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Voorwoord  
 
Als cursist bij de NCOI Business School, die deel uitmaakt van de NCOI Opleidingsgroep 
heb ik zes masterclasses en één keuze masterclass gevolgd voor toelating aan de 
masterclass Eindscriptie. Door middel van deze afstudeeropdracht wordt de opleiding 
afgerond. Om als HRM professional op erkend masterniveau te kwalificeren bestaat het 
afstudeerprogramma uit het doen van empirisch onderzoek.  
 
De politieke wens vormt de basis om het Human Resource Management bij de Rijks-
overheid aan de moderne eisen van bedrijfsvoering te moeten aanpassen. Aandacht voor 
bedrijfseconomische doelen, kwaliteit en efficiency zijn daarin essentiële speerpunten. De 
belangrijkste redenen voor het uitvoeren van HR diensten vanuit een Shared Service Center 
zijn kostenreductie, kwaliteitsverbetering, met de nadruk op standaardisatie, concentratie  
van expertise en verhoging arbeidsproductiviteit. Shared Service Centers binnen de overheid 
zijn enorm in opkomst. Door het bundelen van ondersteunende diensten in een Shared 
Service Center is de positie van de HRM afdeling anders vormgegeven.    
 
Het onderwerp van deze scriptie is Shared Service Centers binnen de Rijksoverheid. Een 
Shared Service Center houdt in het geconcentreerd aanbieden van specifieke diensten      
en producten aan interne klanten van een organisatie op basis van een overeenkomst tegen 
een verrekenprijs. Door het uitvoeren van dit onderzoek is in kaart gebracht op welke manier  
het Shared Service Center Midden (SSC Midden), als dienstverlenende organisatie, haar 
klantwaarde kan verbeteren en de HRM dienstverlening effectiever kan vormgeven. 
 
Ik ben werkzaam als P&O Adviseur bij het SSC Midden, onderdeel van het Ministerie van 
Justitie. In het SSC Midden zijn de ondersteunende diensten: Personeel & Organisatie, 
Financieel Economische Zaken, Inkoop, Informatisering en Automatisering van een aantal 
regionale Justitiële organisaties in november 2005 gebundeld.  
 
Bij dit samenwerkingsverband zijn veertien deelnemende Justitiële organisaties aangesloten. 
Het SSC Midden werkt sectoroverstijgend voor Gevangeniswezen (huizen van bewaring en 
gevangenissen), Jeugdinrichtingen (opvang-  en behandelinrichtingen),TBS (observatie-
klinieken) en Directie Bijzondere Voorzieningen (detentie- uitzetcentra en bajesboten). Het 
werkgebied heeft een totale omvang van circa 3.000 fte. De personele capaciteit van het 
SSC Midden is 150 fte per 1 mei 2009.  
 
Tijdens het onderzoek heeft de heer drs. R. Denekamp door de begeleiding een waardevolle 
bijdrage geleverd aan de voortgang van het onderzoek. Naast de managementleden en 
HRM adviseurs van het SSC Midden wil ik het management van de klantorganisaties en 
deelnemers van de expertgroep bedanken voor hun medewerking en inbreng. 
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Hoofdstuk 1  ACHTERGROND EN INLEIDING  
 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet onderbouwd. Als eerste wordt de historische 
aanloop beschreven en daarna het doel en de probleemstelling. Vervolgens worden aan    
de hand van de probleemstelling subvragen opgesteld.   
Het voornemen om binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vijf regionale Shared 
Service Centers in te richten maakt deel uit van een reeks van maatregelen om het primaire 
proces van DJI te verbeteren. De noodzaak voor kwaliteitsverbetering van de ondersteu-
nende functies werd al lange tijd onderkend. In 2000 begon DJI met de clustervorming 
binnen de sectoren Gevangeniswezen en Jeugd. Bij deze transformatie zijn de onder-
steunende processen opnieuw ingericht en gegrond op een zekere schaalvergroting.  
De regionale SSC’s trekken de lijn van schaalvergroting en professionalisering van de 
ondersteuning door. Met de concentratie van ondersteunende diensten wil DJI drie 
hoofddoelen bereiken:1  
 

1. Verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning. 
2. Verbeteren van het lijnmanagement in de inrichtingen. 
3. Kostenbesparing. 

 
De SSC’s bundelen de afzonderlijke staven van de inrichtingen in vijf regionale eenheden. 
Vooralsnog beperkt zich dat tot de afdelingen Personeel & Organisatie, Financieel 
Economische Zaken, Inkoop, Informatisering en Automatisering. Een resultaat hiervan is dat 
de ondersteunende afdelingen van de tien oorspronkelijke organisaties zijn geconcentreerd 
op één locatie in Ede. Voor een overheidsorganisatie was die verandering een historisch 
moment. De gedecentraliseerde stafafdelingen hebben decennialang in de veldorganisaties 
gefunctioneerd en door politieke besluitvorming veranderd in een geïntegreerde kennis-
organisatie die een aparte entiteit moest aannemen.  
 
