentegen stelt eisen aan de 
geleverde diensten en rekent het SSC af op de geleverde prestaties 

5 De relatie klant-leverancier. Voerde de moederorganisatie de diensten voorheen (als 
eigenaar) zelf uit, ten aanzien van het SSC is hij opdrachtgever (als klant) en dient hij 
heldere en duidelijke opdrachten te verstrekken. Zowel klant als leverancier moeten 
wennen aan hun nieuwe rol. Deze gewijzigde rol betekent tevens dat de 
moederorganisatie wijzigingen moet aanbrengen in de processen binnen de eigen 
organisatie 

6 Bij de vorming van een SSC dient vanuit de moederorganisaties een goede aansturing en 
regievoering plaats te vinden om er voor zorg te dragen, dat het project wordt uitgevoerd 
overeenkomstig het uiteindelijke doel, het gekozen traject en de tijdsplanning. 

7 Medewerkers dienen betrokken te worden bij het traject tot het oprichten van een SSC. 
De medewerkers bezitten immers de kennis van de activiteiten en deze kennis werkt 
ondersteunend bij het inrichten van het SSC. 

8 Onbekendheid met aanbesteding en publiek-private samenwerking bij de overheid. 
Ondanks het feit dat binnen de overheid steeds meer sprake is van verzakelijking, is 
diezelfde overheid  nog niet zo gewend om marktconform te werken. 

9 Verlies van autonomie bij de moederorganisaties. De moederorganisatie wordt klant in 
plaats van eigenaar. Het risico ontstaat dat de moederorganisatie eigenaar wil blijven en 
als gevolg van onvoldoende vertrouwen werkzaamheden blijft doen die ook door het 
SSC worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaan dubbele kosten. 

10 Een machtsverschuiving richting (de eigenaar van) het SSC, verschuiving in de 
zeggenschapsrelaties en beïnvloeding. Om de controle op de uitbesteedde activiteiten 
niet kwijt te raken, dient de moederorganisatie haar opdrachtgeverschap goed in te 
vullen en contracten aan te gaan, waarin de eisen ten aanzien van bestuurlijke informatie 
duidelijk zijn aangegeven. Dit is noodzakelijk om sturing en controle te houden op het 
SSC. 

11 De verschillende uitgangspunten tussen de overheid en de private sector leiden tot 
belemmeringen in de samenwerking binnen een SSC. Overheden zijn slecht of slechts 
gedeeltelijk bekend met prijsmechanismen, maar de private markt is dat wel. Daarnaast 
moeten overheden verantwoording afleggen aan het parlement of aan de gemeenteraad. 
Binnen de markt bestaat deze verantwoordelijkheid niet. 

 
 
Uit een ander onderzoek24 blijkt dat een andere kritische succes-/faalfactor voor het welslagen 
van een SSC het commitment van het management aan de top is. Omdat het proces vaak 
begint vanuit de top, is het belangrijk dat het management voldoende draagvlak creëert onder 
de medewerkers om mee te werken aan de vorming van een SSC.   
 
Een aantal van deze succes –en faalfactoren zullen we in de volgende hoofdstukken nader 
uitwerken en toepassen in de praktijk om uiteindelijk te komen tot aanbevelingen voor de 
wijze waarop men de risico’s zou kunnen beperken.  

                                                      
24 Poen, M., SSC’s binnen de overheid: meer met minder, Universiteit van Tilburg i.s.m. Atos Consulting, 
augustus 2005 
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3. Theorie over samenwerking bestuurlijke netwerken  
 
In het vorige hoofdstuk zijn we nader ingegaan op vormen van samenwerking en de definitie 
van een SSC. We beginnen dit hoofdstuk met de rol die de provincie zou kunnen spelen in 
een SSC op basis van de literatuur.  
Verder behandelen we in dit hoofdstuk een aantal wetenschappelijke invalshoeken die 
relevant zijn voor regionale samenwerking: 

• Complexe bestuurlijke samenwerking 
• Bestuurskracht 
• Vertrouwen 
• Juridisering 
• HRM 

De inzichten over complexe bestuurlijke samenwerking, vertrouwen en HRM belichten de 
‘sociale’ kant van samenwerking en kunnen wellicht meer inzicht geven in de sociale factoren 
die het succes of falen van een SSC beïnvloeden. De inzichten over de juridisering van de 
samenleving willen we onderzoeken vanwege onze aanname dat juridisering in een regionale 
samenwerkingsrelatie het gevolg kan zijn van een gebrek aan vertrouwen en de aanname dat 
regionale samenwerking wellicht juridisering kan terugdringen. De inzichten met betrekking 
tot bestuurskracht zullen worden onderzocht vanwege het feit dat de wens te komen tot een 
slagvaardiger bestuur vaak primair de aanleiding is voor oprichting van een SSC. De vijf 
invalshoeken die we bestuderen zullen we koppelen aan de succes –en faalfactoren die we in 
het vorige hoofdstuk hebben beschreven.  
We zullen de uitwerking van iedere invalshoek en de rol van de provincie afsluiten met een 
hypothese die we vervolgens zullen toepassen in het beperkt praktijkonderzoek dat in 
hoofdstuk 4 nader uitgewerkt wordt. 
 

3.1. De rol van de provincie 

3.1.1 Inleiding 
 
In de theorie met betrekking tot SSC’s is de rol die de 
provincie hierin zou kunnen spelen, nooit nader onderzocht. 
Wel heeft Van den Donker in november 2005 een scriptie 
afgerond met als titel “De provincie als regisseur van de 
samenwerking”25. Wellicht bevat deze scriptie 
aanbevelingen die van dienst kunnen zijn voor de rol van de 
provincie binnen een SSC. In de praktijk blijkt ook dat de 
provincie geen rol speelt bij de SSC’s in Midden en West 
Brabant. Zij heeft hierbij geen enkele betrokkenheid. Wij 
vonden dit opmerkelijk en hebben derhalve onderzocht of de 
provincie een rol zou kunnen c.q. moeten spelen bij de 
SSC’s en, zo ja, welke rol.  

                                                      
25 Donker, M. van den, De provincie als regisseur van de samenwerking, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2005 
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3.1.2 Een rol voor de provincie als regisseur van regionale samenwerking? 
 
Ten gevolge van de Nota Ruimte zal de provincie regisseur moeten worden over de 
ruimtelijke ordening van haar grondgebied. In het onderzoek opgesteld door  Van den Donker 
is door middel van twee casestudies bekeken hoe de betrokken provincie deze rol heeft 
ingevuld op het gebied van publiek publieke samenwerking. Hij heeft ook een aantal 
aanbevelingen gedaan om als provincie een proces succesvol te coördineren.  
De belangrijkste in deze context zijn26, dat: 

- De provincie zich eerst dient te concentreren op hoe zij de samenwerking vorm wil 
geven in plaats zich gelijk op het opstellen van inhoudelijke plannen te storten. Dit zal 
een cultuuromslag vergen, omdat veel provincies zichzelf veelal als beleidsmakend 
orgaan zien en niet als een orgaan dat processen stuurt en organiseert. De provincie zal 
dan ook competenties moeten ontwikkelen ten opzichte van procesmanagement. 

- De provincie dient te kiezen voor organisatorische arrangementen die een publieke 
samenwerking bevorderen. Zo is bijvoorbeeld de bestuursovereenkomst een 
organisatorisch arrangement dat de inhoud van het proces kan verrijken en de 
kernwaarden van de betrokken partijen kan beschermen.  

- Het laatste element waar de provincie rekening mee moet houden de strategieën zijn 
die zij implementeert.  

3.1.3 Een rol voor de provincie binnen een SSC in Midden en West Brabant?  
 
Tot nu toe speelt de provincie geen enkele rol binnen de SSC’s in de regio Midden en West 
Brabant. Niet als initiator, coördinator, deelnemer, financierder of bestuurlijk trekker.  
In de interviews is voorgelegd of het door de SSC’s als een probleem ervaren wordt dat de 
provincie zich afzijdig houdt en of de provincie een rol zou kunnen c.q. moeten spelen als:  
 
Samenvattend kan worden gesteld  dat: 

1. In hoeverre zijn de aanbevelingen opgesteld door van den Donker van 
toepassing voor wat betreft de provincie en een SSC? 

2. Het als een probleem wordt ervaren dat de provincie zich afzijdig houdt? 
3. De provincie moet ten aanzien van een SSC een rol vervullen als initiator, 

coördinator, deelnemer, financierder of bestuurlijk trekker.  
 
In hoofdstuk 4 komen we bij de onderzoeksresultaten van ons beperkt praktijkonderzoek 
hierop terug. 

3.2 Complexe bestuurlijke samenwerking 

3.2.1 Inleiding 
Bij bestuurlijke samenwerking, ook wel publiek publieke samenwerking genoemd, is het van 
wezenlijk belang dat de overheid zichzelf organiseert en vastlegt wat haar doelstellingen zijn 
en hoe de betrokken overheidsdiensten met elkaar wensen samen te werken. In het 
onderstaande zal worden ingegaan op de vraag hoe dit georganiseerd kan worden, zodat 
hiermee rekening gehouden kan worden en daarmee de slagingskans van samenwerking 
wordt vergroot. 
                                                      
26 Donker, M. van den, De provincie als regisseur van de samenwerking, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2005, 
p. 99 
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3.2.2 Interactie in netwerken 
Interactie tussen actoren in netwerken vindt niet 
plaats in het luchtledige. Partijen, problemen en 
netwerken hebben een verleden. Voordeel van 
zo’n gezamenlijk verleden tussen partijen is dat 
er door dit verleden een vertrouwensband tussen 
actoren kan bestaan, welke bevorderlijk is voor 
het delen van informatie tussen de partijen en er 
ook voor zorgt dat partijen minder geneigd zijn 
alles in detail vast te leggen. Daarentegen kan 
een gezamenlijk verleden ook zorgen voor 
wantrouwen tussen partijen, wat interactie 
moeilijk maakt en zorgt voor een grotere 
onzekerheid over het gedrag van partijen en de 
uitkomsten van een proces. Over vertrouwen 
meer in hoofdstuk 3.3. 
 
Binnen netwerken zullen partijen zich strategisch proberen op te stellen in het proces. Het 
proces wordt gezien als een serie van spellen. De veelvoud van actoren die allen andere 
percepties, interesses en strategieën hebben, maken deze spellen complex. 
Bij regionale samenwerking speelt dit zeker een rol. Hieronder wordt ingegaan op hoe 
omgegaan kan worden met deze complexiteit.  
 
De centrale uitgangspunten van publiek publieke samenwerking zijn interactie en 
samenwerking. Om tot interactie te komen, wordt er een netwerk opgezet met daarin 
samenwerkende partijen. Een instrument om het netwerk te structureren en sturen, om zo te 
komen tot een succesvol eindresultaat is procesmanagement 27. 

3.2.3 Procesmanagement 
Voor het ontwerpen van een proces heeft De Bruijn28 vier kernelementen gedefinieerd, 
namelijk: 

- Openheid. Procesmanagement betekent dat een initiatiefnemer niet eenzijdig besluiten 
neemt, maar een open houding aanneemt. 

- Bescherming van core values. Partijen die deelnemen aan het proces dienen ook 
voldoende bescherming van de core values te krijgen. 

- Voortgang. Ook dient het proces zo ontworpen te worden dat er voldoende voortgang 
en vaart binnen het proces aanwezig is. 

- Inhoud. Een laatste kernprincipe is dat het proces ook voldoende inhoudelijke 
elementen heeft. 

 
Openheid 
 
Binnen een proces bestaat er altijd een spanning tussen de noodzaak van openheid en die van 
beheersing. “Het principe van openheid betekent als vanzelf dat de te bereiken partijen ook 
                                                      
27 Donker, M. van den, De provincie als regisseur van de samenwerking, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
november 2005, p. 22. 
28 Bruijn, J.A. de, Heuvelhof, E.F. ten en In ’t Veld, R.J., Procesmanagement: over procesmanagement en 
besluitvorming, Academic Service, Schoonhoven 1998, p 38-42 
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invloed op de agenda moeten hebben”29. Met als gevolg dat de agenda van het proces 
omvangrijker kan zijn dan door de initiatiefnemer oorspronkelijk beoogd. De Bruijn noemt 
twee strategieën om hiermee om te gaan. Een eerste strategie is dat de initiatiefnemer 
voorafgaand aan het proces een selectie maakt van de te betrekken partijen en zich ook een 
oordeel vormt over de vraag welke onderwerpen er op de agenda komen te staan. Een tweede 
strategie bestaat uit het feit dat de initiatiefnemer bij aanvang van een proces de waarde van 
beheersing geen rol laat spelen. Kerngedachte is dat beheersing niet vooraf aan de partijen kan 
worden opgelegd, maar dat deze tijdens het proces ontstaat. 
Een ander belangrijke vraag met betrekking tot openheid is of en hoe aan een proces 
inhoudelijke randvoorwaarden kunnen worden opgelegd. Enerzijds is het ondenkbaar dat deze 
ontbreken, anderzijds kunnen deze het proces stremmen, omdat ze onvoldoende ruimte bieden 
aan partijen en zo leerprocessen onmogelijk maakt. 
Verder is het belangrijk om transparantie te creëren om openheid te kunnen garanderen. Een 
transparant proces houdt in dat partijen kunnen nagaan of het proces integer verloopt en 
voldoende kansen biedt hun belangen te realiseren. Deze eis van transparantie kan ook 
worden gesteld aan de procesmanager. Een andere belangrijke voorwaarde is dat een 
procesmanager altijd het overleg en de onderhandelingen gaande houdt, ook als het proces 
gestremd wordt door bepaalde partijen. Ten eerste kunnen partijen dan hun vaste 
overtuigingen gaan verliezen. Ten tweede ontstaan er relaties tussen de partijen die in het 
proces onderhandelen. In de derde plaats worden bij de voortgang van het proces de kosten 
van een exit-optie steeds hoger en ten vierde zal interactie de kans op conflict tussen de 
partijen verkleinen. En ten slotte betekent de voortgang van het proces dat de omgeving 
steeds hogere verwachtingen krijgt van de uitkomst van het proces. Dit kan een prikkel zijn 
voor partijen om te blijven samenwerken. 
 
Bescherming van core values 
 
Een tweede kernelement van procesmanagement is dat er voor de partijen een veilige 
omgeving wordt gecreëerd. Zij moeten er zeker van kunnen zijn dat hun core values niet 
worden aangetast30. Een core value is hier een waarde die voor het (voort)bestaan van een 
organisatie van cruciaal belang is.  
 
Voortgang van de besluitvorming 
 
“De belangrijkste prikkels voor de voortgang van een proces ontstaan wanneer een proces 
voor de partijen aantrekkelijk is”31. Een procesmanager heeft vier mogelijkheden om prikkels 
voor coöperatief gedrag te creëren. Hij kan dat doen door: 

- De vormgeving van de agenda. 
- De planning van de activiteiten. 
- Interventies van derden. 
- Partijen meerdere kansen geven hun belang te kunnen realiseren. 

 
Een ander belangrijk aspect voor de voortgang van het proces is de omgeving. De omgeving 
omvat “actoren die niet participeren in het proces, maar wel belang hebben bij het proces of 
                                                      
29 Bruijn, J.A. de, Heuvelhof E.F. ten en In ’t Veld, R.J., Procesmanagement: over procesmanagement en 
besluitvorming, Academic Service, Schoonhoven 1998, p 98 
 
30 Bruijn, J.A. de, Heuvelhof, E.F. ten en In ’t Veld, R.J., Procesmanagement: over procesmanagement en 
besluitvorming, Academic Service, Schoonhoven 1998, p 121 
31 Bruijn, J.A. de, Heuvelhof, E.,F. ten en In ’t Veld, R.J.,Procesmanagement: over procesmanagement en 
besluitvorming, Academic Service, Schoonhoven 1998, p 146 
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bij de uitkomsten van het proces”32. Zo kan de omgeving te hoge verwachtingen koesteren 
met betrekking tot de mogelijke uitkomsten van het proces. De procesmanager dient dan ook 
de ambities van partijen in het proces af te stemmen op de verwachtingen van de omgeving. 
De omgeving moet betrokken worden bij de leerprocessen die bij de partijen optreden in het 
proces. Een andere mogelijkheid is dat de omgeving negatieve verwachtingen koestert. 
Oplossing hiervoor is dat een procesmanager in het begin van het proces een snel 
(tussen)resultaat probeert te boeken. Bijkomend verschijnsel is dat door snel resultaten te 
boeken meer steun kan ontstaan van de partijen in het proces. 
 
Een ander logisch begrip dat aan de voortgang gekoppeld kan worden, is conflict. Conflicten 
dienen zover mogelijk van het centrum van besluitvorming weggehouden te worden. “Is er 
sprake van teveel conflicten dan is er het risico dat de inhoud het proces verdrijft: het proces 
stagneert, waardoor er voordelen van het gaande houden van het proces zich niet kunnen 
realiseren”33.  
 
Inhoud 
 
De procesbenadering wordt gebruikt omdat door de ongestructureerdheid van een probleem 
de inhoudelijke benadering niet mogelijk is. Een risico dat hierbij optreedt, is dat het proces 
de inhoud verdrijft: de belangen zijn zo dominant aanwezig, dat ze de inhoudelijke krachten 
in het proces wedrukken. Concreet houdt dit in dat een uitkomst van een proces wordt 
geaccepteerd puur om consensus te bereiken, terwijl het geen stand kan houden tegen de 
wetenschappelijke inzichten.  
Bijkomend risico is dat de besluitvorming in een proces weinig innovatief is, er wordt 
namelijk te weinig gebruik gemaakt van nieuwe inzichten. Een belangrijke oplossing voor 
deze problemen is het inzetten van een inhoudelijke expert. Bijvoorbeeld door experts de 
mogelijkheid te geven een conceptuitkomst van een proces kritisch te bekijken. Experts 
kunnen een bijdrage leveren aan de inhoudelijke kwaliteit van de besluitvorming. 
 