De organisatorische wijziging heeft een grote impact op de dienstverlening en herinrichting 
van processen en procedures bij het SSC Midden. Ook het dienstverleningsproces met de 
klanten heeft een ingrijpende verandering ondergaan. De aanleiding voor dit onderzoek is 
gebaseerd op dit veranderingsproces bij het Ministerie van Justitie, dat vanaf 2005 gefaseerd 
is ingevoerd. 
 
1.1 ONDERZOEKSDOELSTELLING 
 
In de praktijk komt naar voren dat een klantgerichte organisatie in al haar facetten soms  
moeizaam van de grond komen. Met een klantgerichte insteek wordt beoogd het beleid, 
dienstenaanbod en de dienstverlening beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften 
van de klant.2 Deze verandering heeft voor SSC Midden gevolgen voor het proces van 
beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering (dienstverleningsproces) in relatie tot de klanten.  
  
Het doel van dit onderzoek is om feiten te verkrijgen over de HRM dienstverlening van het 
SSC Midden. Het onderzoek kan ondermeer bijdragen aan het verder optimaliseren van de 
bedrijfsfilosofie: de klanten optimaal ondersteunen én het leveren van een maximale bijdrage 
aan het organisatieresultaat.3 
 

                                                           

1 Organisatie- en Formatierapport regionale SSC’s DJI, maart 2004, p. 3. 
2 Ibid., (1). 
3 Organisatie- en Formatierapport regionale SSC’s DJI, maart 2004, p. 13. 
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1.2 PROBLEEMSTELLING 
 
Om optimale kwaliteit van diensten te handhaven is klantinteractie van belang om ver-
wachtingen van de klant te kunnen vaststellen. Zoals diensten complexer kunnen worden, 
willen klanten steeds intensiever betrokken raken tijdens het dienstverleningsproces.4 Deze 
mate van betrokkenheid vergroot de tevredenheid van gepercipieerde diensten. Om goede 
diensten te kunnen leveren, dienen organisaties in staat te zijn om aan te sturen op hetgeen 
wat klanten willen.  
 
De ServQual methode is een instrument waarmee kwaliteit van dienstverlening gemeten en 
verbeterd kan worden. Om de ‘gaps’ in het dienstverleningsproces en succesratio’s binnen 
het SSC Midden te onderzoeken is de volgende probleemstelling geformuleerd:  
 

‘Het inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de organisatie                                                        
in termen van duurzaam servicemanagement’ 

 
Voor het krijgen van inzichten is in dit onderzoek gekozen voor een casestudy. De aanbeve-
lingen dragen bij aan de kennisvorming over het effectief oplossen van hiaten in het HRM 
dienstverleningsproces. Daarnaast kunnen de uitkomsten van het onderzoek het manage-
ment helpen kennis op te doen, waarmee de strategische besluitvorming over (duurzaam-
heid van) dienstverlening kan worden verbeterd.  
 
Lessons learned 5 
 
Uit de (pilot)evaluatie zijn vier belangrijke lessen geleerd, die de kern van een SSC raken: 
 

- Voorwaarde voor succes is de vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 

- De focus binnen het SSC Midden en klantorganisaties moet liggen op de primaire 
processen van de klant. 

- Steek energie in de continuïteit van bestaande dienstverlening. 
- Door aandacht aan interne klant groeit het besef van klantgerichtheid. 

 
Het management van het SSC Midden moet de geleerde lessen gebruiken om de superieure 
waarde te kunnen blijven leveren voor het Hoofdkantoor en waardecreatie te genereren voor 
de eigen organisatie. Daarmee zal ook de dienstverleningswaarde voor de klant verhogen. 
De  strategie en de visie van het SSC Midden is daarop gestoeld. De strategische positie6 
van het SSC Midden wordt mede gevormd door de relatieve positie ten opzichte van haar 
klanten, de belangrijkste verschillen waarmee het SSC Midden zich onderscheidt van de 
andere SSC’s en de invulling van de klantrelatie. 
 
Naast de lessons learned dwingen de klachten over de HRM dienstverlening het manage-
ment van het SSC Midden om zich te verdiepen in haar klanten en het dienstverlenings-
proces, teneinde de relatie c.q. afstemming voor de toekomst te verbeteren. 
Veel geïnventariseerde klachten hebben betrekking op de dienstverlening en output van 
diensten. Het gemiddelde verwachtingspatroon is het snel en goed leveren van diensten  
tegen zo min mogelijke kosten. Ook hebben de klanten de verwachting dat alle diensten       
 
 
 

                                                           

4 Zeithaml, V., Parasuraman, A. en L.L. Berry (1990), ‘Delivering Quality Service’, p. 16. The Free Press, New York. 
5 Evaluatierapport TNO, 9 februari 2004. 
6 Organisatie- en Formatierapport regionale SSC’s DJI, maart 2004, p. 8. 
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op basis van maatwerk kunnen worden geleverd, dit terwijl het SSC Midden is gehouden  
aan een Producten- en dienstencatalogus, waarbinnen de diensten voor 80% zijn 
gestandaardiseerd.7 Dit spanningsveld tussen verwachting en geleverde dienst(en) lijkt 
onvoldoende te zijn doorgedrongen bij de klanten en is deels in stand gehouden door het 
ontbreken of niet bekrachtigen van een eenduidige beleidslijn/standpunt van het Hoofd-
kantoor. Het achterwege blijven van die top-down benadering geeft klanten de speelruimte 
om voortdurend over de dienstverlening te willen onderhandelen, hetgeen leidt tot wrijving 
binnen de samenwerkingsrelatie.  
 
Naast een duidelijke communicatie van het management naar de klant over het concept 
Shared Services binnen publieke organisaties en het uitspreken en bespreken van de reële 
verwachting van de HRM dienstverlening is dit onderzoek naar de huidige dienstverlening 
van het SSC Midden een goed vertrekpunt voor (gezamenlijke) verbetering. 
 
Het SSC Midden streeft naar een hoogwaardige dienstverlening voor de klanten. Dit 
statement sluit aan bij de visie van het SSC Midden om een duurzame bijdrage te leveren 
aan een effectievere bedrijfsvoering van de klantorganisaties.8 De organisatie en de klant 
versterken elkaar in het realiseren van de visie. Door het bieden van (beleids)oplossingen  
wil het SSC Midden de klanten ondersteunen in het realiseren van hun doelen. De visie is 
doorvertaald naar de strategie. Om realistische doelstellingen te formuleren en verbeter-
acties te kunnen inzetten is informatie over prestaties en verwachtingen van geleverde 
diensten essentieel.  
 
Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat de klant- leverancierrelatie een belangrijke factor is in 
het functioneren van SSC’s. Tegen deze achtergrond wil het SSC Midden onderzoek doen 
naar de klanttevredenheid over de dienstverlening van haar klanten. Van daaruit ontstond 
het centrale thema voor dit onderzoek:  
 

Het verbeteren van de klantwaarde voor een 
dienstverlenende organisatie binnen de Rijksoverheid 

 
met als subtitel ‘in hoeverre kan het SSC Midden haar klantwaarde verbeteren en de HRM 
dienstverlening daarbinnen effectiever vormgeven’ 
 
1.3 ONDERZOEKSVRAGEN  
 
Dit onderzoek richt zich op de kwaliteit van de dienstverlening richting de klanten, en in het 
bijzonder op het HRM dienstverleningsproces van het SSC Midden.  
 
Hiertoe is het ServQual model gebruikt. Dit model biedt de mogelijkheid de kloven (‘gaps’) 
over huidige opvattingen en/of ervaringen en verwachtingen te traceren en van daaruit te 
werken aan verbetering. De vijf kloven die Parasurman e.a.9 onderscheiden worden in dit 
onderzoek als uitgangspunt genomen om de klanttevredenheid over de dienstverlening    
van het SSC Midden te meten en om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit en    
vraaggerichtheid van de HRM dienstverlening. 
 
 

                                                           

7 Producten- en Diensten Catalogus SSC, Ministerie van Justitie, januari 2008. 
8 Organisatie- en Formatierapport regionale SSC’s DJI, maart 2004, p. 13. 
9 Parasuraman, A., A. Valerie, V.A. Zeithaml, en Leonard L. Berry (1985), ‘A conceptual model of Service Quality and its Implications for Future 

   Research’, Journal of Marketing, vol. 49, nr. 3, p. 41-50. 
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De interventie van dit onderzoek is primair gericht op probleemsignalering: begrijpen hoe de 
dienstverlening bij het SSC Midden verloopt (het proces), waarom deze zó verloopt en niet 
anders en wat het effect (het resultaat) is voor de klanten van het SSC Midden. 
 
Uit de onderzoeksdoelstelling komt naar voren dat de bedrijfsvoering in relatie tot klant-
binding en klanttevredenheid binnen het SSC Midden verbeterd kan worden. Binnen dit 
onderzoek ligt de nadruk op drie speerpunten, die zijn onderverdeeld naar enkele subvragen.    
 

1. Inzicht verkrijgen in de mate van tevredenheid van de klantorganisaties over het  
SSC Midden én het opsporen van mogelijke ‘gaps’ in de dienstverlening. 

2. Inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de klant- leverancier relatie.  
3. Doen van aanbevelingen voor verbetering van de bedrijfsvoering binnen het          

SSC Midden. 
 
 
Deel 1:   
Inzicht verkrijgen in de mate van klanttevredenheid over het SSC Midden én het opsporen  
van mogelijke ‘gaps’ in dienstverlening.  
 
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 
- Op welke manier kan een duurzame dienstverlening worden onderhouden en 

geborgd.  
- Wat zijn de oorzaken die de effectiviteit van dienstverlening bepalen en hoe kan de 

vertaalslag worden gemaakt van geconstateerde ‘gap’ naar verandering in de 
bedrijfsvoering.  

 
Deel 2:   
Inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de klant- leverancier relatie.  
 
Subvragen:  
 

- Is (gedwongen) winkelnering van invloed op het functioneren van de klant-
organisatie(s) en haar beeldvorming over het SSC Midden.  