Conclusie 
 
Een procesontwerp zal recht moeten doen aan bovenstaande vier kernelementen. Daarnaast 
spelen organisatorische arrangementen en geïmplementeerde strategieën een belangrijke rol 
voor het slagen van de samenwerking.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat: 

1. Met betrekking tot regionale SSC’s er sprake is van complexe bestuurlijke 
samenwerking; de rollen in verschillende samenwerkingsverbanden kunnen wisselend 
zijn (de ene keer klant en de andere keer leverancier). 

2. De rollen complex zijn en aan beide kanten gewenning en bewustwording vereisen. 
(zie ook het volgende onderwerp bestuurskracht) 

3. Om sturing te houden op het SSC het opdrachtgeverschap goed ingevuld dient  te zijn. 
4. Wanneer er bij regionale samenwerking rekening wordt gehouden met de vier 

kernelementen van De Bruijn (3.1.3), dit de slagingskans van een SSC vergroot. 
 

                                                      
32 Bruijn, J.A. de, Heuvelhof, E.F.,ten, en In ’t Veld, R.J., Procesmanagement: over procesmanagement en 
besluitvorming, Academic Service, Schoonhoven 1998, p 156 
33 Bruijn, J.A. de, Heuvelhof E.F. ten en In ’t Veld, R.J., Procesmanagement: over procesmanagement en 
besluitvorming, Academic Service, Schoonhoven 1998, p 160 
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3.3 Bestuurskracht 
 
Bestuurskracht is een hot item in gemeenteland. Diverse gemeenten hebben de afgelopen 
jaren een bestuurskracht onderzoek uitgevoerd of laten uitvoeren, vaak op initiatief van de 
provincie. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de provincie Limburg (2000) en de provincie 
Friesland (2003). Andere gemeenten kozen zelfstandig voor een bestuurskrachtonderzoek, 
zoals de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle in 200434.  
 
Maar wat is nu eigenlijk bestuurskracht, waarom is het zo belangrijk dat het lokaal of 
provinciaal bestuur daar onderzoek naar wil doen, en waarom is bestuurskracht relevant voor 
regionale samenwerking? Bestuurskracht wordt doorgaans gedefinieerd als “de mate waarin 
de gemeente (of een andere bestuurslaag) haar eigen en opgelegde ambities kan realiseren”35.  
 
Om het bestuurskrachtprofiel van een gemeente vast te stellen, kan de gemeente worden 
onderworpen aan een visitatietraject onder leiding van een onafhankelijke visitatiecommissie. 
Vaak wordt de visitatiecommissie ondersteund door een adviesbureau dat samen met 
ambtenaren en bestuurders komt tot een overzicht van gemeentelijke opgaven (in de vorm van 
bestaand beleid) en wat daarvan terechtkomt. Dat resulteert uiteindelijk in twee profielen: een 
opgavenprofiel en een bestuurskrachtprofiel. Dit is de manier die in de provincie Limburg is 
gekozen. De provincie Friesland heeft niet gekozen voor een visitatiecommissie, maar voor 
een zelfevaluatie van de Friese gemeenten zonder onafhankelijke (toezichthoudende en 
beoordelende) visitatiecommissies36. Over de voor –en nadelen van beide 
onderzoeksmethoden zijn in de literatuur de meningen verdeeld, maar, hoe interessant ook, 
het overstijgt de doelstelling van deze opdracht om hier verder op in te gaan.  
 
Ongeacht of gekozen wordt voor een visitatiecommissie of voor een zelfevaluatie, wordt de 
bestuurskracht van de gemeente in beeld gebracht op zes rollen of taakvelden: 
• De gemeente als ontwikkelaar van beleid. 
• De gemeente als dienstverlener. 
• De gemeente als toezichthouder en/of handhaver. 
• De gemeente als lokale democratie. 
• De gemeente als bestuurlijk partner. 
• De gemeente als werkgever. 
 
Op al deze rollen komt uiteindelijk een profiel naar voren waaruit blijkt of de gemeente op het 
desbetreffende onderdeel voldoende bestuurskrachtig is.  
 
Feit is dat de laatste jaren een heleboel invloeden van buitenaf op de gemeenten zijn 
afgekomen. In hoofdstuk 1.1 is reeds ingegaan op deze veranderende rol van gemeenten. Ook 
als gevolg van decentralisatie zijn een heleboel taken bij de gemeenten komen te liggen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Er worden steeds hogere 
eisen aan gemeenten gesteld37. Gemeenten moeten enerzijds lokale en regionale vraagstukken 
oplossen en anderzijds de eigen keuzes en ambities van de gemeenschap realiseren.  

                                                      
34 Bestuurskrachtonderzoek gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle, november 2004, uitgevoerd door BMC 
35 Hendrikx, drs. J., en Korsten, prof. dr. A.F.A., Limburg brengt de bestuurskracht van haar gemeenten in kaart, 
B&G april 2004, p. 30. 
36 Geerts, drs. K.G., en Korsten, prof dr. A.F.A., Zelfevaluatie van gemeentelijke bestuurskracht in Friesland, 
Overheidsmanagement 3/2005, p. 69. 
37 Zie in dit verband ook de toespraak van minister Remkes op het VNG-congres Werken aan bestuurskracht op 
14 juni 2006 
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Om aan deze toenemende eisen te (blijven) voldoen zullen gemeenten moeten groeien in hun 
bestuurskracht. Dit wordt ook onderkend in het Manifest van de gemeenten38 van de VNG.  
 
Naast het vergroten van de bestuurskracht ziet het Manifest ook het verminderen van  
“bestuurlijke drukte” als één van de speerpunten voor de gezamenlijke agenda van de 
gemeenten voor de komende kabinetsperiode. Onder “bestuurlijke drukte” wordt verstaan de 
onoverzichtelijkheid van het openbaar bestuur en de onduidelijkheid van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Dit wordt veroorzaakt door het versnipperen van taken en 
bevoegdheden en het verdelen van verantwoordelijkheden over verschillende bestuurslagen 
en bestuursorganen. Maar bestuurlijke drukte kan zich ook voordoen binnen één 
overheidslaag. Het uit zich doorgaans doordat besluitvorming stagneert of doordat zaken in de 
uitvoering geblokkeerd raken39.  
 
Volgens het Manifest is voor het vergroten van de bestuurskracht van gemeenten en het 
verminderen van bestuurlijke drukte het volgende nodig: 
• Gemeenten gaan door met het versterken van de onderlinge regionale samenwerking en 

schrappen onnodige, inefficiënte en niet transparante samenwerkingsconstructies. 
• Gemeenten verzetten zich tegen het Rijk en de provincie waar deze gemeentelijke taken 

aan zich trekken. 
• Gemeenten krijgen die taken en bevoegdheden overgedragen die nodig zijn voor het 

bieden van maatwerk op lokaal niveau.  
 
Deze doelstellingen uit het Manifest zijn derhalve zeer relevant voor onze 
onderzoeksopdracht. Samenwerking tussen gemeenten is dus kennelijk een instrument dat de 
bestuurskracht kan vergroten, mits onnodige, inefficiënte en niet transparante 
samenwerkingsconstructies kunnen worden geschrapt.  
 
Ook de taakverdeling tussen de verschillende bestuurslagen, en dan met name de gemeenten 
en de provincie, is relevant. Deze link tussen bestuurskracht, taakverdeling midden –en lokaal 
bestuur en regionale samenwerking wordt ook aanwezig geacht in de Discussienota Maatwerk 
in het Middenbestuur van de minister van Binnenlandse Zaken40.  
 
In deze Discussienota wordt ingegaan op het feit dat regionale samenwerkingsverbanden zich 
kunnen ontwikkelen tot meer dan een hulpstructuur. In de nota wordt geconstateerd dat in de 
niet al te verre toekomst, bijvoorbeeld als gevolg van decentralisatie van nieuwe, complexe 
taken, de bestuurskracht van kleinere gemeenten kan gaan tekort schieten. Het valt te 
verwachten dat deze gemeenten vluchten in regionale hulpconstructies, waardoor de 
hoofdstructuur van Rijk, provincie en gemeenten kan worden verstoord. Als nadelen van deze 
tendens worden genoemd dat dit de bestuurlijke transparantie niet ten goede komt en dat het 
evenmin bevorderlijk is voor een democratische controle op het openbaar bestuur. In de 
Discussienota wordt gesteld dat regionale hulpconstructies zich dienen te beperken tot 
uitvoerende beleidsarme taken. Ook wordt opgemerkt dat op de middellange termijn naar 
verwachting een wezenlijk groter beroep zal worden gedaan op de bestuurskracht van 
gemeenten, zodat een nieuw debat over gemeentelijke herindeling niet uit de weg mag 

                                                      
38 Manifest van de gemeenten vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de VNG d.d. 9 november 2006. 
39 Zie ook: Je gaat er over of niet Advies van de Gemengde Commissie Bestuurlijke Coördinatie o.l.v. F. de 
Grave, 30 mei 2005 
40 Maatwerk in het Middenbestuur Discussienota van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
d.d. 2 mei 2006, p. 5-6 
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worden gegaan. Versterking van de gemeentelijke bestuurskracht staat echter vooralsnog 
voorop.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat: 

1. Vergroten van bestuurskracht een prioriteit is voor gemeenten. 
2. Regionale samenwerking hiertoe bij kan dragen. 
3. Deze regionale samenwerking dan wel transparant en efficiënt dient te zijn en wellicht 

beperkt tot uitvoerende en beleidsarme taken. 
4. Regionale samenwerkingsconstructies die niet transparant en efficiënt zijn dienen te 

worden geschrapt. 
5. De taakverdeling tussen de verschillende bestuurslagen Rijk, provincie en gemeenten 

aandacht behoeft.  
6. Bestuurlijke drukte door samenwerking niet per definitie afneemt.  

 
In het volgende hoofdstuk zal dit inzicht worden toegepast op de in de inventarisatie 
gevonden samenwerkingsverbanden binnen de regio Midden- en West-Brabant. Interessant in 
dit verband is de mogelijke paradox tussen enerzijds het willen versterken van de 
bestuurskracht door het versterken van de regionale samenwerking en anderzijds het risico op 
onduidelijke verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, ook wel “bestuurlijke 
drukte” genoemd.  
 
Tussen deze twee uitersten zal een balans moeten worden gezocht en er zal ingegaan moeten 
worden op de vraag of deze balans op dit moment in het Brabantse bestaat.  

3.4 Vertrouwen in professionele samenwerkingsrelaties 

3.4.1 Inleiding 
Samenwerking, en dus ook regionale samenwerking of samenwerking in een SSC, is 
mensenwerk. In de inleiding en in paragraaf 2.5 zagen we al dat het falen van een SSC veelal 
wordt bepaald door factoren die te maken hebben met intermenselijke relaties waaronder 
machtsverschuivingen, veranderingen in de relatie tussen klant-leverancier en een gebrek aan 
(of een teveel van) vertrouwen tussen samenwerkingspartners. Het begrip vertrouwen speelt 
een zeer grote rol bij het al dan niet slagen van samenwerkingsverbanden. Ook binnen de 
overheid. Klijn en Edelenbos (2005) geven aan dat het openbaar bestuur veelal grijpt naar een 
alternatief voor vertrouwen, namelijk regulering en bureaucratie. Verschillende vormen van 
horizontale samenwerkingsrelaties in het openbaar bestuur zullen de komende periode echter 
alleen maar toenemen. Hiermee zal ook het begrip vertrouwen in de toekomst voor de 
overheid steeds belangrijker worden.   
 
In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op het begrip vertrouwen in professionele 
samenwerkingsrelaties. Er zullen diverse vormen van vertrouwen uiteengezet worden. Tevens 
wordt een antwoord gegeven op de vragen waarom het voor iemand van belang is om 
betrouwbaar te zijn in een professionele samenwerkingsrelatie en wat precies de knelpunten 
zijn rondom vertrouwen in een samenwerkingsverband.  
  

3.4.2 Definities van vertrouwen 
Er zijn vele definities van het begrip vertrouwen (of “trust”) in omloop. In het afgelopen 
decennium hebben meerdere wetenschappers vertrouwen als onderwerp van onderzoek nader 
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uitgewerkt. Putman (1995)41 beschrijft vertrouwen als een containerbegrip bestaande uit een 
geheel van normen en regels, en Fukuyama (1995)42 ziet vertrouwen als het cement van de 
samenleving. Edelenbos en Klijn (2005) hebben deze algemene definities van vertrouwen 
verder verfijnd. Daarbij geven zij aan dat er drie belangrijke karakteristieken zijn voor het 
begrip vertrouwen:  

• Kwetsbaarheid. Als een iemand een persoon (of organisatie) vertrouwt, neemt die 
daarmee een kwetsbare positie in ten opzichte van de ander. Hij verwacht dat die 
ander zich niet opportunistisch zal gedragen ook al doet de gelegenheid zich voor.  

• Risico. Vertrouwen speelt een belangrijke rol in risicovolle situaties. Vertrouwen is 
dan een belangrijke randvoorwaarde om actie te ondernemen. Men onderneemt alleen 
actie als men er vanuit kan gaan dat de ander te vertrouwen is.  

• Verwachtingen. Het principe van vertrouwen gaat uit van positieve verwachtingen van 
de bedoelingen en motieven van de ander.  

 
Nooteboom (2006) onderschrijft dat kwetsbaarheid een belangrijke factor is van vertrouwen. 
Hij geeft daarbij echter aan dat men kwetsbaar kan zijn voor verschillende dingen op 
verschillende manieren. Hierdoor ontstaan er diverse vormen van vertrouwen. Het gaat 
daarbij om twee vragen.  Wie kan men vertrouwen? En: wat kan men vertrouwen? De eerste 
vorm betreft het vertrouwen in bijvoorbeeld mensen, organisaties, functies of processen. Men 
kan een specifieke ambtenaar vertrouwen, maar als deze ambtenaar niet wordt ondersteund 
door zijn collega’s en leidinggevenden, zegt dit niet zoveel. Bij de tweede vorm heeft men 
vertrouwen in de competenties en/of in de bedoelingen van hetgeen men vertrouwt. 
Nooteboom beschrijft dit als “competence trust” en “intentional trust”43. Wanneer hierin geen 
onderscheid wordt gemaakt, ontstaan vaak verwarringen. Als men zegt dat iemand te 
vertrouwen is, bedoelt men dan dat hij of zij integer is, of dat hij of zij de competenties heeft 
om zaken goed af te handelen? Als het gaat om samenwerkingsrelaties, is het van groot 
belang dat we zowel vertrouwen hebben in de competenties als in de bedoelingen/integriteit 
van onze samenwerkingspartner. Achterberg definieert in navolging van McLain en Hackman 
vertrouwen daarom als volgt: “Vertrouwen betreft het geloof (of de perceptie) dat een 
specifieke ander kan en wil handelen in het belang van positieve uitkomsten44”.  

3.4.3 Het belang van vertrouwen 
Vertrouwen wordt vaak genoemd als een van de belangrijke succesfactoren voor 
samenwerkingsverbanden tussen organisaties (Eedelenbos & Klijn). Met name als het gaat 
om horizontale samenwerkingsverbanden. In dit soort situaties zijn hiërarchische regels en 
directieve supervisie minder passend. Samenwerking binnen een vertrouwensrelatie tussen 
organisaties brengt volgens Eedelenbos en Klijn drie soorten voordelen met zich mee45: 

1. Vertrouwen maakt samenwerking mogelijk en goedkoper/efficiënter. 
2. Vertrouwen bevordert de robuustheid en de investeringen in organisaties. 
3. Vertrouwen bevordert de innovatie en het probleemoplossend vermogen.  

 

                                                      
41 Putnam, R.D., Tuning in, tuning out: the strange disappearance of social capital in America, Political Science 
and Politics, 1995-12, 664-683 
42 Fukuyama, F., Trust: the social virtues and the creation of prosperity, New York 1995, The Free Press 
43 Nooteboom, B., Trust and innovation, Universiteit van Tilburg, Tilburg 2006, p. 1  
44 Achterberg, H., De vinger op de zere plek. Relationeel vertrouwen in drie Rotterdamse 
herstructureringsprocessen,  Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam 2006, p. 21 
45 Eedelenbos, J. en Klijn, E.H., Trust in complex decicion-making networks. A theoretical and empirical 
exploration, Erasmus Universities Rotterdam, Rotterdam 2005, p.11 
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Er zijn, zoals Nooteboom beschrijft (2006), meerdere rationele redenen voor 
samenwerkingspartners om betrouwbaar te zijn.  De eerste twee hebben te maken met een 
beheersstructuur. Hierin speelt controle een belangrijke rol, en de derde reden heeft te maken 
met ethiek.  

1. Betrouwbaarheid gebaseerd op opportunity control. De meeste taken zijn vastgelegd 
in de wet of in een contract. Er is weinig speelruimte voor eigen acties.  

2. Betrouwbaarheid gebaseerd op incentive control. Acties worden gevormd door 
beloningen. Er is hierin vaak sprake van een vorm van afhankelijkheid. Een andere 
vorm van incentive control heeft te maken met eigenbelang. Bijvoorbeeld als het gaat 
om een goede reputatie. Iemand is in dat geval betrouwbaar omdat hij bang is dat zijn 
reputatie als betrouwbare partner verloren gaat.  

3. Betrouwbaarheid gebaseerd op normen en waarden. Empathie en inlevingsvermogen 
in de samenwerkingspartner speelt hierbij een grote rol.  