- In hoeverre wordt het SSC Midden door klanten als succesvol ervaren en wat zijn 
kritieke aandachtspunten. 

 
Deel 3:  
Doen van aanbevelingen voor het verkleinen van de ‘gaps’, welke bijdragen aan een 
verbeterde bedrijfsvoering binnen het SSC Midden. 
 
 
1.4 LEESWIJZER 
 
De leeswijzer geeft aan wat de structuur en inhoud is van de onderdelen van de scriptie.  
In het eerste hoofdstuk is een introductie gegeven van de achtergrond van dit onderzoek. 
Hoofdstuk 2 is een beschrijving van de uitgevoerde literatuurstudie. Hoofdstuk 3 beschrijft  
de methodologische verantwoording. Hoofdstuk 4 beschrijft het tot stand komen van de 
dataverzameling. Hoofdstuk 5 beschrijft de samengevoegde resultaten en analyse. Deze 
bijeengevoegde resultaten zijn een samensmelting van de resultaten van de literatuurstudie, 
interviews, survey en casestudy. In hoofdstuk 6 zijn de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen samengevat. 
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Hoofdstuk 2  THEORETISCH KADER  
 
In dit hoofdstuk wordt het theoretische deel behandeld. Er wordt ingegaan op de opvallende 
kenmerken/eigenschappen van een Shared Service Center, die binnen de context van het 
onderzoek bruikbaar zijn. 
 
Oorsprong en ontwikkeling shared services 
 
Door Kagelmann wordt de oprichting van ‘Genereal Electric’s financial services’ in de 
Verenigde Staten in 1984 als eerste Shared Service Center gezien.10 Moller11 en Ulbrich12 
verwijzen naar Jim Bryant die als eerste de term gebruikte bij het project Baxter Healthcare 
eind ’80. Quin e.a.13 vinden dat Bob Gunn of A.T. Kearney de term in 1990 als eerste 
hanteerde. Naarmate het begrip steeds meer ingeburgerd raakte, zijn ook de Europese 
bedrijven overgestapt op het shared services-concept.14 
 
In Nederland zijn Shared Services voor het eerst halverwege de jaren ’90 ontstaan, in de 
profit sector. Na het ‘Actieprogramma Andere Overheid’ in 2003, hebben de SSC’s ook in   
de Nederlandse overheid hun intrede gedaan.15 Het kabinet Balkenende 1 heeft het begrip 
geïntroduceerd bij de ministeries, als middel tot forse afslanking van het overheidsappa-
raat.16  
 
2.1 DEFINITIES VAN SHARED SERVICES 
 
Binnen Nederland zijn er een beperkt aantal personen die zich op wetenschappelijk vlak 
bezig houden met Shared Service Center. De meest voorkomende namen zijn                    
dr. R. Matthijsse, Prof. dr. H. de Bruijn, Prof. dr. R. Wagenaar en Prof. dr. J. Strikwerda.  
 
In de literatuur zijn vele definities van SSC’s te vinden. De definitie van Strikwerda17 zal in dit 
onderzoek als uitgangspunt worden genomen: 'Een resultaatverantwoordelijke eenheid met 
als taak het leveren van gespecialiseerde diensten aan operationele eenheden op basis van 
een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst tegen een verrekenprijs'.  
 
Buijs e.a. (1997) benoemd de volgende karakteristieken: ‘Een intern organisatieonderdeel 
waarin ten behoeve van de operationele bedrijfsonderdelen de uitvoering van een onder-
steunende functie is geconcentreerd. Het organisatieonderdeel verricht zijn taken locatie-
onafhankelijk. Deze procesketen wordt ondersteund met geïntegreerde bedrijfssoftware.   
Het verricht taken in een servicegerichte klant-leverancier-verhouding.18  
 
Schulman e.a. (1999) definieert Shared Services als: ‘De concentratie van bedrijfsonder-
delen die, verspreid over de organisatie, gelijksoortige activiteiten uitvoeren, ten behoeve 
van het reduceren van de kosten en het leveren van een hoger service niveau aan meerdere 
interne partners. Met het gemeenschappelijke doel om de tevredenheid van de externe klant 
te verhogen en de waarde van de organisatie te doen stijgen’.19 

                                                           

10  Kagelmann, U.(2000), ‘Shared Services als alternitive Organsatieform’. Universität Rostock, Wiesbaden. 
11  Moller, P. (1999), ‘Implementing Shared Services in Europe’. 
12

  Ulbrich, F (2003), ‘Transforming general performance objectives into specific measurements for shared service centers’, p. 3. 
13  Quin, E., R. Cooke en A. Kris (2000), ‘Shared Services: Mining for corporate gold’, p. 19.  
14  Buijs van J., V. van Doorn en P. Noordam (2004), ‘Shared Service Centers, een kwestie van doen’, p. 11. 
15  Scriptie ‘Overheidservaringen met SSC’s’ (2005), H. Hendriks, Universiteit Nyenrode. 
16  Buijs van J., V. van Doorn en P. Noordam (2004), ‘Shared Service Centers, een kwestie van doen’, p. 7.  
17  Strikwerda, J. dr. Prof. (2007), ‘Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie’. 
18  Buijs van J., V. van Doorn en P. Noordam (2004), ‘Shared Service Centers, een kwestie van doen’, p. 12. 
19  Schulman, D., M. Harmer, J. Dunleavy en J. Lusk (1999), ‘Shared Services: Adding Value to the Business Units’. New York: John Wiley, p. 9. 
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Quinn e.a. (2000) geeft een korte omschrijving van het begrip: ‘Shared Services in een 
eenvoudige vorm refereren aan de praktijk binnen businessunits en organisaties, die 
besluiten dat het beter is om een gemeenschappelijke set van diensten te delen dan dat       
er een serie van gelijksoortige staffuncties blijft bestaan’.20 
 
Bergeron (2003) omschrijft Shared Services als ‘de gemeenschappelijke strategie waar-
binnen een verzameling van bestaande bedrijfsonderdelen geconcentreerd wordt binnen een 
semi-autonome businessunit, die een managementstructuur heeft ontworpen ter verhoging 
van de efficiency, waardecreatie, kostenbesparing en verbetering van de service aan de 
interne klanten van de moederorganisatie’.21 
 
Matthijsse en Wagenaar (2005) zien het SSC als een organisatorische structuur die, indien 
zij op de juiste wijze wordt ingevoerd, de voordelen van centralisatie en decentralisatie 
combineert zonder de nadelen ervan. Door beleidsonafhankelijke functies te verenigingen  
en tegelijkertijd expertise en klantgerichtheid te ontwikkelen kan een SSC diensten van een 
hogere kwaliteit leveren tegen een lagere prijs.22 
  
De kern van de diverse definities over SSC’s verschilt onderling nauwelijks van elkaar.      
Het gemeenschappelijke deel is volgens Ulbrich23 het optimaliseren van de werking van     
de bedrijfsonderdelen en de inrichting van processen binnen een nieuwe organisatorische 
entiteit. Een Shared Service veronderstelt het wegnemen van gemeenschappelijke 
processen uit de business units. Een belangrijk aspect is de klantgerichte focus van het 
Shared Service Center. 
 
Er zijn twee dimensies die van belang zijn om over een SSC te kunnen spreken:24 
 

1. Binnen een organisatie is er sprake van clustering van (vooral) ondersteunende 
taken; 

2. De relatie tussen het SSC en de afnemers binnen de organisatie wordt verzakelijkt en 
krijgt vorm van een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. 

 
Voor de dienstverlening worden voor de te leveren prestaties door een Shared Service 
Center schriftelijk vastgelegde afspraken gemaakt met de interne organisatie in bijvoorbeeld 
een Service Level Agreement (SLA) of een dienstverleningsovereenkomst (DVO).25 
 
2.1.1. Activiteiten van een SSC 
 
Alvorens wordt overgegaan tot de invoering van een SSC moeten drie aspecten besloten 
worden met betrekking tot het domein van de activiteiten. Deze aspecten hebben ook invloed 
op het te kiezen SSC-model. Ten eerste moet vooraf worden afgestemd welke taken door 
het SSC zullen worden uitgevoerd, ten tweede voor welke units binnen de organisatie het 
SSC wel of niet zal werken en ten derde of het SSC mag/moet werken voor derden.26  
 

                                                           

20  Quinn, B., R. Cooke en A. Kris (2000), ‘Shared Services: Mining for Corporate Gold’. London: Pearson Education Limited. 
21

  Bergeron, B.P. (2003), ‘Essentials of Shared Services’, p. 3. 
22

  Matthijsse, R. dr. en Prof. dr. R. Wagenaar, ‘Shared Services: synergie tussen organisatie en informatie’, in Overheidsmanagement, januari  

      2005, p. 8-12. 
23  Ulbrich, F. (2005), ‘Transforming general performance objectives into specific measurements for shared service Centers’, 18th Scandinavian 

      Academy of Management conference. 
24  Beek, ter H.M., M. Jansen en F. Langendijk (2005), ‘Shared service center bij de overheid: Kansen en Succesfactoren’, Ernst & Young. 
25

  Strikwerda, J. dr. Prof. (2007), ‘Van kostenbesparing naar waardecreatie’ en B.P. Bergeron (2003), ‘Essentials of Shared Services’, p. 208 e.v. 
26

  Strikwerda, J. dr. Prof. (2007), ‘Van kostenbesparing naar waardecreatie’. 
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Shared Services worden vaak ingezet voor administratieve en ondersteunende organisatie-
activiteiten. Uit onderzoek van Capgemini27 is duidelijk geworden dat de aandacht van 
financiële diensten in een Shared Service Center verschuiven naar samenwerking op het 
gebied van facilitaire diensten, inkoop en ICT.  
 
Opheij en Willems28 onderscheiden enkele vormen van SSC’s binnen de interne organisatie, 
waaronder een Shared Business Process, zoals een gemeenschappelijk call center, een 
shared back office, zoals een gezamenlijke (financiële of product) administratie; of een 
shared support proces, zoals een gezamenlijke HR, ICT of facilitair bedrijf. 
 