3.4.4 De ontwikkeling van vertrouwen 
Verschillende wetenschappers beweren dat een vertrouwensband  slechts “spontaan” kan 
ontstaan in een natuurlijk proces, mede als gevolg van regelmatige samenwerking. De 
mogelijkheden voor het bewust opbouwen van een vertrouwensrelatie worden volgens hen 
overschat. Anderen geven echter aan dat het wel mogelijk is om vertrouwen te creëren. Het 
opbouwen van vertrouwen geschied volgens hen in hele kleine stapjes (Eedelenbos en Klijn 
2005). Successen en mislukkingen uit het verleden worden gekoppeld aan informatie over de 
genomen beslissingen en acties van de ander. Uitkomsten van nieuwe beslissingen veranderen 
de beleving van de ander en eventueel daarmee de veronderstelde betrouwbaarheid 
(Nooteboom 2002). In het praktijkonderzoek is het dus interessant om te kijken in hoeverre er 
sprake was van vertrouwen tussen de samenwerkingspartners bij de oprichting van een SSC.   
 
Vertrouwen is kwetsbaar. Zelfs vertrouwen dat is opgebouwd gedurende een lange reeks van 
interacties kan verdwijnen als een negatieve uitkomst wordt toegerekend aan het gedrag van 
de samenwerkingspartner. Hoe negatiever de gevolgen, hoe meer vertrouwen er is vernietigd 
en hoe moeilijker het vertrouwen weer op te bouwen is. De kwetsbaarheid van vertrouwen 
wordt vergroot door het afgenomen zelfvertrouwen van degene wiens vertrouwen beschaamd 
is. De schending van het vertrouwen impliceert immers dat er een slechte inschatting is 
gemaakt van de betrouwbaarheid van de ander (McLain en Hackman, 1999).  

3.4.5 Knelpunten en grenzen aan vertrouwen 
Samenwerking brengt vrijwel automatisch risico’s met zich mee. Niet alle risico’s kunnen 
worden ondervangen door beheer in de vorm van een contract, een systeem van monitoring of 
controles. Hiervoor is het nodig om in een samenwerkingsrelatie te kunnen spreken van 
vertrouwen. Anderzijds brengt vertrouwen ook risico’s met zich mee. (McLain en Hackman, 
1999). Iemand vertrouwen vormt een risico op zich, maar maakt het wel mogelijk om risico’s 
die inherent zijn aan beslissingen te verminderen. Ervoor kiezen te vertrouwen betekent dat 
het risico verbonden aan vertrouwen kleiner wordt ingeschat dan het risico van negatieve 
uitkomsten. Vertrouwen speelt een belangrijke rol in het omgaan met ambiguïteit en 
onzekerheid. Ambiguïteit doet zich voor wanneer situaties complex, onbekend, 
onvoorspelbaar of onlogisch zijn. Men wil dan meer en betere informatie verkrijgen, maar die 
beschikbare informatie is in bepaalde complexe situaties niet altijd compleet of adequaat. 
Vertrouwen is dan een substituut voor informatie.  
 
Een belangrijk nadeel aan vertrouwen is, dat het vrij moeilijk te verkrijgen is. Zoals gezegd 
ontstaat het niet ineens, maar moet het worden opgebouwd. Meestal ontstaat vertrouwen uit 
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een (samenwerkings-) relatie die al enige tijd bestaat, waarbij de partijen geleidelijk gedeelde 
meningen ontwikkelen, en waaruit beide partijen voordelen kunnen behalen. Dergelijke 
voordelen kunnen ook meteen het zwakke punt zijn in de samenwerking. Er kan misbruik 
worden gemaakt van het vertrouwen binnen een samenwerkingsrelatie. De scheidslijn tussen 
vertrouwen en goedgelovigheid is smal. Een vertrouwensrelatie is altijd kwetsbaar voor 
opportunistisch gedrag.  
 
Om de risico’s van samenwerking te beperken, wordt vaak gebruik gemaakt van controle of 
beheer. In nieuwe, innovatieve, samenwerkingsrelaties is er echter vaak teveel onduidelijk om 
alle risico’s in een contract of werkafspraken te kunnen afvangen. Waar de mogelijkheden 
voor beheer en controle ophouden, hebben we vertrouwen nodig. Dergelijk vertrouwen kan 
nooit onvoorwaardelijk zijn. Nooteboom (2006) ziet drie grenzen aan vertrouwensrelaties:  

1. In de eerste plaats kan men vertrouwen zien als een werkwoord. Het gaat om geven en 
nemen (wederkerigheid). Daarin kan men elkaar tot op een bepaalde hoogte 
vertrouwen. De grens ligt vaak op het snijvlak van het eigenbelang van de partner. Als 
een samenwerkingspartner onder grote druk staat van bijvoorbeeld een faillissement, 
kan zijn betrouwbaarheid anders zijn dan wanneer dit niet het geval is. Of men iemand 
kan vertrouwen hangt dus af van de situatie.  

2. Een tweede grens aan vertrouwen heeft te maken met de mate waarin men het 
vertrouwen als vanzelfsprekend beschouwt, waardoor men blind kan worden voor 
goede alternatieven, waaronder het vertrouwen in andere, betere, 
samenwerkingspartners.  

3. En een derde grens heeft te maken met de looptijd en de flexibiliteit van 
samenwerkingsrelaties. Als de samenwerkingsrelaties tussen verschillende partners te 
flexibel zijn, komt dit het vertrouwen niet ten goede, maar aan de andere kant: als 
samenwerkingsrelaties van lange duur zijn kan men terugvallen in hetgeen hiervoor 
benoemd is als een teveel aan vanzelfsprekendheid. Er moet dus gezocht worden naar 
een optimale balans tussen de flexibiliteit en de looptijd van de 
samenwerkingsrelaties.  

3.4.6 Vertrouwen en bestuurlijke strategieën 
Bij het aangaan van samenwerkingsrelaties ontstaat dus het risico van afhankelijkheid. De 
grootte van het ervaren risico wordt bepaald door de mate van vertrouwen in de ander. Om het 
risico te verminderen kan men proberen de bron van afhankelijkheid weg te nemen, directe 
controle uit te oefenen, de mogelijkheden voor opportunisme te verminderen of prikkels te 
verminderen om deze mogelijkheden te benutten. Nooteboom (Nooteboom 2000; 2002) 
onderscheidt hiervoor zes mogelijke bestuurlijke strategieën: 

• Vermijding. 
• Hiërarchische integratie. 
• Afdwingbare contracten. 
• Bemiddelaar(s). 
• Wederzijds belang en reputatie. 
• Samenwerking op basis van vertrouwen. 

De gekozen strategie hangt in sterke mate samen met het vertrouwen in de ander. Als er geen 
vertrouwen is, is een logische strategie vermijding. Bij weinig vertrouwen zal men geneigd 
zijn tot hiërarchische integratie, en bij matig vertrouwen tot afdwingbare contracten. Voor 
bemiddelaars wordt gekozen als men een groter vertrouwen heeft. Bij een redelijk vertrouwen 
wordt gekozen voor wederzijds belang, en bij veel vertrouwen is risicobeheersing niet nodig 
en kan er soepel worden samengewerkt. Deze strategieën hebben een dynamisch karakter. Ze 
zijn onderdeel van een groter proces. Er kan bijvoorbeeld aanvankelijk een matig vertrouwen 
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zijn tussen twee partners aan het begin van een proces, maar naarmate vertrouwen zich 
gunstig weet te ontwikkelen, doet het afdwingbare contract er steeds minder toe.  

3.4.7 Vertrouwen en SSC’s 
Samenvattend kan  worden gesteld  dat: 

1. Er met betrekking tot regionale SSC’s sprake moet zijn van een veelvoud aan 
vertrouwensrelaties waaronder relaties tussen gemeentebesturen, tussen de betrokken 
ambtenarenapparaten, vertrouwen in de directeur, en vertrouwen in alle afzonderlijke 
betrokken individuen.  

2. Het betreft zowel het vertrouwen in de competenties als in de integriteit van alle 
betrokkenen.  

3. Daar waar het vertrouwen groter is, wordt de samenwerking makkelijker, maar liggen 
ook risico’s op de loer. 

4. Daar waar sprake is van een grote mate aan beheersactiviteiten kan er sprake zijn van 
een matige vertrouwensband.  

 
In het openbaar bestuur kan vertrouwen tussen gemeenten in een SSC de beheersactiviteiten 
echter nooit volledig vervangen, aangezien voor een goede vertrouwenrelatie tussen burger 
en overheid transparantie noodzakelijk is. Beheersactiviteiten waaronder tal van 
verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsovereenkomsten en prestatiecontracten spelen 
hierbij een grote rol.  
 
In  het praktijkonderzoek zal onderzocht worden in welke mate en op welke terreinen er 
vertrouwen aanwezig was bij de oprichting van de betreffende SSC’s en hoe dit vertrouwen, 
of gebrek aan vertrouwen, zich gedurende de looptijd heeft ontwikkeld.  
 

3.5 Juridisering van de samenleving 

3.5.1 Wat is juridisering? 
Juridisering moet als één van de grootste vraagstukken van de 
huidige tijd worden gezien. Zowel de burgers als de overheid 
hebben in toenemende mate te maken met een sterke 
juridisering van onderlinge particuliere, maatschappelijke en 
bestuurlijke verhoudingen. De toenemende stroom van regels, 
de toenemende roep op totstandkoming van regels, de 
intensiteit waarmee een beroep op de regels wordt gedaan 
alsmede de daarop volgende toevloed aan juridische 
procedures in de relatie tussen burgers onderling en tussen 
burgers en de overheid, leidt tot een ernstige juridische 
verdichting46. Overigens is dit geen Nederlands verschijnsel, 
maar manifesteert het zich in de gehele westerse wereld. Ook 
is het niet specifiek een verschijnsel binnen het openbaar 
bestuur, maar komt het ook voor tussen bedrijven en burgers 
onderling47. 
 

                                                      
46 Kabinetsstandpunt Juridisering in het Openbaar Bestuur, 21 december 1998, Kamerstukken II,1998-1999, 26 
360 nr. 1, p. 3.  
47 Kamerstukken II, 1998-1999, 26 360, nr. 1, p. 4 
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Eind jaren negentig van de vorige eeuw is er sprake van een ware “juridiseringhausse”. Zowel 
in de eerste evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht48, als door de commissie Van 
Kemenade49, en in verschillende themanummers van juridische tijdschriften50 wordt aandacht 
besteed aan de oorzaken van juridisering en mogelijke manieren om juridisering terug te 
dringen.  
 
Gesteld wordt dat juridisering een verschijnsel is dat samenhangt met maatschappelijke 
ontwikkelingen als de voortdurende emancipatie en individualisering en de daarmee 
samenhangende verzakelijking van de samenleving. In het licht van deze ontwikkelingen is 
juridisering een zelfstandig, onvermijdelijk en in belangrijke mate gewenst verschijnsel in de 
samenleving51.  
 
Ondanks de negatieve bijklank, is juridisering dus niet per definitie een negatief begrip52. Een 
zekere mate van juridisering is een onvermijdelijk en zelfs bewust gewild verschijnsel in een 
staat die een democratische en sociale rechtsstaat wenst te zijn. Polak stelt dat juridisering 
heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de besluitvorming door het openbaar bestuur, doordat 
de bestuursrechter toegankelijker is geworden en doordat deze intensiever is gaan toetsen aan 
algemene beginselen53.  
 
Het dreigt pas een probleem te worden als de relaties tussen burgers onderling, tussen burgers 
en bestuur en tussen bestuursorganen, primair en uitsluitend beheerst dreigen te worden door 
juridische instrumenten en procedures en er geen ruimte meer is om op een andere en meer 
informele basis met elkaar om te gaan. De juridiseringdiscussie komt dan ook meer voort uit 
de zorg over het kunnen functioneren van de democratie en over de slagvaardigheid van het 
openbaar bestuur54.  

3.5.2 Terugdringen van juridisering? 
Mede als gevolg van het kabinetsstandpunt “Juridisering in het openbaar bestuur”55 alsmede 
het rapport “Bestuur in geding” van de commissie Van Kemenade en de daarop volgende 
kabinetsnota’s “Rechtsstaat en rechtsorde”56 en “Bruikbare rechtsorde57 zijn er sinds het eind 
van de jaren negentig van de vorige eeuw diverse initiatieven op het gebied van wetgeving 
geweest om te komen tot een slagvaardiger, eenvoudiger en moderner bestuursrecht. 
Terugdringen van juridisering middels het aanpassen van het bestuursrecht is sindsdien een 
prominent punt op de beleidsagenda’s van diverse kabinetten geweest. 
 
Resultaten die tot op heden zijn behaald, zijn onder andere de vereenvoudiging en integratie 
van de zogenaamde openbare voorbereidingsprocedures58, het in juridische zin faciliteren van 
elektronische communicatie tussen burgers en bestuur59, de mogelijkheid om de 
                                                      
48 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 600 VI, nr. 46 
49 Rapport Bestuur in geding van de werkgroep onder leiding van dr. J.A. van Kemenade, in opdracht van de 
provincie Noord-Holland,  
50 NJB-special, 1997, nr. 21 en Bestuurskunde, 1997, nr. 7 
51 Kamerstukken II, 1998-1999, 26 360, nr. 1, p. 4.  
52 Zie voor positieve gevolgen van juridisering het rapport van de Commissie Evaluatie Awb, Toepassing en 
effecten van de Awb, Den Haag 1996, p. 34-36 
53 Polak, J., De bestuursrechtspraak en de juridisering, NJB-special, 1997, nr. 21, p. 950 e.v. 
54 Kamerstukken II, 1998-1999, 26 360, nr. 1, p. 7 
55 Kamerstukken II, 1998-1999, 26 360 
56 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 279, nr. 1 
57 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 279, nr. 9 
58 Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb, Stb. 2002, 54 
59 Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, Stb. 2004, 214 
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bezwaarschriftenprocedure over te slaan in gevallen waar dit geen toegevoegde waarde heeft60 
en het wetsvoorstel tot samenvoeging van een aantal vergunning-, ontheffing- en andere 
toestemmingsstelsels tot één omgevingsvergunning61 dat waarschijnlijk per 1 januari 2008 in 
werking zal treden.  
 
Niettemin blijven er klachten over de hoeveelheid regels en blijven nut en noodzaak ervan 
permanent ter discussie staan. Problemen die burgers, bedrijfsleven en overheid ondervinden 
als gevolg van het bestaan van te veel (onnodige) regels wordt doorgaans aangeduid als 
“regeldruk”62 of administratieve lasten. Toch is de hoeveelheid regels niet het enige dat speelt 
bij het begrip “regeldruk”. Volgens Van Gestel is er bij het begrip regeldruk naast een 
kwantitatief element (de hoeveelheid regels) ook een belangrijk kwalitatief aspect63. Niet 
alleen de hoeveelheid regels is derhalve van belang voor het bepalen van de regeldruk, maar 
ook met name in hoeverre de regeldruk door betrokkenen wordt ervaren. Dit subjectieve 
element is van belang omdat niet ieder individu of iedere ondernemer evenveel “last” van 
wetgeving zal ondervinden. Het kan dus in de praktijk voorkomen dat er kwantitatief minder 
regels zijn, maar dat de ervaren regeldruk gelijk blijft, of zelfs toeneemt. Dit heeft onder meer 
te maken met de begrijpelijkheid en de toegankelijkheid van regelgeving. Het is niet voor 
niets dat het kabinet zeer onlangs heeft bepaald dat alle formulieren van de Rijksoverheid op 
1 september 2007 begrijpelijk moeten zijn64. Juist dergelijke maatregelen, die niets te maken 
hoeven te hebben met het terugdringen van het aantal regels, kunnen de ervaren regeldruk 
aanmerkelijk verminderen.  

3.5.3 Juridisering en SSC’s 
In het voorgaande is geconstateerd dat juridisering een maatschappelijk verschijnsel is dat 
samenhangt met maatschappelijke ontwikkelingen en daarom tot op zekere hoogte 
onvermijdelijk en soms zelfs gewenst is. Het wordt pas een probleem als juridisering de 
omgang tussen burgers onderling en tussen burgers en de overheid zodanig gaat beïnvloeden 
dat er sprake is van verstarring en vermindering van slagvaardigheid van het bestuur. Met 
name regeldruk is in dit verband van belang en dan in het bijzonder de regeldruk zoals die 
wordt ervaren door de burgers, het bedrijfsleven en de overheid zelf. In deze paragraaf zal 
worden onderzocht of regionale samenwerking, met name in de vorm van SSC’s, kan 
bijdragen aan het verminderen van regeldruk. In dit verband is het interessant om in te gaan 
op het zeer recent verschenen rapport van de Commissie Stevens65.  
 
Naar aanleiding van de discussie over regeldruk en administratieve lasten is in november 
2004 door de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken een 
Ondernemersklankbord Regeldruk geïnstalleerd. Deze commissie, in de wandelgangen 
aangeduid als de Commissie Stevens, is ingesteld om de mogelijkheden te onderzoeken die de 
regeldruk kunnen verminderen.  
 