Volgens Ulbrich e.a.29 kunnen echter alle processen in een SSC geplaatst worden. 
 
Strikwerda30 meent dat Shared Services worden toegepast op een breed scala van activi-
teiten. De meeste organisaties zijn gefocused op de ondersteunende processen. Er zijn ook 
mogelijkheden op het terrein van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Het criterium is 
dat de activiteiten eenzelfde soort specifieke specialisatie vereisen, te beschrijven zijn in de 
vorm van een contract en prestaties moeten objectief meetbaar zijn.  
 
Een Shared Service Center heeft als voordeel, ten opzichte van outsourcen, dat de interne 
organisatie nog invloed kan hebben op de kwaliteit van de dienstverlening en de soort te 
leveren diensten. Een ander voordeel ten opzichte van outsourcen is dat ten aanzien risico- 
spreiding een Shared Service Center de mogelijkheid heeft de risico’s over verschillende 
afdelingen binnen de organisatie te spreiden. Bij outsourcing wordt de verantwoordelijkheid 
van deze spreiding geheel overgelaten aan de leverancier.31  
 
2.1.2 Conceptueel model  
 
Het conceptueel model is een verzameling van kernbegrippen, waartussen bepaalde relaties 
worden verondersteld.32 In dit onderzoek is het volgende model van toepassing. 
 

'Structuur'

'Cultuur'
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 Figuur 1: Conceptueel model 

 
Het model maakt inzichtelijk dat acceptatie een indirecte relatie heeft op servicemanagement 
en de begrippen structuur en cultuur een direct effect hebben. Acceptatie van een voorstel 
voor een nieuwe organisatievorm en daarmee draagvlak creëren wordt volgens Strikwerda 
bepaald door twee factoren. De eerste is de perceptie of de nieuwe vorm die opbrengsten  

                                                           

27  Capgemini (2004), Shared Services in Beweging; een struikelpartij of sprint?, Onderzoeksrapport Capgemini, Utrecht. 
28  Opheij, W. en F. Willems (2004), ‘Shared service center: balanceren tussen pracht en macht’.Verandermanagement (15): 31-45. 
29  Ulbrich, F., R. Bergström en A. Löfstrand (2005), ‘Transforming general performance objectives into specific measurements for shared service 

     centers’, 18 th Scandinavian Academy of Management conference. 
30

 Strikwerda, J. dr. Prof. (2007), ‘Van kostenbesparing naar waardecreatie’. 
31 Bergeron, B.P. (2003), ‘Essentials of Shared Services’, p. 18. 
32 Verschuren, P. dr. Prof. en Prof. dr. H. Doorewaard (2007), ‘Het ontwerpen van een onderzoek’, p. 279. 
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voor het individu zal brengen, materiële en immateriële, waar het individu naar op zoek is. 
De tweede factor wordt bepaald door de sociale context, of de nieuwe rollen in het voorstel in 
de ervaring van het individu en groepen ook in de voor hen relevante sociale context wordt 
geaccepteerd en bevestigd.33 
 
Door het vormen van SSC’s binnen het Ministerie van Justitie ontstaat er een verandering    
in de dienstverlening.34 Deze verandering in dienstverlening wordt, in dit onderzoek, vooral 
beschouwd vanuit het ServQual model, die in de jaren ’80 is ontwikkeld. Het ServQual model 
benoemd specifieke factoren die het servicemanagement kunnen beïnvloeden. Dit model 
vormt het raamwerk voor het gehele onderzoek. In paragraaf 2.3.1 wordt ingegaan op de 
achtergrond en bruikbaarheid van dit model. 
 

Figuur 2: Gaps in het ServQual model  

Bron: http://www.sidm.nl/asp//contenframe.asp?pageID=425&popup=true 

 

 

 
 
 
 
2.1.3 Scope en positiebepaling van een SSC  
 
Bij een Shared Service Center is sprake van concentratie van gelijksoortige activiteiten:      
dit leidt bij primaire processen tot een 'knip' in de waardeketen. Deze knip betekent een 
herbelegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Expliciet moet duidelijk 
worden welke functies, activiteiten en resources geen deel uitmaken van het Shared Service 
Center.35 

                                                           

33 Strikwerda, J. dr. Prof. (2002), ‘Nieuwe grenzen aan beheerste organisatieverandering’. Holland Management Review,19 (84), p. 32-43. 
34 Organisatie- en Formatierapport regionale SSC’s DJI, maart 2004. 
35 Bergeron, B.P. (2003), ‘Essentials of Shared Services’. 
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Uit onderzoek van Strikwerda36 komt naar voren dat er verschillende modellen zijn te     
onderscheiden voor de plaats van een SSC binnen de organisatie of daarbuiten (figuur 3). 
Organisatievormen, waarbij de plaats van het SSC in de formele organisatiestructuur de 
belangrijkste variabele is, (a) interne joint venture, (b) infrastructuur: aansturing door Raad 
van Bestuur, (c) functionele stafafdeling, (d) binnen een divisie, (e) joint venture met externe 
partij en (f) service firm.  
 

Figuur 3: Positionering Shared Service Center  

Bron: Strikwerda, ‘Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie’ 

 

 
 
De plaats van een Shared Service Center is van grote invloed op de machtsbalans binnen 
de organisatie en dat mechanisme kan doorwerken op de samenwerking met de klant. Het 
nader verkennen van de organisatorische positie van het SSC Midden is een belangrijk 
vertrekpunt.37  
 
De toewijzing van bepaalde taken aan het Shared Service Center leidt tot de vraag naar een 
aangepaste structuur en financiering. Het SSC Midden is een accountable eenheid die niet 
deel uitmaakt van de functionele organisatie. De organisatie is gevormd door bestaande 
activiteiten/disciplines uit de veldorganisaties over te hevelen naar een nieuw opgerichte 
eenheid. Hoewel op de SSC’s het beginsel van aanpassing en flexibiliteit van toepassing is, 
is de beleidskeuze geënt op een permanente organisatievorm.38  
 
De organisatievorm die het meest zuiver aansluit op de huidige situatie van het SSC Midden 
is type b, als apart onderdeel van een interne organisatie, zonder deel uit te maken van de 
corporate staf. Het heeft de vorm van een intern verzelfstandigd Agentschap, met een 
afzonderlijke begroting los van het ministerie.39 De organisatie in totaal wordt gezien als    
een matrixorganisatie. Het positioneren van een SSC als zelfstandige entiteit maakt markt-
werking, verzakelijking, en levering aan derden beter mogelijk.40  
 
                                                           

36  Strikwerda, J. dr. Prof. (2007), ‘Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie’, p. 75. 
37  Strikwerda, J. dr. Prof. (2007), ‘Shared Service Centers, Van kostenbesparing naar waardecreatie’. 
38  Ibid., (37). 
39  Notitie ‘SSC DJI nader bekeken’, 2004. 
40  Strikwerda, J. dr. Prof. (2007), ‘Van kostenbesparing naar waardecreatie’. 
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2.1.4 Kenmerken van een SSC 
 
Korsten e.a.41 onderscheiden vier kenmerken voor een Shared Services bij de overheid: 
 

- Binnen shared services brengen de deelnemende organisaties een deel van hun 
ambtenaren samen in een samenwerkingsverband. 

- Het organisatieverband heeft een zekere mate van zelfstandigheid en kent meestal 
een integraal management. 

- Het organisatieverband levert gemeenschappelijke diensten op maat op basis van 
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. 

- Het organisatieverband heeft resultaatverantwoordelijkheid. 
 
Organisaties richten Shared Services op, omdat het mogelijkheden biedt om kosten te 
reduceren, kennis te delen en schaalvoordelen te realiseren op het gebied van kwaliteits- 
verbetering van werkprocessen, professionalisering van medewerkers en arbeidsproduc- 
tiviteit. Shared Services is niet een alternatief voor herindeling of bestuurlijke samenwerking. 
De redenen voor organisaties in het bedrijfsleven, het Rijk of bij de decentrale overheid 
verschillen nagenoeg niet.42  
 
Uit onderzoek van Deloitte Consulting blijkt dat de gemiddelde Return on Investment (ROI) 
20% is. De gemiddelde terugverdientijd is ongeveer 3 jaar en de gemiddelde besparing op 
het aantal medewerkers is 29% (waarbij 75% van de respondenten een besparing van meer 
dan 10% heeft gerealiseerd).43  
 
Overige vormen van samenwerking 
 
Recent heeft Korsten 44 vier organisatiekundige vormen beschreven waarop Shared Services 
kan worden georganiseerd. Er zijn ook mengvormen van samenwerking. 
 

1. Het netwerkmodel: een lichte vorm van samenwerking op een aantal terreinen 
waarbij ambtenaren in de eigen organisatie blijven en structureel samenwerken om 
schaalvoordelen te realiseren. 
 

2. Het centrummodel: een gemeenschappelijke dienst is ondergebracht bij één van de 
deelnemende organisaties. De shared service verleent vervolgens diensten aan de 
andere partners op basis van service level agreements. 

 
3. Het matrix-model: wordt gezien als een verdere doorvoering van het centrumconcept. 

De partners zijn verantwoordelijk voor één of meerdere taakvelden of beleids-
terreinen. In principe treden alle medewerkers uit een bepaalde sector of met 
bepaalde expertise in dienst van één bepaalde gemeente, of worden daarnaar 
gedetacheerd. 

 
4. Het ssc-model: Hierbij worden de diensten van samenwerkende organisaties onder-

gebracht in een gemeenschappelijke en afzonderlijke organisatie. Deze eenheid 
verleent op contractbasis diensten aan de deelnemende partners. De medewerkers 
worden overgeheveld naar dit shared service center. 

 
Er kan geconcludeerd worden dat het in dit onderzoek gaat om het SSC-model. 