                                                      
60 Wet inzake rechtstreeks beroep, Stb. 2004, 220 
61 Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht, Kamerstukken II, 2006-2007, 30 844, nr. 2 
62 Ondanks dat het begrip regeldruk formeel nergens wordt gedefinieerd, zoals ook Van Gestel concludeert in 
zijn artikel Wie is er tegen de bruikbare rechtsorde?, NJB 2004, nr. 34 
63 Gestel, prof. mr. R.A.J. van, Wie is er tegen de bruikbare rechtsorde?, NJB 2004, nr. 34 
64 Persbericht ministerraad 16 februari 2007. Eén van de initiatieven in dit kader is onder meer het inrichten van 
de website www.begrijpelijkeformulieren.nl Interessant is hoe zal worden bepaald wat onder “begrijpelijk” dient 
te worden verstaan.  
65 Regels op maat, eindrapport van het Ondernemersklankbord Regeldruk, o.l.v. prof. dr. L.G.M. Stevens, 4 
februari 2007 
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De Commissie Stevens heeft op 4 februari 2007 een eindrapport uitgebracht, waarin wordt 
geconcludeerd dat de noodzaak tot het terugdringen van regeldruk breed verspreid is en dat 
een algemeen besef leeft dat het anders moet. Regels zijn zinnig, maar moeten de 
maatschappelijke activiteit niet frustreren. Hapklare oplossingen zijn echter niet voor handen. 
Resultaten kunnen pas worden bereikt als er een wijziging komt van de maatschappelijke 
opvattingen omtrent de plaats, de verwachtingen en de mogelijkheden die de burger en de 
maatschappelijke organisaties toekennen aan de overheid. Er moet afstand worden genomen 
van de gedachte dat alles van bovenaf “maakbaar” is en dat de beleidsarchitecten van de 
verzorgingsstaat het hele maatschappelijk leven kunnen regelen. Dat leidt slechts tot 
bureaucratie, gecompliceerde regelgeving, extra regeldruk en maatschappelijke frustratie.  
 
Vervolgens doet de Commissie Stevens een aantal concrete aanbevelingen om regeldruk te 
verminderen, waarvan de onderstaande binnen dit onderzoek relevant zijn: 

1. Herstel het vertrouwen. Bij wet –en regelgeving moet vertrouwen het uitgangspunt 
zijn. In de vorige paragraaf werd immers al geconstateerd dat men, bij gebrek aan 
vertrouwen, de nadruk kan gaan leggen op wet –en regelgeving.  

2. Verbeter de dienstbaarheid en de servicegerichtheid. Zet meer in op dienstbaarheid 
en servicegerichtheid Benoem in dat kader “relatiemanagers”, realiseer de 
éénloketgedachte op alle niveaus en versober het vergunningenstelsel.  

3. Verminder de bureaucratie. Verminder de regeldrukte door de regelgevende 
bevoegdheden van de verschillende bestuurslagen te stroomlijnen.  

4. Verminder de verschillen tussen de gemeenten. Gemeenten moeten minder 
autonomie in wet –en regelgeving krijgen en op grond van medebewind hun 
toezichtstaken zoveel mogelijk uniformeren. 

 
Verbetering van dienstbaarheid en vermindering van de bureaucratie worden vaak genoemd 
als een van de doelen van een SSC. In het praktijkonderzoek zal onderzocht worden of dit  
ook daadwerkelijk het geval is.  
 
In hoofdstuk 2, paragrafen 2.4 en 2.5, zijn we reeds uitgebreid ingegaan op de doelstellingen 
van SSC’s zoals Strikwerda66 die formuleert en de succes –en faalfactoren voor SSC’s zoals 
omschreven door Van Kempen naar aanleiding van de beoordeling van het invoeringsproces 
van P-Direkt67. Naar aanleiding hiervan kan worden gesteld dat een aantal van de 
doelstellingen van SSC’s volgens Strikwerda en een aantal van de succesfactoren zoals 
geformuleerd door Van Kempen, samenvallen met een aantal van de aanbevelingen van de 
Commissie Stevens. 
 
Zo is één van de doelstellingen van een SSC volgens Strikwerda een hogere kwaliteit van 
beleidsontwikkeling en uitvoering van wettelijke taken en voorzieningen en het leveren van 
een hogere kwaliteit door een hogere snelheid van werken en minder fouten in de uitvoering. 
Hierdoor worden burgers en bedrijven minder lastig gevallen met inconsistenties, maar 
anticiperend gewezen op verplichtingen en rechten. Dit komt overeen met de aanbeveling van 
de Commissie Stevens dat de dienstbaarheid en de servicegerichtheid moeten worden 
verbeterd (aanbeveling 3). Ook wordt de bureaucratie verminderd omdat de 
beleidsontwikkelingen en uitvoering van wettelijke taken beter worden gestroomlijnd 
(aanbeveling 7). 
 
                                                      
66 Strikwerda, prof. dr. J., SSC’s en gemeenten , Openbaar Bestuur, 15 (4), 4 januari 2005, p. 28-31 
67 Kempen, R.M. van, P-Direkt, hoe kan het invoeringsproces van het SSC HRM voor de sector Rijk worden 
beoordeeld? Rotterdam, november 2005, p. 22-30 



 36 

Voorts noemt Strikwerda als doelstelling van een SSC dat de lasten qua tijd en geld voor 
burger en bedrijf worden beperkt omdat de burger maar één keer opgave hoeft te doen van 
zijn gegevens en er één aanspreekpunt is voor burger of bedrijf. Dit komt overeen met de 
éénloketgedachte zoals voorgesteld door de Commissie Stevens (aanbeveling 3) en 
vermindert de bureaucratie (aanbeveling 7) omdat de burger minder vaak het gevoel zal 
hebben “van-het-kastje-naar-de-muur” te worden gestuurd. 
 
Uiteraard betekent regionale samenwerking in de vorm van SSC’s dat de verschillen tussen 
gemeenten zullen verminderen (aanbeveling 8). Van Kempen noemt harmonisatie en 
eenduidige uitvoering van regelingen en werkzaamheden als succesfactor voor een SSC 
omdat dit zorgt voor een betere kwaliteit, efficiency, kostenbesparing en transparantie.  
  
Samenvattend kan worden gesteld dat het door regionale samenwerking in de vorm van SSC’s 
wellicht mogelijk is om een aantal aanbevelingen van de Commissie Stevens in praktijk te 
brengen, namelijk: 

1. klantgerichter werken (aanbeveling 3) 
2. de bureaucratie verminderen (aanbeveling 7) 
3. verschillen tussen gemeenten verkleinen (aanbeveling 8).  

  
Zodoende zou regionale samenwerking in SSC’s een bijdrage kunnen leveren aan het 
terugdringen van de regeldruk en het verminderen van de juridisering. Een 
bewonderenswaardig streven dat op basis van de theorie haalbaar zou kunnen zijn!  

3.6 Human Resource Management (HRM) en Shared Services (SSC) 

3.6.1 Inleiding 
Binnen de bestuurskunde is weinig aandacht voor Human Resource Management (HRM). 
Toch blijkt uit onderzoek dat HRM een sleutelfactor is die bijdraagt aan het succes van 
organisaties68. Als we dit toespitsten op onderzoek naar HRM en samenwerkingsverbanden in 
de publieke sector in het algemeen en SSC’s in het bijzonder, dan blijkt dat het een kritische 
succesfactor is voor het slagen van het proces om te komen tot deze 
samenwerkingsverbanden. Het is daarom van wezenlijk belang om aandacht te hebben voor 
HRM bij het proces om te komen tot een SSC en daarna.  
 
HRM is veelomvattend en we willen het in dit hoofdstuk met name toespitsen op de 
veranderende omgevingsfactoren van HRM, arbeidssatisfactie en mobiliteit van de 
medewerkers die ondergebracht worden in een SSC en de rol die HRM speelt bij de vorming 
van een SSC. 

3.6.2 Omgevingsfactoren van HRM  
 
Omgevingsfactoren die van invloed zijn op HRM zijn: 
 
1. Werken in een informatiesamenleving 

 

                                                      
68 Steijn, prof. dr. A.J., HRM, arbeidssatisfactie en de publieke sector, Bestuurswetenschappen 20 (4), p. 289-
307  
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Door het werken in een informatiesamenleving verdwijnen hiërarchische verhoudingen 
binnen organisaties en zo ook binnen samenwerkingsverbanden69. Er wordt dan ook steeds 
meer gesproken over netwerkverhoudingen doordat informatie voor meerdere personen 
toegankelijk wordt op hetzelfde moment. Bestuurslagen verdwijnen door deze ontwikkeling 
en er wordt meer horizontaal samengewerkt dan verticaal in een organisatie. 
Er ontstaat ook een nieuw deelterrein binnen HRM; namelijk e-HRM. Gebruik maken van de 
technische mogelijkheden die er zijn om medewerkers self-service te laten zijn door het 
bijhouden via webtechnologie van verlof e.d. Hierdoor kunnen de administratieve lasten die 
nu vaak zijn ontstaan bij HRM-afdelingen door het bijhouden van alle wijzigingen omlaag. 
Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor HRM-afdelingen om zich bezig te houden met de 
strategisch inzet van HRM. Het inzetten van e-HRM draagt mogelijk ook bij aan de 
arbeidssatisfactie van een medewerker doordat het een professionaliseringsslag met zich 
meebrengt van de organisatie en dit motiveert. 
 
2. Krapte op de arbeidsmarkt 
 
We hebben als overheid sterk te maken met 
krapte op de arbeidsmarkt70. Het aantal 
banen is toegenomen en een toename van 
het aantal moeilijk vervulbare vacatures 
wordt voorspeld. Daarbij komt dat de 
overheid nog steeds geen goed imago heeft 
als werkgever. Verder is een kleiner aantal 
werkenden op de arbeidsmarkt beschikbaar 
en is er sprake van een toenemende 
vergrijzing. Dit laatste speelt het meest bij 
de collectieve sector. Daarom komt een 
enorme druk te staan op het vervullen van 
de vacatures binnen de overheid.  
Dit is ook een aanleiding voor een aantal gemeenten om aan te sluiten bij een SSC zodat ze 
minder afhankelijk zijn van de arbeidsmarkt. Temeer reden om gebruik te maken van HRM 
om het arbeidspotentieel zo goed mogelijk in te zetten en ook vast te houden binnen de 
overheid. 
In het rapport “De arbeidsmarkt in de collectieve sector71” uit 2002 (beter bekend als het 
rapport “Van Rijn”) worden verbetering van management en sturing als een belangrijk 
instrument gezien om de collectieve sector tot een aantrekkelijke werkgever te maken. 

3.6.3 Arbeidssatisfactie en mobiliteit binnen de overheid 
Belangrijk om te weten is dat arbeidssatisfactie onder te verdelen is in intrinsieke factoren 
(zoals taakinhoud) en extrinsieke factoren (zoals beloning). Verder is onderzocht dat een 
participatieve managementstijl de arbeidssatisfactie vergroot.  In 2001 heeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Personeelsonderzoek uitgevoerd onder 35.000 
zittende werknemers die in 2000 werkzaam waren bij de overheid. Daarbij is de tevredenheid 
                                                      
69 Advies van de eenmalige Commissie ICT en Overheid, in opdracht van de Minister voor Grote steden –en 
integratiebeleid en de Minister van BZK,  Burger en overheid in de informatiesamenleving – de noodzaak van 
institutionele innovatie, 6 september 2001  
70 Arbeidsmarktmonitor Rijk, De positie van het Rijk op de arbeidsmarkt, Den Haag, juli 2005 en Eindrapport 
van het onderzoek in opdracht van het Minister van BZK o.l.v. Ruig, de L., en Bouwmeester, J. Op maat 
gesneden – de preferenties van werknemers voor toekomstige arbeidsvoorwaarden, Leiden 23 juni 2006 
71 Rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties o.l.v. drs. M.J. van Rijn, De 
arbeidsmarkt in de collectieve sector. Investeren in mensen en kwaliteit, Den Haag 2002. 
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op verschillende terreinen onderzocht, waaronder de tevredenheid met de beloning, de 
arbeidsinhoud en de combinatie werk-privé. Uit dit onderzoek72 blijkt dat 
overheidswerknemers niet ontevreden zijn met de wijze waarop zij hun werk kunnen 
combineren met zorgtaken en over de inhoud van taken. Wel zijn zij minder tevreden over de 
arbeidsomstandigheden, relatief ontevreden over de beloning en het management. Over het 
laatste lijkt onvrede te zijn gezien de relatief laagste score. 
 
Naast de mate van tevredenheid is een mobiliteitsonderzoek gedaan in de jaren 1999, 2000 en 
2001 onder de werknemers die in het voorafgaande jaar een (nieuwe) baan bij de overheid 
hebben verworven (instromers) en werknemers die hun baan hebben verlaten (uitstromers).  
De voornaamste reden waarom medewerkers vertrekken is de onvrede met arbeidsinhoud. Het 
blijkt dat kleine gemeenten qua arbeidsinhoud beter scoren dan grotere door de diversiteit van 
het takenpakket en de directe resultaten van het werk. De voornaamste reden van 
doorstroming naar een (middel)grote gemeente is vaak de hogere beloning en 
loopbaanontwikkeling.  
 
Het is daarom van belang om in de praktijk te toetsen wat de vorming van een SSC doet met 
de uitstroom van medewerkers van de betreffende gemeenten. Een SSC biedt kansen qua 
zelfontplooiing, salaris en doorstroming naar hogere functies. Of dit zo is, zal getoetst worden 
in het praktijkonderzoek. 
 
Een ander vertrekmotief, dat steeds vaker genoemd wordt, is onvrede met het management. In 
de loop der tijd lijken de vertrekmotieven arbeidsinhoud en werkzekerheid aan belang in te 
boeten. Het laatste is vaak sterk afhankelijk van de conjunctuur in ons land. Desondanks is de 
toename van de onvrede met het management als motief om te vertrekken opvallend. De 
belangrijkste factoren die de (on)tevredenheid met het management bepalen zijn onvrede met 
algemene beleid van de organisatie, onvrede met personeelsbeleid en onvrede met stijl van 
leidinggeven. Het management speelt ook een belangrijke rol bij het welslagen van een SSC 73  

3.6.4 HRM in relatie tot een SSC 
Samenvattend kan worden gesteld  dat: 

• Werken in een SSC de arbeidssatisfactie verhoogd.  
• De rol van het management essentieel is om van de mensfactor een succesfactor te 

maken binnen het SSC. Het management moet stimulerend zijn en zowel sturen op 
het proces als op de inhoud.  

 
Of dit zo is, zal worden onderzocht in de praktijk. Werken in een SSC betekent namelijk net 
zo goed dat het werk grootschaliger wordt en minder persoonlijk. Risico’s op de menskant 
worden dan ook consequent genoemd als een faalfactor voor een SSC: werknemers kunnen 
zich gedevalueerd gaan voelen en ervaren identiteitsverlies.  
Ook de in de literatuur vaak als eerste genoemde succesfactor voor een SSC, namelijk 
kostenbesparing middels personeelsreductie bij de moederorganisatie, is niet bepaald een 
factor die bijdraagt aan de arbeidssatisfactie.  Hierop wordt teruggekomen bij de 
onderzoeksresultaten in hoofdstuk 4. 

                                                      
72  Steijn, prof. dr. A.J., De rol van het management bij arbeidssatisfactie en mobiliteit, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeels –en mobiliteitsonderzoek 1999-2002, ’s-Gravenhage 
2002 
73 Poen, M., SSC’s binnen de overheid; Meer met minder, Universiteit van Tilburg i.s.m. Atos Consulting, 
augustus 2005 
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3.7 Koppeling theoretische invalshoeken aan succes –en faalfactoren SSC 
 
De theoretische invalshoeken die in dit hoofdstuk zijn behandeld sluiten aan bij de succes –en 
faalfactoren uit hoofdstuk 2. In de onderstaande tabel worden de invalshoeken gekoppeld aan 
de succes –en faalfactoren waarop zij betrekking hebben. In het praktijkonderzoek zullen we 
dit toepassen op een aantal cases. In hoofdstuk 5 zullen we op basis van de hypothesen, 
succes- en faalfactoren van een SSC en de onderzoeksresultaten conclusies trekken en 
aanbevelingen doen voor samenwerkingsverbanden in de toekomst. 
 
 Succesfactor Theoretische invalshoek 
1 Schaalvoordelen leveren efficiency en kostenbesparing op.  Bestuurskracht 
2 De levering van diensten door het SSC is professioneel en 

kwalitatief goed. Moederorganisaties moeten mee om 
tegenwicht te kunnen bieden aan het SSC.  

Bestuurskracht 
Complexe bestuurlijke 
samenwerking 
Juridisering 

3 Het SSC sluit contracten af met de klanten over welke 
producten wanneer en tegen welke prijs geleverd worden. De 
klant stelt eisen aan het eindproduct en zal het SSC aan zijn 
contractuele verplichtingen houden 

Complexe bestuurlijke 
samenwerking 

4 Harmonisatie en eenduidige uitvoering van regelingen en 
werkzaamheden zorgen voor een betere kwaliteit, 
transparantie, efficiency en kostenbesparing. Tot op zekere 
hoogte is maatwerk mogelijk, maar teveel maatwerk heeft 
snel een negatief effect op de efficiency en kostenbesparing. 

Bestuurskracht 
Juridisering 

5 Ontwikkelingen op IT-gebied bieden de mogelijkheid om 
werkzaamheden op één plaats te concentreren. 
Automatisering vormt een essentiële ondersteuning voor het 
bestaan van een SSC 

Bestuurskracht 

6 Het uitbesteden van activiteiten aan een SSC levert ruimte op 
binnen de achterblijvende afdelingen van de 
moederorganisaties.  

Bestuurskracht  
HRM 

7 De moederorganisaties stellen prestatie-eisen aan het te 
leveren product en hoeven zich niet met de bedrijfsvoering 
van het SSC bezig te houden.  

Complexe bestuurlijke 
samenwerking 
Bestuurskracht 

8 Personeelsreductie binnen de moederorganisatie leidt tot 
kostenbesparing en komt tegemoet aan de taakstelling, zoals 
die vaak wordt opgelegd vanuit de politiek. 

HRM 

9 Een goede vertrouwensbasis is noodzakelijk om een SSC te 
laten slagen.  

Vertrouwen 
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 Faalfactor Theoretische invalshoek 
1 Gebrek aan harmonisatie en eenduidige regelingen, dus teveel 

maatwerk, werkt kostenverhogend voor een SSC. 
Juridisering 
Bestuurskracht 

2 Teveel vertrouwen in de techniek is vaak een risicofactor bij 
grote innovatieve projecten. Een risico dat zich in de private 
sector maar vooral in de publieke sector afspeelt74.  

Vertrouwen 

3 Risico’s op de menskant van de organisatie. Identificatie met 
moederorganisatie verdwijnt. 

HRM 

4 Wijziging van de relatie tussen de klant en de medewerkers 
van het SSC. Deze relatie verzakelijkt.  

Complexe bestuurlijke 
samenwerking en HRM 

5 De relatie klant-leverancier. Rol opdrachtgever en rol 
opdrachtnemer moet vormgegeven worden. 

Complexe bestuurlijke 
samenwerking 

6 Bij de vorming van een SSC dient vanuit de 
moederorganisaties een goede aansturing en regievoering 
plaats te vinden. 

Complexe bestuurlijke 
samenwerking 

7 Medewerkers dienen betrokken te worden bij het traject tot 
het oprichten van een SSC.  

HRM 
 

8 Onbekendheid met aanbesteding en publiek-private 
samenwerking bij de overheid.  

Complexe bestuurlijke 
samenwerking 

9 Verlies van autonomie bij de moederorganisaties. De 
moederorganisatie wordt klant in plaats van eigenaar. Het 
risico ontstaat dat de moederorganisatie zich als eigenaar 
blijft gedragen bij te weinig vertrouwen in het SSC. 

Vertrouwen 
HRM 

10 Een machtsverschuiving richting (de eigenaar van) het SSC, 
verschuiving in de zeggenschapsrelaties en beïnvloeding.  

Complexe bestuurlijke 
samenwerking 

11 De verschillende uitgangspunten tussen de overheid en de 
private sector leiden tot belemmeringen in de samenwerking 
binnen een SSC. Overheden moeten verantwoording afleggen 
aan het parlement of aan de gemeenteraad. Binnen de markt 
bestaat deze verantwoordelijkheid niet. 

Complexe bestuurlijke 
samenwerking 

   
12 Het commitment van het management aan de top is benodigd 

voor het welslagen van een SSC. Omdat het proces vaak 
begint aan de top is het belangrijk dat het management 
voldoende draagvlak creëert onder de medewerkers om mee 
te werken aan de vorming van een SSC. 

HRM 

 
In het volgende hoofdstuk gaan we toetsen in hoeverre in de door ons onderzochte 
praktijkcases de succes- en faalfactoren van toepassing zijn. 

                                                      
74 Dit is terug te vinden in de literatuur. In De vanzelfsprekendheid van vooruitgang – over technologie, 
rationaliteit en sociale ongelijkheid (Boom, Amsterdam 1994 i.s.m. De Witte en Houtman) en Werken in de 
informatiesamenleving (Van Gorcum, Assen 2001) signaleert Bram Steijn dat er bij grote innovatieve projecten 
een grenzeloos vertrouwen is in de mogelijkheden van de techniek.   
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4. Inventarisatie samenwerkingsverbanden en opzet praktijkonderzoek 

4.1 Inleiding 
 
Na een stukje theorie in de vorige hoofdstukken gaan we in dit hoofdstuk verder in op ons 
beperkt praktijkonderzoek. In hoofdstuk 1 hebben we in de centrale doelstelling aangegeven 
dat we inzicht willen krijgen in de regionale samenwerking in Midden en West Brabant.  
Om dit doel te bereiken beschrijven we eerst het  inventariserend onderzoek naar SSC’s in de 
regio dat we uitgevoerd hebben en geven we een overzicht aan samenwerkingsverbanden in 
de regio. Vervolgens beschrijven we de onderzoeksresultaten van de twee SSC’s die we nader 
onderzocht hebben. Daarbij maken we gebruik van een referentiecase, namelijk de RMD. 

4.2  Inventarisatie van samenwerkingsverbanden.  
 
Zoals al eerder gezegd, ontbreekt momenteel een actueel overzicht van de 
samenwerkingsverbanden in de regio. Om inzicht te kunnen krijgen in deze 
samenwerkingsverbanden hebben we een inventariserend onderzoek verricht waarin we de 
volgende vragen wilden beantwoorden:  

1. Welke interbestuurlijke samenwerkingsverbanden zijn er momenteel te onderscheiden 
in de regio West Brabant?  

2. Uit welke partners bestaan de betreffende samenwerkingsverbanden? 
3. Op welke gemeentelijke diensten richt de samenwerking zich? 
4. In welke fase bevindt de samenwerkingsrelatie zich momenteel (oriënterende fase, 

implementerende fase, uitvoerende fase). 
 
Voor deze inventarisatie zijn we uitgegaan van de gemeenten die op 30 januari 2007 het 
bestuursconvenant West-Brabant hebben ondertekend. Dit zijn de colleges van burgemeester 
en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, 
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, 
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en 
Zundert. Doel van het bestuursconvenant is regionale samenwerking binnen de regio West-
Brabant voor strategische vraagstukken van bovengemeentelijk belang. 
 
Aanpak praktijkonderzoek 
 
De onderzoeksmethode die we hebben gebruikt voor deze inventarisatie betreft de 
sneeuwbalmethode: allereerst hebben we binnen de werkgroep geïnventariseerd welke 
samenwerkingsverbanden reeds bij ons bekend waren. Vervolgens hebben we deze beknopte 
inventarisatie aan diverse personen binnen de gemeenten voorgelegd met het verzoek om de 
inventarisatie, aan te vullen. We hebben aan de respondenten steeds gevraagd naar 
samenwerkingsverbanden die aansluiten op de definitie van een SSC zoals Strikwerda (2004) 
heeft beschreven. Als gevolg hiervan hebben we SSC’s kunnen inventariseren waarvoor in de 
regio weliswaar niet officieel de term SSC wordt gebruikt, maar die wel voldoen aan de 
definitie van Strikwerda zoals genoemd in hoofdstuk 2. Deze procedure hebben we diverse 
malen herhaald, tot dat er geen aanvullingen meer werden gedaan.  
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Overzicht samenwerkingsverbanden 
 
Uiteindelijk heeft dit inventariserend onderzoek geleid tot een overzicht van  
samenwerkingsverbanden, met daarbij de beantwoording op de 5 bovenstaande 
onderzoeksvragen. De volledige inventarisatie is opgenomen in bijlage 1.  
 
Opvallend is dat de meerderheid van de gevonden SSC’s gericht zijn op bedrijfsvoering of op 
de uitvoering van gemeentelijke taken. Uit het bestuursconvenant van 2005 tussen de 
gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur,  Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen, Tholen, Woensdrecht en Zundert, is het WEBRI (West-Brabantse 
Samenwerking op ICT gebied) ontstaan. Het MIBRI, de Midden Brabantse Samenwerking op 
ICT gebied, waar de gemeente Oosterhout onder valt, bestond toen al.  Naast samenwerking 
op ICT gebied is er ook samenwerking op het gebied van P&O, Planning en Control en O&S. 
Naast de wat grotere samenwerkingsverbanden zijn er in de regio tevens 
samenwerkingsverbanden tussen 2 gemeenten. Zo is bijvoorbeeld daar het Zorgloket Elz: een 
samenwerking tussen de gemeenten Zundert en Etten-Leur. In het volgende plaatje is de 
relatie tussen de verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van bedrijfsvoering in 
kaart gebracht.  
 

 

4.3 Praktijktoetsing van theoretische inzichten.  
 
Om de theorie aan de praktijk te toetsen, hebben we besloten twee SSC’s te selecteren uit de 
lijst van SSC’s die we gevonden hebben in het inventariserend onderzoek en deze twee nader 
te bestuderen. Om de keuze voor de twee SSC’s te kunnen maken, hebben we gesteld dat de 
twee SSC’s op verschillende gemeenten gericht moest zijn, en dat ze qua onderwerp 
onderling vergelijkbaar moesten zijn. Hierdoor kwamen de twee gevonden SSC’s op het 
gebied van ICT naar boven: het SSC ICT in West Brabant waarbij 11 gemeenten betrokken 
zijn en dat momenteel nog in de oprichtingsfase verkeerd, en het SSC in Midden Brabant dat 
een samenwerking betreft tussen drie gemeenten die per 1-1-2007 operationeel is. De 
benadering van de SSC's is totaal verschillend; het SSC West Brabant (hierna te noemen SSC 
Woensdrecht) heeft gekozen voor een uitgebreid voortraject, zodat in 1 keer met een groot 
aantal gemeenten het SSC operationeel kan worden. Het SSC Midden Brabant (hierna te 
noemen SSC Oosterhout) heeft gekozen voor een meer pragmatische oplossing. Snel starten 
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met een beperkt aantal gemeenten en beperkt aantal producten en diensten en in de loop van 
de tijd e.e.a. verder uitbouwen tot een meer strategisch producten/diensten portfolio. Deze 
samenwerking is ook meer uit nood geboren. Juist deze totaal verschillende manier van 
benaderen en het feit dat het ene SSC nog in oprichting is en het andere SSC al operationeel 
is, maakt het interessant beide SSC's op basis van de eerder beschreven theorieën (hoofdstuk 
3) te analyseren. 
 
Als referentiecase hebben we de Regionale Milieudienst (RMD) geïnterviewd om meer 
inzicht te krijgen in een SSC dat al langer operationeel is. 
 
Keuze van de respondenten en interviewmethode 
 
Van beide SSC's zijn diverse personen geïnterviewd, namelijk: de projectleider, een 
betrokken bestuurder, een leidinggevende binnen het SSC en een medewerker van het 
(toekomstige) SSC. Van het SSC Oosterhout zijn we er niet in geslaagd om een bestuurder te 
interviewen. Binnen de provincie en de RMD hebben we een medewerker met kennis van 
zaken over regionale samenwerking geïnterviewd. 
 
Voor de interviews hebben we gebruik gemaakt van een vragenlijst waarin zowel meerkeuze 
vragen als open vragen zijn opgenomen. De meerkeuzevragen maken het relatief gemakkelijk 
de antwoorden met elkaar te vergelijken en daarnaast bieden de open vragen voldoende 
mogelijkheden om zaken toe te lichten die specifiek voor dat betreffende SSC of voor die 
betreffende respondent van toepassing zijn.  
 
De vragen zijn opgesplitst in onderstaande aandachtsgebieden. Niet iedere respondent is in 
staat om alle vragen te beantwoorden. Hiervan waren we ons tevoren bewust. Wanneer een 
dergelijke situatie aan de orde was, hebben we genoteerd dat de vraag voor deze persoon niet 
van toepassing was en zijn we door gegaan met de volgende vraag.  
 
 Onderwerp 
1. Algemeen: 

Vragen m.b.t. de organisatie van het SSC en de specifieke rol van de respondent. 
2. Inventarisatie samenwerkingsverbanden: 

Heeft men zicht op de diverse samenwerkingsverbanden? 
3. Rol van de provincie 

Wat is de rol en betrokkenheid van de provincie bij het SSC? 
4. Complexe bestuurlijke samenwerking 

Is er sprake van voldoende voortgang  in en inhoud van de samenwerking bij de 
ontwikkelingsfase van een SSC? 
Hoe staat het met de klant/leverancier relatie en de verschillen tussen kleine en grote 
gemeenten qua deelname? 

5. Vertrouwen 
Is vertrouwen essentieel voor de samenwerking? 
Is er sprake van een bewuste sturing op de verschillende vertrouwensrelaties binnen een 
SSC? 

6. HRM 
Is er sprake van toe –of afname van medewerkerstevredenheid? 

7. Bestuurskracht 
Neemt de bestuurskracht toe of af door de komst van een SSC? 
Neemt de bestuurlijke drukte toe of af door de komst van een SSC? 
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8. Juridisering 
Neemt de bureaucratie toe of juist af door de komst van een SSC? 
Neemt de servicegerichtheid toe en de regeldruk af? 

9. Toekomst SSC 
Is samenwerking in de vorm van een SSC een hype? 

 
De volledige vragenlijst vindt u terug in bijlage 2. 
 

4.4 Resultaten van het praktijkonderzoek 
 
In deze paragraaf worden de antwoorden van de respondenten per thema behandeld. In de 
tabellen staat in de eerste kolom aangegeven op welke vraag uit de vragenlijst het antwoord 
betrekking heeft en in de laatste kolommen staat aangegeven hoe vaak het desbetreffende 
antwoord is gegeven. Onze populatie bestond uit 9 personen. Omdat niet iedereen een 
antwoord heeft gegeven op alle vragen en omdat het voorkomt dat men twee antwoorden 
geeft op 1 vraag, komt het totaal per vraag niet altijd uit op 9.  Door het korte tijdsbestek 
waarin de opdracht is uitgevoerd is het aantal respondenten beperkt gebleven tot 9. 

4.4.1 Inventarisatie samenwerkingsverbanden 
 
De respondenten waren verdeeld over de vraag of men zicht heeft op de regionale 
samenwerkingsverbanden. Binnen de twee onderzochte ICT-SSC’s heeft de helft van de 
betrokken respondenten aangegeven geen zicht te hebben op de samenwerkingsverbanden, en 
de andere helft wel. De antwoorden vanuit de RMD en de provincie waren ontkennend; zij 
hebben geen zicht op de samenwerkingsverbanden binnen de regio.  
Terwijl vrijwel alle respondenten die betrokken zijn bij de ICT-SSC’s aangeven het geen 
probleem te vinden dat er verschillende vormen van samenwerking bestaan binnen de regio, 
hebben de provincie en de RMD aangegeven juist wel moeite te hebben met dit 
“spinnenwebeffect”. Zowel de provincie als de RMD vinden dat er met het stroomlijnen van 
al deze samenwerkingsverbanden een duidelijke efficiencyslag te behalen valt. De ICT- 
SSC’s daarentegen “gebruiken” de verschillende soorten van samenwerkingsverbanden om te 
“shoppen”. Hiermee wordt bedoeld dat men uit de verschillende ervaringen de goede dingen 
overneemt om deze te gebruiken voor de eigen samenwerking. Juist om van alle ervaringen 
de best-practises te gebruiken, is het ons inziens van belang dat men de verschillende 
samenwerkingsverbanden in de regio kent. En gezien de eerste vraag, blijkt het juist daaraan 
te ontbreken! Wat hierin zeer opvallend is, is dat alle betrokkenen bij een SSC zeggen dat ze 
zaken duidelijk anders willen regelen dan in de huidige samenwerkingsverbanden, of dat ze 
helemaal niet naar andere samenwerkingsverbanden hebben gekeken en dus geen 
vergelijkingmateriaal hebben.  
Over de vraag of het duidelijk is waarom er op sommige gebieden wel wordt samenwerkt en 
op andere gebieden niet, wordt ook verschillend gedacht. Terwijl ongeveer de ene helft van de 
respondenten aangeeft dat samenwerking met name geschikt is voor processen op het gebied 
van uitvoering en bedrijfsvoering, geeft de andere helft van de respondenten aan dat 
samenwerking ook op andere niveaus een meerwaarde zou kunnen hebben. Regionale 
samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering is wel makkelijker om mee te 
starten dan samenwerking op beleid. Dit kwam in bijna alle interviews naar voren.  
 

  Eens Oneens 
A1 Ik heb goed zicht op de samenwerkingsverbanden 3 6 
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A2 Ik ervaar het spinnenwebeffect niet als probleem  6 3 
A3 Het is mij duidelijk waarom er op sommige gebieden wel 

samenwerking is, en op andere gebieden niet 
6 3 

A4 Ik wil bepaalde zaken duidelijk anders geregeld hebben dan 
in de bestaande samenwerkingsverbanden.  

5 2 

4.4.2 Rol van de provincie 
 
Vrijwel alle respondenten van de SSC’s zagen een zeer beperkte, of geen, rol voor de 
provincie weggelegd binnen een SSC. Een enkele keer werd de provincie genoemd in de rol 
van deelnemer (in dezelfde positie als de deelnemende gemeenten) en als financierder. Vanuit 
de RMD daarentegen wordt de mogelijke rol van de provincie breder gezien. De provincie 
heeft volgens de RMD veel expertise in huis, en zou mede daardoor mogelijk een 
coördinerende en stimulerende rol kunnen hebben. Het feit dat er binnen de door ons 
onderzochte SSC’s nauwelijks een rol voor de provincie wordt gezien, heeft deels te maken 
met de huidige ervaringen die gemeenten met de provincie hebben. Zo werd bijvoorbeeld 
aangegeven dat gemeenten de provincie geen rol als trekker “gunnen”, dat samenwerking niet 
moet worden “opgelegd” door de provincie, of dat de provincie zich “geen raad weet” met het 
geld dat ze bezit.   
 

  Eens Oneens 
B Ik zie een rol weggelegd voor de provincie 4 5 

4.4.3 Complexe bestuurlijke samenwerking 
 
Binnen de onderzochte SSC’s heerst er openheid. De initiatiefnemers nemen niet eenzijdig 
besluiten, maar nemen een open houding aan. Hier is eigenlijk iedereen het over eens. Er is 
echter één bestuurder die heeft aangegeven dat je soms beslissingen van een ander moet 
overnemen, aangezien er bij de andere samenwerkingspartners te weinig kennis is. Maar ook 
in deze situatie worden deze beslissingen in een sfeer van openheid genomen. Dit betekent dat 
erover gecommuniceerd werd en dat de partners ermee instemden. Ook vinden alle 
respondenten, met uitzondering van de provincie, dat er voldoende voortgang en vaart in de 
samenwerking aanwezig is. De organisaties zijn hier ook op ingericht. Zo heeft het SSC in 
Oosterhout bijvoorbeeld een eigen budget en begroting. Men heeft hier geen toestemming 
nodig van één of meerdere colleges om bepaalde zaken in te kopen. Beide ICT-SSC’s zijn 
resultaatgericht en de mensen zijn gedreven. Dit komt de vaart en de voortgang ten goede. 
Voor beide ICT-SSC’s geldt dat er diensten worden geleverd met betrekking tot beheer, 
inkoop en beleid/advies. Het beleid en de advisering betreft in deze de advisering over de 
technische infrastructuur en de applicaties. Strategisch beleid wordt hierin niet meegenomen. 
Een SSC leent zich volgens de respondenten in de eerste fase toch meer voor samenwerking 
op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering. Maar de respondenten geven aan dat op 
lange termijn strategisch beleid ook onderdeel uit gaat maken van de diensverlening van een 
SSC. Op dit moment bevat volgens de meeste respondenten de samenwerking voldoende 
inhoudelijke elementen qua producten en diensten.  
Een goede relatie tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (SSC) wordt door de 
respondenten gezien als een must, en in de situatie van de ICT-SSC’s is dit volgens hen ook 
het geval. Er is één medewerker van een SSC die aangeeft dat de gemeente niet altijd als klant 
wordt behandeld door het SSC, en dat er soms sprake is van slechte communicatie vanuit het 
SSC naar de gemeente.  



 46 

Wanneer men antwoord moet geven op de vraag, of men het eens/oneens is met de stelling 
dat de verhouding tussen grote en kleine gemeenten binnen een SSC gelijkwaardig is, wordt 
door 8 van de 9 respondenten “eens” geantwoord. Wanneer gevraagd wordt naar het waarom 
van dit antwoord, blijken er nog wel een aantal kanttekeningen geplaatst te worden. Zo wordt 
bijvoorbeeld de opmerking gemaakt dat formeel iedereen gelijkwaardig is, maar dat dit 
operationeel nog niet is geregeld. Daarnaast geeft een leidinggevende aan dat grote gemeenten 
niet een te grote broek moeten aantrekken en de kleintjes niet moeten ondersneeuwen. De 
kleine gemeenten kunnen minder als sparringpartner fungeren terwijl de grote gemeenten 
meer kwaliteit en kwantiteit in huis hebben om dit wel te doen.  
 

  Eens Oneens 
C1 Binnen een SSC heerst er openheid 7 1 
C2 De samenwerking is zo ontworpen dat er voldoende 

voortgang en vaart aanwezig is.  
7 1 

C4 De samenwerking bevat voldoende inhoudelijke elementen 4 2 
C5 Er is een goede relatie tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer 
6 2 

C6 De verhouding tussen grote en kleine gemeenten is binnen 
een SSC gelijkwaardig.  

8 1 

4.4.4 Bestuurskracht 
 
De leidinggevenden, projectleiders en de bestuurders van de 
onderzochte SSC’s zijn het er over eens dat de 
bestuurskracht toeneemt door het werken in een SSC. Met 
dezelfde middelen kun je immers meer doen, en meer 
continuïteit en kwaliteit bieden. De afzonderlijke gemeenten 
worden minder kwetsbaar en zijn in staat sneller dingen te 
ontwikkelen. Zeker voor de kleine gemeenten is dit het 
geval. De provincie geeft hierin nog mee dat het SSC wel 
ondersteunend moet zijn aan de strategische agenda. De 
medewerkers van de SSC’s hebben op deze vraag over 
bestuurskracht geen antwoord gegeven.  
Toch wordt er bij de vraag naar transparantie en efficiency ook gezegd dat efficiency van het 
SSC niet voorop staat. Er is een aantal respondenten dat zegt dat er momenteel (nog) niet 
transparant wordt gewerkt en dat er weerstand bij de partners zit. De meerderheid van de 
respondenten vindt echter wel dat door de transparantie en efficiency de bestuurskracht van 
het SSC wordt vergroot. Een leidinggevende ziet de transparantie en efficiency juist als 
randvoorwaarde voor succes van een SSC.  
Door de samenwerking in een SSC verandert de rol van de gemeente. Daar zijn alle 
respondenten het over eens. Op de vraag welke gemeentelijke rol precies aan verandering 
onderhevig is, geeft men verschillende antwoorden. Overwegend worden de rol van 
dienstverlener, toezichthouder, en bestuurlijk partner genoemd. In een SSC heeft een 
gemeente als dienstverlener, toezichthouder en bestuurlijk partner meer mogelijkheden en is 
men professioneler. 
Los van de vragenlijst kwam heel duidelijk naar voren dat het belangrijk is dat gemeenten ook 
samenwerkingsverbanden die niet transparant en efficiënt zijn moeten durven schrappen. Een 
aantal respondenten vinden het momenteel nog te veel “en-en” in plaats van “of-of”.  Er 
worden nog te weinig keuzes hierin gemaakt door gemeenten. 
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  Eens Oneens 
D1 Door het werken in een SSC neemt de bestuurskracht toe 7 0 
D2 Het SSC is transparant en efficiënt ingericht, waardoor de 

bestuurskracht wordt vergroot  
5 3 

 
 

  Beleids-
ontwikkelaar 

Dienst-
verlener 

Toezicht-
houder 

Lokale 
democratie 

Bestuurlijk 
partner 

Werkgever 

D3 Door een 
SSC 
verandert 
de Rol 
v/d 
gemeente 
als…..  

2 7 6 0 5 3 

4.4.5 Vertrouwen 
 
Alle respondenten die betrokken waren bij de 
oprichting van het SSC, geven aan dat 
vertrouwen in die fase een grote rol heeft 
gespeeld. Eén medewerker was in deze fase 
niet bij het SSC betrokken en heeft dus geen 
antwoord kunnen geven. De respondenten 
vinden vertrouwen een cruciale 
basisvoorwaarde. Terwijl de meeste 
betrokkenen van SSC Oosterhout aangeven 
dat er altijd sprake is geweest van wederzijds 
vertrouwen, vertellen de betrokkenen van 
SSC Woensdrecht dat het vertrouwen heeft 
moeten groeien, maar nu staat.    
Tijdens de interviews hebben we gemerkt dat de respondenten weinig onderscheid maken 
tussen het vertrouwen in bijvoorbeeld werkprocessen / structuur / intentie / competentie. Men 
geeft veelal voor ieder aspect dezelfde mate van vertrouwen aan. Er wordt ook niet bewust op 
gestuurd. Verder is opvallend dat er weinig verschil zit in het vertrouwen bij de start van het 
SSC en het vertrouwen op dit moment. Dit is enigszins in tegenstelling met het voorgaande 
waarin een aantal respondenten van het SSC Woensdrecht hebben aangegeven dat het 
vertrouwen wel degelijk heeft moeten groeien. Ook vraag 5, waarin gevraagd is of het 
vertrouwen tussen het gemeentebestuur en de directie SSC is gegroeid, wordt door meer dan 
de helft positief beantwoord. Over de relatie tussen de gemeentebesturen en de directie van 
het SSC is men het redelijk eens: dit is een goede vertrouwensrelatie. De vragen die 
betrekking hadden op de vertrouwensrelatie tussen de provincie enerzijds en de 
gemeentebesturen en de SSC-directies anderzijds zijn echter nauwelijks beantwoord.  Dit is 
ook verklaarbaar doordat we al eerder hebben geconstateerd dat er vrijwel geen bemoeienis 
van de provincie bij de SSC’s.  
Hoewel het vertrouwen dus over het algemeen redelijk positief wordt gewaardeerd, erkennen 
alle respondenten dat er aan vertrouwen bij samenwerking ook grenzen zijn. In alle gevallen 
zijn afspraken over de samenwerking vastgelegd in een contract of overeenkomst. Dit ziet 
men echter niet als negatief. Een medewerker noemt een contract ook fijn, want “dan kun je 
beiden terugvallen op wat er op papier is geregeld”. Ook de RMD geeft aan dat er een 



 48 

contract is, en dat dit goed is, maar dat het niet een keurslijf moet vormen. Ondanks de 
verschillende contracten en overeenkomsten ervaart niemand dat er te weinig speelruimte is 
voor eigen acties.  
Vertrouwen is een moeilijk begrip, en ook enigszins ongrijpbaar. De respondenten geven aan 
dat normen en waarden hierin een grote rol spelen. Men heeft het dan vooral over normen 
zoals het nakomen van gemaakte afspraken. 
Als er, mogelijk in de toekomst, een gebrek aan vertrouwen gaat ontstaan, vindt men de 
strategieën die gebruik maken van onderling overleg, zoals bij samenwerking, wederzijds 
belang of bemiddelaars, de beste methode om te gebruiken om dit te veranderen.  
 

  Eens Oneens 
F1 Vertrouwen speelt een rol bij het opzetten van het SSC 8  
 

  Organisatie-
structuur 

Werk-
processen 

Intentie  Competent
ie  

F2 
a,b,c,d 

Hoeveel vertrouwen had u bij 
de start van een SSC in:  

6 veel 
2 nvt 

7 veel 
1 nvt 

1 matig 

6 veel 
1 weinig 

1 
verschil-

lend 
1 nvt 

5 veel 
1 weinig 

2 verschil-
lend 
1 nvt 

F3 
a,b,c,d 

Hoeveel vertrouwen heeft u 
nu in:  

6 veel 
2 nvt 

6 veel 
2 nvt 

6 veel 
2 nvt 

6 veel 
2 nvt 

 
 Er is vertrouwen in de relatie tussen: Eens Oneens 
F4a Gemeentebestuur en directie SSC 6 1 
F4b Provincie en gemeentebestuur 1  
F4c Provincie en gemeentebestuur 1  
F5 Het vertrouwen in de relatie tussen gemeentebesturen en 

directie SSC is sinds de oprichting verbeterd.  
5  

F6 Afspraken zijn vastgelegd in een contract, overeenkomst en 
er is weinig speelruimte voor eigen acties.  

6 1 

F7 Er is vertrouwen o.b.v. normen en waarden en 
inlevingsvermogen 

7 1 

 
F8  Vermij-

ding 
Hierar-

chie 
Contrac

-ten 
Samen-
werking 

Bemidde-
laars 

Weder
-zijds 
belang 

 Om vertrouwen te 
verbeteren kan men 
gebruik maken van   

0 1 1 5 4 4 

 

4.4.6 Juridisering 
 
De vraag of het werken in een SSC bijdraagt aan het terugdringen van de juridisering bleek 
een lastige te zijn voor de respondenten. De medewerkers van de door ons onderzochte SSC’s 
hebben op deze vraag geen antwoord gegeven, en de antwoorden van de overige respondenten 
waren verdeeld. Een aantal respondenten dacht dat het SSC op de langere termijn kan 
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bijdragen aan het terugdringen van de juridisering Het gaat dan niet over een vermindering 
van regelgeving, maar over het gezamenlijk invoeren van regelgeving wat sneller gaat dan 
alleen. Ook de RMD heeft aangegeven dat samenwerking geen effect heeft op de juridisering. 
Volgens de RMD zou dit alleen kunnen gebeuren door acties op rijksniveau, zoals het stellen 
van minder of andere regels.  
Met uitzondering van een projectleider vinden alle respondenten dat de bureaucratie afneemt 
in een SSC. Er wordt bedrijfsmatig gewerkt, dus efficiënter. Een aantal processen wordt 
versneld, doordat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden.  
Met betrekking tot de klantvriendelijkheid kan gezegd worden dat de medewerkers van de 
beide SSC’s aangegeven dat deze niet toeneemt, terwijl alle overige respondenten aangeven 
dat dit juist wel het geval is. De opzet van het SSC-ICT is juist dat de klant sneller en beter 
wordt geholpen, maar één medewerker geeft juist specifiek aan dat de medewerkers van de 
gemeente als klant een achteruitgang in de klantvriendelijkheid ervaren aangezien problemen 
minder snel worden opgelost.  
Over de vraag naar de verkleining van de verschillen tussen de gemeenten onderling, luidt het 
antwoord unaniem: eens. De verschillen tussen de gemeenten worden kleiner omdat je een 
standaardisering in pakketten en werkprocessen krijgt.  
 

  Eens Oneens 
E1 Werken in een SSC draagt bij aan het terugdringen van de 

juridisering.  
3 3 

E2 Bureaucratie neemt af door het werken in uw SSC 7 1 
E3 Klantvriendelijkheid neemt toe door het werken in uw SSC 7 2 
E4 Door het werken in een SSC worden de verschillen tussen 

gemeenten onderling kleiner.  
9 0 

4.4.7 HRM 
 
Bij de vraag naar weerstand van individuen bij de oprichting van een SSC, kwam naar voren 
dat de meeste weerstand zich bij de medewerkers bevindt, en in mindere mate bij de 
leidinggevenden of het bestuur. De respondent van de RMD geeft aan dat er bij geen van 
allen weerstand is geweest. De leidinggevenden en het bestuur geven aan dat de weerstand 
van de medewerkers met name voortkomt uit onzekerheid en onwetendheid.  
Het overgrote deel van de respondenten denkt dat de medewerkertevredenheid in een SSC 
toeneemt. Dit heeft te maken met alle in de vragenlijst genoemde aspecten. Bij de aspecten 
loopbaanmogelijkheden en arbeidsinhoud is men unaniem de mening toegedaan dat dit de 
medewerkertevredenheid bevordert, omdat deze in een SSC verbeteren. Er zullen volgens de 
respondenten medewerkers vertrekken naar het SSC als zij de gelegenheid krijgen, want het 
SSC is volgens een groot aantal respondenten een aantrekkelijker werkgever dan de 
gemeente. Toch denken ook een aantal respondenten dat men het niet leuk vindt om in het 
SSC te werken. Dit zijn met name mensen die geen specialistische functie willen, terwijl dit 
in een SSC wel veel wordt gevraagd. Maar ook toename van reistijd en het missen van direct 
contact met de klant zijn beweegredenen die in dit kader genoemd worden. 
Bij het onderwerp HRM hebben we de vraag gesteld of het management meer moet sturen op 
inhoud dan op proces. Volgens de meerderheid van de respondenten was dit echter eerder 
andersom. Er moet zowel op inhoud als op proces worden gestuurd, maar meer nog op het 
proces dan de inhoud.  
 
 Er is geen weerstand bij: Eens Oneens 
G1a Medewerkers 5 4 
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G1b Leidinggevenden 7 2 
G1c Bestuur 7 1 
 
 
 Medewerkerstevredenheid in SSC neemt toe door: Eens Oneens 
G2a tevredenheid met management 5 1 
G2b tevredenheid met beloning 8 1 
G2c tevredenheid met loopbaanmogelijkheden 9 0 
G2d tevredenheid met arbeidsinhoud 9 1 
G2e tevredenheid met arbeidsomstandigheden 7 2 
G2f tevredenheid met combinatie arbeid / privé 6 3 
 

  Eens Oneens 
G3 Door het SSC zullen gemeentemedewerkers vertrekken 6 3 
G4 Het SSC is een aantrekkelijker werkgever dan de gemeente 8 1 
G5 Het management moet meer sturen op inhoud dat proces 3 7 

4.4.8 Slotvraag 
 
Met betrekking tot de slotvraag vinden de meeste respondenten dat de naam “SSC” een hype 
is, maar dat regionale samenwerking zal blijven bestaan, en wellicht in de toekomst alleen 
nog maar zal toenemen. Dit is mogelijk zolang bestuurders er hun eigen beleidsvrijheid in 
kwijt kunnen. Gemeenten zullen wel moeten samenwerken om mee te kunnen met alle 
nieuwe ontwikkelingen die vanuit de centrale overheid op ons afkomen. 
 

  Eens Oneens 
H Is een SSC een hype die in de toekomst weer overwaait.  2 6 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Inleiding 
 
Na de theorie en beschrijving van de resultaten van ons praktijkonderzoek in de vorige 
hoofdstukken beschrijven we in dit hoofdstuk onze conclusies en aanbevelingen. 
Ter inleiding van dit hoofdstuk komen we nogmaals terug op onze centrale doelstelling:   
 
“Inzicht krijgen in regionale samenwerking in Midden en West Brabant en in het bijzonder de 
rol van complexe bestuurlijke samenwerking, vertrouwen, HRM, bestuurskracht, en 
juridisering van de samenleving daarbij. Vanuit de wetenschappelijke theorie en vanuit de 
praktijkervaring zullen we aanbevelingen doen voor regionale samenwerking in de toekomst”. 
 
In het onderstaande geven we aan in hoeverre we de doelstelling bereikt hebben. Dit doen we 
door eerst in te gaan op de inventarisatie en de rol van de provincie. Vervolgens zullen we per 
invalshoek de koppeling maken met de succes –en faalfactoren en kijken of de hypothese uit 
hoofdstuk 3 aansluit bij de onderzoeksresultaten van hoofdstuk 4. Op basis van deze 
conclusies doen we aanbevelingen voor de toekomstige intergemeentelijke samenwerking. 

5.2 Conclusies 

5.2.1 Inventarisatie samenwerkingsverbanden 
 
Uit de inventarisatie blijk dat er een veelheid van samenwerkingsverbanden actief is binnen 
de regio Midden en West Brabant.  
 
Tijdens de leergang PPM werd ons, nog meer dan daarvoor, duidelijk dat bij de meeste 
gemeenten geen duidelijk totaalbeeld bestaat. Op het eerste gezicht lijkt dit een probleem te 
zijn. In de theorie, waarop in hoofdstuk 3.2 (Bestuurskracht) verder is ingegaan, wordt 
namelijk aangenomen dat de bestuurskracht door middel van intergemeentelijke 
samenwerking slechts toe kan nemen als deze samenwerkingsverbanden transparant en 
efficiënt zijn. Ook aan het terugdringen van de bestuurlijke drukte kan intergemeentelijke 
samenwerking slechts een positieve bijdrage leveren als de samenwerking aan deze 
voorwaarden voldoet. Uit de inventarisatie blijkt verder dat gemeenten verschillende rollen 
hebben, wat de samenwerking extra complex maakt. Hierover zeggen we iets onder complexe 
bestuurlijke samenwerking. 
 
In het praktijkonderzoek werd onze vooronderstelling dat er geen duidelijk totaalbeeld bestaat 
door alle deelnemende gemeenten bevestigd. Dit gold echter niet voor onze aanname dat dit 
een probleem zou zijn: de meeste geïnterviewden waren van mening dat het veel belangrijker 
is dat de beste samenwerkingspartner wordt gevonden en dat daarmee de beste resultaten 
worden behaald. Hierbij is padafhankelijkheid, namelijk de reeds gemaakte keuze voor een 
bepaald applicatiesysteem binnen de gemeente, opvallend genoeg irrelevant. 

5.2.2 Rol van de provincie 
 
De provincie houdt zich afzijdig voor wat betreft de SSC’s in Midden en West Brabant, maar 
zou misschien wel een rol kunnen spelen. Daarbij zijn verschillende rollen denkbaar zoals 
initiator, coördinator, deelnemer, financierder of bestuurlijk trekker. 
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Uit het praktijkonderzoek bleek dat de afwezigheid van de provincie in de onderzochte SSC’s 
niet als een probleem ervaren werd. De geïnterviewden zagen wel een kans in de kennis en 
deskundigheid die de provincie te bieden heeft. Dit is echter niet toereikend om als 
gelijkwaardig partner deel te nemen aan een SSC. Wellicht kan de provincie daarin op een 
andere wijze een rol spelen, bijvoorbeeld door het uitlenen van een van haar medewerkers aan 
een SSC, voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld tijdens de opstartfase. 
 
De geïnterviewden waren allen van mening dat het initiatief en de coördinatie bij de 
gemeenten zelf dient te liggen. Indien de provincie het initiatief en/of de coördinatie zou 
hebben, zou het toch minder als “van ons” gevoeld worden en daarmee zou dit zelfs een 
faalfactor kunnen zijn. Ditzelfde geldt voor de rol als bestuurlijk trekker. 
 
Wat voor zich spreekt is dat sommigen wel een rol voor de provincie zagen als financierder. 
Financiële ondersteuning is immers altijd welkom. Daarmee kan de bestuurskracht van de 
deelnemers aan een SSC en mogelijk de regio toenemen hetgeen de provincie ambieert. 
 
Kortom, de aanbevelingen van Van den Donker zijn op de SSC’s niet van toepassing omdat 
de provincie daar geen rol als regisseur zal kunnen spelen. De provincie kan slechts in 
specifieke gevallen een beperkte rol spelen in een SSC en dan nog als daar een natuurlijke 
aanleiding voor is.  

5.2.3 Complexe bestuurlijke samenwerking 
 
Succes- en faalfactoren: 
Producten en diensten die geleverd worden door het SSC zijn professioneel en kwalitatief 
goed. Dit is dan ook een succesfactor. Wel is het nodig dat ook de gemeenten deze 
professionalisering kunnen bijbenen, om tegengewicht te kunnen bieden aan het SSC. Het is 
namelijk niet wenselijk dat het SSC zonder rekening te houden met de opdrachtgever 
producten en diensten gaat ontwikkelen. Zo kan een potentiële succesfactor een faalfactor 
worden. Om deze valkuil voor te blijven, is het van belang dat alle actoren zich zeer bewust 
zijn van hun rol en positie in de samenwerking. Ook is het essentieel dat er vanuit de 
gemeenten een goede aansturing en regievorming (klant/opdrachtgever relatie) plaatsvindt.  
Een andere faalfactor op het gebied van de complexe bestuurlijke samenwerking is gelegen in 
het feit dat de relatie tussen klant en medewerkers van het SSC verzakelijkt. Medewerkers 
van het SSC voelen zich niet gebonden aan de moederorganisatie. De klant stelt eisen aan de 
geleverde diensten en rekent het SSC af op geleverde prestaties.  
 
Hypothese: 

1. Samenwerken in een regionale SSC’s is een vorm van complexe bestuurlijke 
samenwerking; de rollen in verschillende samenwerkingsverbanden zijn wisselend  
(de ene keer klant en de andere keer leverancier). 

2. De rollen complex zijn en aan beide kanten gewenning en bewustwording vereisen. 
3. Het opdrachtgeverschap is goed ingevuld om zo sturing te houden op SSC. 
4. Er wordt bij regionale samenwerking rekening gehouden met de vier kernelementen 

van De Bruijn (3.1.3), zodat  de slagingskans van een SSC wordt vergroot. 
 
Resultaten en conclusies praktijkonderzoek en hypothese: 
In het praktijkonderzoek is gebleken dat samenwerking inderdaad complex is, maar dat dat 
door de deelnemers aan het SSC niet direct wordt gezien als een probleem. Wel is het 
belangrijk dat elke deelnemer zich goed bewust is van zijn rol binnen het 
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samenwerkingsverband. Tot op heden is dat bij de door ons onderzochte SSC’s nog niet echt 
het geval. De bewustwording van ieders rol moet duidelijk nog groeien en eist meer tijd en 
reflectie. Zowel in Oosterhout als in Woensdrecht als bij de RMD bleek namelijk dat in de 
beginfase iedereen nog vanuit een eigen verwachtingspatroon in de samenwerking 
deelneemt/deelnam. Later gaan deze rollen waarschijnlijk naar elkaar toe groeien, zoals bij de 
RMD is gebeurd. 
Op zich is dat niet zo’n probleem, maar het is wel belangrijk dat het SSC ook inderdaad de 
tijd gegund krijgt om te groeien en de rollen te laten uitkristalliseren. Ook is het belangrijk dat 
de deelnemers zich tijdig beraden op hun argumenten om te willen participeren in het 
samenwerkingsverband. Het is namelijk niet erg als deze beweegredenen verschillend zijn, 
maar dit moet wel worden uitgesproken en bekend zijn bij de andere deelnemers. Anders ligt 
de faalfactor dat de moederorganisatie het SSC onvoldoende kan aansturen en onvoldoende 
regie kan voeren snel op de loer.  
 
Positief is op dit gebied dat we in het praktijkonderzoek hebben geconstateerd dat er in de 
twee onderzochte SSC’s openheid heerst en er voldoende voortgang in het proces zit. Ook 
bevat de samenwerking voldoende inhoudelijke elementen, zodat, althans op dit moment, de 
verwezenlijking van het doel van de samenwerking, het uitgekozen traject en de tijdsplanning 
nog geen gevaar lopen. Ze vinden ook een goede relatie tussen opdrachtgevers en 
opdrachtnemer een must en het blijkt ook daadwerkelijk aanwezig te zijn. 
 
Terugverwijzend naar onze hypothese kunnen we stellen dat de vier elementen van De Bruijn 
voor de inzet van procesmanagement daadwerkelijk aanwezig waren in onze praktijkcase en 
daarmee bijdragen aan de slagingskans van een SSC. 

5.2.4 Bestuurskracht 
 
Succes- en faalfactoren: 
Een succesfactor van het SSC is dat het SSC vanwege schaalvoordelen efficiency en 
kostenbesparing oplevert. Dit is een factor die ervoor kan zorgen dat de bestuurskracht 
middels het werken in een SSC toeneemt. Een faalfactor van een SSC is echter dat de 
rolverdeling tussen klant en leverancier onduidelijk kan zijn en dat de gemeenten wisselende 
rollen hebben (de ene keer opdrachtgever en de andere keer klant). Deze faalfactor heeft een 
link met het vraagstuk van de bestuurlijke drukte. Als de rolverdeling tussen klant en 
leverancier onduidelijk is, ontstaat een onduidelijke verdeling van bevoegdheden of 
verantwoordelijkheden. Een SSC kan zo de bestuurlijke drukte juist verergeren en de 
bestuurskracht van een gemeente zelfs doen afnemen.  
 
Hypothese: 

• Vergroten van bestuurskracht een prioriteit is voor gemeenten. 
• Regionale samenwerking hiertoe bij kan dragen. 
• Deze regionale samenwerking dan wel transparant en efficiënt dient te zijn en wellicht 

beperkt tot uitvoerende en beleidsarme taken. 
• Regionale samenwerkingsconstructies die niet transparant en efficiënt zijn dienen te 

worden geschrapt. 
• De taakverdeling tussen de verschillende bestuurslagen Rijk, provincie en gemeenten 

aandacht behoeft. 
• Bestuurlijke drukte door samenwerking niet per definitie afneemt.  

 
Resultaten en conclusies praktijkonderzoek en hypothese: 
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In het praktijkonderzoek was ieder van de geïnterviewden het eens met de stelling dat 
samenwerking in een SSC de bestuurskracht kan vergroten. Primair is dit zelfs vaak de reden 
het SSC op te richten en ontleent het SSC hieraan zijn bestaansrecht. Maar er wordt in de 
praktijk ook onderkend dat in eerste instantie de bestuurskracht niet direct toeneemt. 
Mogelijke opstartproblemen kunnen ervoor zorgen dat het SSC niet onmiddellijk zo efficiënt 
en transparant werkt en ook de rollen als klant en leverancier niet per definitie duidelijk zijn. 
Dit vereist tijd en moet groeien. Dit betekent dat ook bestuurlijke drukte niet onmiddellijk 
afneemt. Wel blijkt dat de bestuurskracht het meest toeneemt als de samenwerking zich 
beperkt tot beleidsarme en uitvoerende taken. Deze taken zijn minder politiek gevoelig. Na de 
opstartfase hebben deze SSC de meeste kans van slagen in het bereiken van efficiency en 
professionalisering. De relatie tussen provincie, gemeenten en SSC verdient wel aandacht. 
Meer in het algemeen komt in het praktijkonderzoek heel duidelijk naar voren dat het 
belangrijk is dat gemeenten ook samenwerkingsverbanden die niet transparant en efficiënt 
zijn en geen rendement opleveren moeten durven schrappen. Het is op het moment nog te veel 
“en-en” in plaats van “of-of”. Gemeenten moeten meer lef tonen en ook eens ergens 
uitstappen. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat dit nauwelijks gebeurt. Een alternatief zou 
kunnen zijn om samenwerking slechts voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 10 jaar, aan te 
gaan. Hierdoor wordt men gedwongen om de voortzetting van de samenwerking te 
heroverwegen. Samenwerking zal alleen dan worden voortgezet als dit een toegevoegde 
waarde heeft.  

5.2.5 Vertrouwen 
 
Succes- en faalfactoren: 
Vertrouwen is zowel een succes- als een faalfactor voor een SSC. Een goede 
vertrouwensbasis is immers noodzakelijk om een SSC te laten slagen. Ook al hebben alle 
betrokkenen hun eigen belangen, er dient steeds commitment en solidariteit te zijn tussen alle 
partijen. Te veel vertrouwen is een faalfactor. 
 
Hypothese: 

1. Er met betrekking tot regionale SSC’s sprake moet zijn van een veelvoud aan 
vertrouwensrelaties waaronder relaties tussen gemeentebesturen, tussen de betrokken 
ambtenarenapparaten, vertrouwen in de directeur, en vertrouwen in alle afzonderlijke 
betrokken individuen.  

2. Het betreft zowel het vertrouwen in de competenties als in de integriteit van alle 
betrokkenen.  

3. Daar waar het vertrouwen groter is, wordt de samenwerking makkelijker, maar liggen 
ook risico’s op de loer. 

4. Daar waar sprake is van een grote mate aan beheersactiviteiten kan er sprake zijn van 
een matige vertrouwensband.  

 
Resultaten en conclusies praktijkonderzoek en hypothese: 
Omdat vertrouwen zo belangrijk is, hebben wij ons in de vraagstelling in het 
praktijkonderzoek niet alleen beperkt tot de vraag of er vertrouwen was en zo ja, in welke fase 
en in welke mate, maar hebben we de geïnterviewden ook gevraagd of er bewust wordt 
gestuurd op vertrouwen. 
 
Geconcludeerd kan worden uit het praktijkonderzoek dat alle geïnterviewden vertrouwen 
inderdaad in alle fasen als essentieel zien voor het slagen van het SSC. Of het er ook 
daadwerkelijk is, verschilt per case en per geïnterviewde en diens positie. Het vertrouwen is 
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bij medewerkers minder aanwezig dan bij bestuurders, leidinggevenden en projectleiders. 
Allen zijn het ermee eens dat vertrouwen niet eenvoudig is: het komt langzaam en is snel 
verdwenen als er iets fout gaat. Vertrouwen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen, net als 
het SSC de kans moet krijgen zich waar te maken. 
 
Wat wel opvalt is dat alle geïnterviewden aangeven dat vertrouwen belangrijk is en dat er 
eigenlijk op gestuurd moet worden, maar dat niemand aangeeft dat dit ook daadwerkelijk 
gebeurd. Het managen van vertrouwen is discutabel en niet eenvoudig. Eenvoudigweg zou 
kunnen worden gezegd dat het slechts gemanaged kan worden door te trachten het vertrouwen 
niet te beschadigen, maar te koesteren.  
 
In de interviews hebben we gevraagd naar het onderscheid in de verschillende soorten van 
vertrouwen die in de literatuur naar voren komen. Uit de praktijk blijkt echter dat 
respondenten geen onderscheid maken tussen vertrouwen in intenties, competenties, 
organisatiestructuur en werkprocessen. Hieruit blijkt dat er niet bewust wordt stilgestaan bij 
het onderwerp vertrouwen, laat staan dat er bewust op wordt gestuurd. 
 
De keerzijde van vertrouwen wordt gevormd door juridische instrumenten. In de praktijk 
blijken de strategieën voor het verminderen van het risico van afhankelijkheid zoals  genoemd 
door Nooteboom  (Nooteboom 2000; 2002) duidelijk waarneembaar. Afhankelijk van de fase 
waarin het SSC zich bevindt, is er sprake van afdwingbare contracten, wederzijds belang en 
reputatie of samenwerking op basis van vertrouwen. Strategieën die gezien kunnen worden 
als kenmerken van een vertrouwensbreuk, zoals vermijding en in iets mindere mate 
hiërarchische integratie, zijn door de geïnterviewden minder genoemd. Geconcludeerd kan 
dus worden dat er bij de door ons onderzochte SSC’s op dit moment sprake is van een 
gezonde dosis vertrouwen.  

5.2.6 Juridisering 
 
Succes- en faalfactoren: 
Een succesfactor voor een SSC is dat het bijdraagt aan harmonisatie en eenduidige uitvoering 
van regelingen. De dienstverlening van het SSC is professioneel en kwalitatief goed. De 
service en de dienstbaarheid verbeteren door het werken in een SSC. Als het SSC deze 
succesfactoren inderdaad waar kan maken, zou het SSC bij kunnen dragen aan het 
terugdringen van de juridisering. 
 
Hypothese: 
Door regionale samenwerking in de vorm van SSC is het wellicht mogelijk om een aantal 
aanbevelingen van de commissie Stevens in praktijk te brengen:  

1. klantgerichter werken 
2. bureaucratie verminderen  
3. verschillen tussen gemeenten verkleinen. 

Regionale samenwerking in SSC’s levert een bijdrage aan het terugdringen van regeldruk en 
verminderen van juridisering. 
 
Resultaten en conclusie praktijkonderzoek en hypothese: 
In het praktijkonderzoek is gebleken dat op termijn het SSC inderdaad de bureaucratie kan 
terugdringen, omdat de kwaliteit van het product beter is en daarmee de klantvriendelijkheid 
ook. In de startfase verbeteren service, dienstverlening en klantvriendelijkheid echter niet 
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onmiddellijk. Zoals al eerder geconcludeerd is ook dit weer onderdeel van het groeimodel dat 
het SSC nu eenmaal is. 
 
Verder is gebleken dat de regeldruk door het werken in een SSC niet afneemt, ook niet op 
langere termijn. Het SSC kan namelijk geen invloed uitoefenen op de hoeveelheid regels die 
wordt vastgesteld, omdat het SSC zich beperkt in de beginfase tot beleidsarme en uitvoerende 
taken. Het terugdringen van de regeldruk is en blijft dan ook een verantwoordelijkheid van de 
centrale overheid. 
 
Een interessante conclusie op dit gebied in het praktijkonderzoek is 
dat er een balans blijkt te bestaan tussen juridisering en vertrouwen. 
Dit is geen conclusie die op zichzelf staat: het is logisch dat 
waar vertrouwen in mindere mate aanwezig is of zelfs geheel 
ontbreekt, een beroep zal worden gedaan op juridische 
instrumenten om de positie van alle actoren in het proces veilig te 
stellen. Op dit spiegelbeeld tussen vertrouwen en juridisering is 
hierboven bij het onderwerp vertrouwen dan ook al ingegaan. 
 
Er kan worden geconcludeerd dat door het werken in SSC’s de verschillen tussen gemeenten 
inderdaad afnemen. Dit komt uiteraard mede door het feit dat de door ons onderzochte SSC’s 
zich beperken tot beleidsarme en uitvoerende taken. Deze taken zijn  immers minder politiek 
gevoelig en lenen zich daardoor meer voor uniformiteit in samenwerking. 
 
De aanbevelingen van de Commissie Stevens kunnen door het werken in een SSC op termijn 
worden bereikt. 

5.2.7 HRM 
 
Succes- en faalfactoren: 
Een kritische succes-/faalfactor voor het welslagen van een SSC is het commitment van het 
management aan de top. Omdat het proces vaak begint vanuit de top is het belangrijk dat het 
management voldoende draagvlak creëert onder de medewerkers om mee te werken aan de 
vorming van een SSC.   
 
Als faalfactor worden vaak risico’s op de menskant genoemd, zoals onvrede met de 
arbeidsinhoud, verlies van identiteit en vervreemding. Onderzocht is dan ook of werken in 
een SSC de arbeidssatisfactie verhoogd dan wel verlaagd.   
 
Ook de vaak genoemde succesfactor voor een SSC, namelijk kostenbesparing middels 
personeelsreductie bij de moederorganisatie, is geen factor die bijdraagt aan de 
arbeidssatisfactie.  
 
Hypothese: 

1. Werken in een SSC verhoogt de arbeidssatisfactie;  
2. De rol van het management is essentieel om van de mensfactor een succesfactor te 

maken binnen het SSC. Het management moet stimulerend zijn en zowel sturen op 
het proces als op de inhoud.   

 

Trust 
Juridisering 
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Resultaten en conclusies praktijkonderzoek en hypothese: 
In het praktijkonderzoek is opvallend genoeg het argument van kostenbesparing bij geen van 
de geïnterviewden ter sprake gekomen. Bij de door ons onderzochte SSC’s wordt 
samenwerking kennelijk niet gezien als een oplossing om tot minder ambtenaren te komen. 
Primaire reden voor samenwerking is de toename van bestuurskracht. 
 
De geïnterviewden zien het SSC veeleer als een kans dan als een bedreiging. De 
arbeidsinhoud wordt interessanter en de arbeidsvoorwaarden gaan erop vooruit. Wel leeft er 
bij de werknemers van kleinere gemeenten meer vrees dan bij grotere gemeenten. 
Werknemers van kleinere gemeenten zijn bang voor identiteitsverlies, langere lijnen en meer 
(gedwongen) specialisatie, in plaats van allround werkzaamheden. Toch zien ook zij de 
meerwaarde van het werken in een SSC en noemen dan met name het hebben van een 
sparringpartner op hun vakgebied en het minder kwetsbaar zijn van hun (voorheen vaak 
eenmans-) positie. Dus werken in een SSC verhoogt de arbeidssatisfactie. Tevens wordt de  
rol van het management als essentieel ervaren om van de mensfactor een succesfactor te 
maken binnen het SSC. Het management moet stimulerend zijn en zowel sturen op het proces 
als op de inhoud.  

5.2.8 Is een SSC een hype? 
 
Als slotvraag hebben we aan alle geïnterviewden de vraag gesteld of een SSC een hype is. 
Immers, op dit moment lijkt het wel of in heel Nederland volop initiatieven uit de grond 
schieten terwijl een aantal jaren geleden nog niemand van een SSC had gehoord. Dit doet het 
vermoeden ontstaan dat we te maken hebben met een modegril die weer wel over zal waaien. 
 
Tijdens de interviews hebben we echter kunnen constateren 
dat, hoewel het SSC misschien inderdaad op termijn een 
modegril zal blijken te zijn, dit zeker niet geldt voor regionale 
samenwerking in zijn algemeenheid. Om nu en in de toekomst 
te kunnen voldoen aan de steeds zwaarder wordende eisen is 
het essentieel dat gemeenten steeds meer gaan samenwerken. 
Met andere woorden: Samenwerken loont! 

5.2.9 Algehele conclusies tussen de verschillende theoretische invalshoeken 
 
Een algehele conclusie is dat SSC een groeimodel is waarin na mogelijke opstartproblemen 
de transparantie en efficiency en klantgericht toeneemt, de bureaucratie afneemt, de rollen 
als klant en leverancier duidelijker worden waardoor de bestuurskracht van de betrokken 
gemeenten toeneemt en de juridisering afneemt en de bestuurlijke samenwerking minder 
complex wordt. Een andere algehele conclusie die al eerder ter sprake is gekomen is dat als 
er sprake is van weinig vertrouwen juridisering gebruikt wordt als instrument om dit 
vertrouwen te herstellen.  
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5.3 Aanbevelingen 
 
In deze paragraaf zullen we kort en kernachtig een aantal aanbevelingen doen waartoe wij op 
grond van de literatuurstudie en het praktijkonderzoek zijn gekomen. Belangrijk is om vooraf 
te zeggen dat deze aanbevelingen niet specifiek gelden voor de SSC’s in de ICT-sector, maar 
evengoed toepasbaar zijn op samenwerkingsverbanden op andere gemeentelijke 
aandachtsvelden.  
 
1. Beperk samenwerking tot uitvoerende en beleidsarme taken en bouw dit later uit naar 

meer strategische beleidstaken. Op de eerstgenoemde taken kan het eerst en het 
gemakkelijkst een efficiencyvoordeel worden behaald. 

2. Ontwikkel als deelnemer aan een samenwerkingsverband een visie op de samenwerking. 
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een onderzoek naar wat voor profiel je als 
gemeente hebt. 

3.  Alle deelnemers moeten in iedere fase open met 
elkaar communiceren over de beweegredenen om aan 
het samenwerkingsverband deel te nemen en de 
verwachtingen daarvan. Zorg dat je op hetzelfde 
spoor zit! 

4. Bouw in het totstandkomingsproces van een SSC 
officiële go - no go-momenten in waarop deelnemers 
kunnen terugtreden zonder dat er consequenties aan 
verbonden zijn. 

5. Ben je als deelnemer bewust van je eigen rol binnen 
het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld de rol van opdrachtnemer of opdrachtgever). 

6. Ga samenwerkingsverbanden bij voorkeur aan voor bepaalde tijd en heroverweeg bij het 
aflopen van deze periode de voortzetting. 

7. Durf te schrappen in samenwerkingsverbanden waarvan de toegevoegde waarde niet 
vaststaat. 

8. Onderken het belang van vertrouwen in iedere fase van de samenwerking en bij alle 
deelnemers en zorg voor evenwicht tussen juridisering en vertrouwen. 

9. Probeer het vertrouwen te managen door het vertrouwen in ieder geval niet te 
beschadigen. Maak hierbij onderscheid in vertrouwen in competenties en in integriteit 
van de betrokkenen. 

10. Geef het samenwerkingsverband tijd om zich te bewijzen en geef de deelnemers de tijd 
om te groeien in hun rol. 

11. Zorg voor voldoende draagvlak bij de medewerkers door deze al in een vroeg stadium 
bij de samenwerking te betrekken. 

12. Zorg dat de mens een succesfactor wordt. Hierbij is commitment van het management 
van cruciaal belang. 

13. De provincie dient niet zonder meer benaderd te worden om aan een SSC deel te nemen, 
een SSC te initiëren, te coördineren of bestuurlijk te trekken.  

14. Onderzoek of de provincie expertise kan leveren in het SSC . Bij de provincie zijn veel 
specialisten werkzaam die een SSC inhoudelijk kunnen ondersteunen, eventueel alleen 
in de opstartfase. 

15. Benader de provincie om financiële ondersteuning te vragen. Door een SSC kan de  
bestuurskracht toenemen en de provincie stimuleert dit.  
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BIJLAGE  I: Samenwerkingsverbanden Midden en West Brabant 
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SSC ICT 
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 VVV Tholen - 
Zuid Bevel. 

                     Opera-
tioneel 

www.vvv.nl 
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BIJLAGE II: Vragenlijst 
 
Inleiding 
De case bestaat uit een onderzoek naar de sociaal bestuurlijke aspecten van een tweetal SSC’s 
(SSC) ICT in West-Brabant.  
 
De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende onderdelen: 

A. Inventarisatie samenwerkingsverbanden 
B. Provincie 
C. Complexe bestuurlijke samenwerkig 
D. Vertrouwen 
E. HRM 
F. Bestuurskracht 
G. Juridisering 

 
De enquêtes worden anoniem verwerkt 
 
 
A. Inventarisatie samenwerkingsverbanden 
We hebben een overzicht samengesteld van diverse samenwerkingsverbanden in de regio (bv Saver, 
RMD, Regionaal historisch centrum etc). Onderstaande vragen gaan over deze bestaande 
samenwerkingen. 
 
1. Ik heb een goed zicht op de samenwerkingsverbanden die er in de regio actief zijn 

Eens / Oneens, waarom ? 
 
2. Ik ervaar het niet als een probleem dat er verschillende vormen van samenwerking zijn met 
 verschillende partners op verschillende vakgebieden in de regio (spinnenweb-effect) 

Eens / Oneens, waarom ? 
 

3. Het is mij duidelijk waarom er op sommige gebieden wel samenwerking is en op andere 
 gebieden niet (bv milieu wel en bouwen niet). 

Eens / Oneens, waarom ? 
 
4. In het SSC wil ik bepaalde zaken duidelijk anders geregeld hebben dan in de bestaande 
 samenwerkingsverbanden ? 

Eens / Oneens, waarom ? 
 
 
B. Rol provincie 
Voor de provincie zijn diverse rollen denkbaar bij een SSC zoals, initiator, deelnemer, coördinator, 
bestuurlijk trekker, financierder. 
 
1. Ik zie een rol weggelegd voor de provincie als ………… bij de oprichting van een SSC ?  
 a. Initiator 

Eens / Oneens, waarom ? 
 
 b. Deelnemer  
  Eens / Oneens, waarom ? 
 

c. Coördinator   
  Eens / Oneens, waarom ? 
 

d. Bestuurlijk trekker   
  Eens / Oneens, waarom ? 
 

e. Financierder  
  Eens / Oneens, waarom ? 
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2. Ik zie een rol weggelegd voor de provincie als ………… een operationeel SSC ?  
 a. Initiator 

Eens / Oneens, waarom ? 
 
 b. Deelnemer  
  Eens / Oneens, waarom ? 
 

c. Coördinator   
  Eens / Oneens, waarom ? 
 

d. Bestuurlijk trekker   
  Eens / Oneens, waarom ? 
 

e. Financierder  
  Eens / Oneens, waarom ? 
 
C. Complexe bestuurlijke samenwerking 
In een SSC is sprake van publiek publieke samenwerking. De centrale uitgangspunten hiervan zijn 
interactie en samenwerking. Om tot interactie te komen, wordt er een netwerk (SSC) opgezet met 
daarin samenwerkende partijen, die samen een netwerk vormen.  
 
 
1. Binnen een SSC heerst er openheid, de initiatiefnemer neemt niet eenzijdig besluiten, maar 
 neemt een open houding aan ? 

Eens / Oneens, waarom ? 
 
2. De samenwerking is zo ontworpen dat er voldoende voortgang en vaart aanwezig is. 
 Eens / Oneens, waarom ? 
 
3. Welke producten en diensten worden er geleverd door het SSC? 

a. Beheer technische infrastructuur (incl. datacommunicatievoorzieningen) 
b. Beheer applicaties (en databases) 
c. Beleid en Advies technische infrastructuur 
d. Beleid en Advies applicaties (en databases) 
e. Inkoop technische infrastructuur 
f. Inkoop applicaties (en databases) 
g. Overige, namelijk… 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 
4. De samenwerking bevat voldoende inhoudelijke elementen qua producten en diensten. 
 Eens / Oneens, waarom ? 
 
5. Er is een goede relatie tussen opdrachtgevers als klanten van een SSC en het SSC als 

opdrachtnemer 
Eens / Oneens, waarom? 

 
6. De verhouding tussen grote en kleine gemeenten is binnen een SSC is gelijkwaardig. 
 Eens / Oneens, waarom ? 
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D. Vertrouwen 
Inleiding: voor iedere vorm van samenwerking is vertrouwen van belang. Bovendien kan vertrouwen 
afhankelijk van de fase waarin het proces zich bevind wijzigen, toe – of afnemen.   
Vertrouwen betreft het geloof (of de perceptie) dat een specifieke ander kan en wil handelen in het 
belang van positieve uitkomsten.  
 
 
1. Vertrouwen speel een rol (of heeft gespeeld) bij het opzetten en/of uitvoeren van het SSC?  
 Eens / Oneens, waarom ? 
 
2. Welke mate van vertrouwen had/heeft u bij de start van een SSC in: 
 a De mate waarop de organisatie is ingericht (organisatiestructuur) 

Veel / Weinig, Waarom? 
 
b De werkprocessen 

Veel / Weinig, Waarom? 
 
c De intentie van de betrokken mensen op de werkvloer die de functies zouden gaan 

vervullen 
 Veel / Weinig, Waarom? 
 
d De competentie van de betrokken mensen 

Veel / Weinig, Waarom? 
 
3. Welke mate van vertrouwen heeft u binnen het SSC op dit moment in: 

a De mate waarop de organisatie is ingericht (organisatiestructuur) 
Veel / Weinig, Waarom? 

 
b De werkprocessen 

Veel / Weinig, Waarom? 
 
c De intentie van de betrokken mensen op de werkvloer die de functies zouden gaan 

vervullen 
Veel / Weinig, Waarom? 

 
d De competentie van de betrokken mensen 

Veel / Weinig, Waarom? 
 
4 Er is vertrouwen in de relatie tussen: 

a De betrokken gemeentebesturen en directie SSC ? 
   Eens / Oneens, Waarom? 
 

b Provincie en betrokken gemeentebesturen? 
   Eens / Oneens, Waarom? 
 

c Directie SSC en provincie? 
   Eens / Oneens, Waarom? 
 
5. Het vertrouwen in de relatie tussen de betrokken gemeentebesturen en directie SSC is sinds 

de oprichting verbeterd. 
Eens / Oneens, Waarom? 

 
Er zijn grenzen aan vertrouwen bij samenwerking. Het is belangrijk om een goed evenwicht te vinden 
in wat je vastlegt in overeenkomsten en wat flexibel kan. 
 
6. Afspraken zijn vastgelegd in een contract, overeenkomst en er is weinig speelruimte voor 

eigen acties 
Eens / Oneens, Waarom ?  
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7. Er is vertrouwen op basis van normen en waarden en inlevingsvermogen. 
 Eens / Oneens, Waarom? 
 
8. Welke van de onderstaande vormen is toepasbaar om het vertrouwen te verbeteren? 

a. Vermijding 
b. De hiërarchie gebruiken om iets af te dwingen 
c. Afdwingbare contracten 
d. Bemiddelaar(s) 
e. Wederzijds belang en reputatie 
f. Samenwerking  

 
 
E. HRM 
HRM vormt een cruciale succesfactor bij het welslagen van een SSC. Dit vertaalt zich in tevredenheid 
over het management en over de mogelijkheden qua loopbaan. 
 
1. Er is geen weerstand bij (de oprichting van) het SSC bij: 

a.  Medewerkers 
  Eens / Oneens, wat doe je eraan ? 

b. Leidinggevenden 
  Eens / Oneens, wat doe je eraan ? 

c. Bestuur 
  Eens / Oneens, wat doe je eraan ? 
 
 
2. Ik denk dat de medewerkerstevredenheid in een SSC toeneemt tav: 

a. Tevredenheid met management 
 Eens / Oneens, waarom ? 
 
b. Tevredenheid met beloning 
 Eens / Oneens, waarom ? 
 
c. Tevredenheid met loopbaanmogelijkheden 
 Eens / Oneens, waarom ? 
 
d. Tevredenheid met arbeidsinhoud 
 Eens / Oneens, waarom ? 
 
e. Tevredenheid met arbeidsomstandigheden 
 Eens / Oneens, waarom ? 
 
f.  Tevredenheid met combinatie arbeid/privé 

Eens / Oneens, waarom ? 
 
3. Ik denk dat er door het oprichten van een SSC medewerkers vertrekken (en dan niet naar het 

SSC) 
Eens / Oneens, waarom ? 

 
Er is een krapte op de arbeidsmarkt. Het imago van gemeenten als werkgever is niet aantrekkelijk. 
Mogelijk dat dit voor een SSC niet geldt. 
 
4. Het SSC is een aantrekkelijker werkgever dan de gemeente 

Eens / Oneens, waarom ? 
 
5. Het management moet meer sturen op inhoud dan op proces 
 Eens / Oneens, Waarom? 
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F. Bestuurskracht 
 
Bestuurskracht is “de mate waarin de gemeente haar eigen en opgelegde ambities kan realiseren”.  
 
1. Door het werken in uw SSC neemt de bestuurskracht toe. 
 Eens / Oneens, waarom ? 
 
2. Het SSC is transparant en efficiënt ingericht, waardoor de bestuurskracht wordt vergroot. 
 Eens / Oneens, waarom ? 
 
Bij een bestuurskrachtmeting worden doorgaans zes rollen van de gemeente beoordeeld. Elk van 
deze rollen is relevant voor het werk in een SSC.  Met de volgende vragen willen we toetsen of in uw 
geval deze rollen zijn veranderd door het werk in een SSC of dat u verwacht dat dit zal gebeuren. 
 

3. De rol van de gemeente als ……… verandert door het werken in een SSC. 
a. ontwikkelaar van beleid 

Eens / Oneens, waarom ? 
 
b. dienstverlener  

  Eens / Oneens, waarom ? 
 

 c. toezichthouder / handhaver 
  Eens / Oneens, waarom ? 

 
d.  lokale democratie 

  Eens / Oneens, waarom ? 
 
e.  bestuurlijk partner 

  Eens / Oneens, waarom ? 
 

f.  werkgever 
  Eens / Oneens, waarom ? 
 
 
G. Juridisering 

 
Juridisering is een op zich neutrale term voor het verschijnsel dat het verkeer tussen 
overheid en burgers, tussen overheid en overheid en tussen burgers onderling steeds 
meer bepaald wordt door regelgeving en juridische procedures. Deze term wordt 
meestal negatief uitgelegd, maar is dit pas als het ook daadwerkelijk het werken en de 
besluitvorming belemmert.  

 
1. Werken in een SSC draagt bij aan het terugdringen van de juridisering.  

 Eens / Oneens, waarom ? 
 

2. Bureaucratie neemt af door het werken in uw SSC. 
 Eens / Oneens, waarom ? 

 
3. Klantvriendelijkheid, zowel intern als  extern,  neemt toe door het werken in uw SSC. 

 Eens / Oneens, waarom ? 
 
4. Door het werken in SSC’s worden de verschillen tussen gemeenten onderling kleiner.  

 Eens / Oneens, waarom ? 
 
Slotvraag 
 
1. Een SSC is een hype die in de toekomst weer overwaait ?  
 Eens / Oneens, waarom ? 