                                                           

41  Korsten, A. dr. Prof. (2004), ‘Shared Services, nieuwe vormen van krachtenbundeling’. 
42  Strikwerda, J. dr. Prof. (2007), ‘Van kostenbesparing naar waardecreatie’. 
43  Deloitte Consulting (2007), rapport ‘Global Shared Services Survey’. 
44  Korsten, A. dr. Prof. (2004), ‘Shared Services, nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten’, p. 54-66. 
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Het SETA-model (Samen en Toch Apart) is een bestuurskundig model van Korsten.45 Het 
lijkt in veel gevallen op het Shared Service Center. Bij het SETA-model worden de medewer-
kers ook onder gebracht in een nieuwe organisatie, het facilitair bedrijf. Het verschil is dat dit 
proces veel meer omvat dan het delen van services omdat het uitgaat van het uitvoeren van 
zoveel mogelijk activiteiten door het facilitair bedrijf. Juridisch gezien geschiedt de samen-
werking op basis van bestuursopdrachten en wordt gebruik gemaakt van een convenant.  
 
Door te sturen op gemeenschappelijke prestaties tussen organisaties wordt een stelsel       
tot stand gebracht , waarin daadwerkelijke samenwerking in de zin van gezamenlijk beleid,    
toezicht en uitvoering gestimuleerd wordt en invulling gegeven kan worden aan het ont-
wikkelen van de informatierelaties tussen de verschillende partijen.46 
 
Een SSC combineert volgens Schnepper47 de ‘Best of Two Worlds’. Figuur 4 laat zien dat 
een SSC de nadelen van centralisatie en decentralisatie uitsluit en de voordelen hiervan 
combineert met een aantal specifieke voordelen van Shared Services. Uit de voordelen    
van Shared Service Centers blijkt dat deze zowel op het kwantitatieve (reductiekosten) als 
kwalitatieve vlak liggen. 
 
Figuur 4: Raakvlakken Shared Services 
 
Bron: dr. Ir. M. Jansen en Ir. A. Joha. De onzekere belofte van het Shared Service Center, Informatie faculteit 
Techniek, Bestuur en Management  van de TU Delft, augustus 2004, p. 26-31   
 

 
 
Bij de juiste toepassing van een SSC is het geen vorm van centralisatie, maar juist een vorm 
van concentratie, waarbij alle activiteiten op een horizontaal niveau worden georganiseerd 
en bijeengebracht.48 De opmars van Shared Service Centers binnen de overheid heeft tot 
gevolg dat er binnen de overheid meer complexe vraagstukken zijn op het gebied van  
Shared Service Centers. Matthijsse49 zegt in een artikel van het tijdschrift overheids- 

                                                           

45  Korsten, A. dr. Prof. e.a. (2002), ‘Samen en toch apart’, Open Universiteit Nederland, Heerlen. (www.samenentochapart.nl/setagebieden.html) 
46  Matthijsse R. dr., dr. A. van Venrooy en Prof. dr. R. Wagenaar (2006). ‘Organiseren en implementeren van samenwerking’, Overheids- 

      management (3). 
47  Schnepper, G.J. drs. Uitspraak tijdens interview op 25 maart 2008. 
48  Magnitude Consulting (2008), Informatiebron over Shared Services, www.sharedservices.nl. 
49

  Matthijsse, R. dr. (2004), ‘Shared Services in de overheid; samenwerking tussen beleidspartners’, Overheidsmanagement, 10. 
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management: “Volgens een studie van de Stichting Management Studies is succes geboekt met 
Shared Service Centers in het bedrijfsleven. Veel overheden zijn nu druk doende het concept passend 
te maken voor de eigen organisatie. De rijksdienst heeft echter en aantal unieke kenmerken ten 
opzichte van het bedrijfsleven, waardoor er geen exacte kopieën van succesvolle Shared Service 
Centers zijn te maken..’’  
 
Door de opkomst van Shared Service Centers binnen de overheid zijn de eerste lessen al 
geleerd en begint duidelijk te worden welke factoren kunnen leiden tot succesvolle Shared 
Service Centers binnen de overheid.50 Een onderzoek naar de ervaringen en geleerde 
lessen is daarom voor dit onderzoek van grote waarde. 
 
Uit onderzoek van Twijnstra Gudde is gebleken dat in de samenwerking met een Shared 
Service Center zich trends voordoen.51  
 

1. Verzakelijking van de samenwerking. Meer slagvaardig en duidelijker inzicht in de 
kosten en prestaties van de samenwerkingsverbanden.  

2. Nadruk op lokaal bestuur in plaats van regionaal bestuur. 
3. Probleemgerichte in plaats van gebiedsgerichte samenwerking.  

 
Afhankelijkheidsrelatie 
 
Het Shared Service Center en zijn klanten zijn afhankelijk van elkaar. De klant is afhankelijk 
van de diensten die het SSC aanbiedt en het SSC ontleent zijn bestaansrecht aan de  
klanten.52 Dit levert volgens adviesbureau Magnitude Consulting een specifieke relatie  
tussen (interne) klanten en een Shared Service Center op.  
 

Figuur 5: Wederzijdse afhankelijkheid bij het werken met een SSC  

Bron: Shared Services: Kiezen en delen: ‘De stand van zaken in de financiële sector’ (Magnitude Consulting, 2002, blz. 73) 

 
 
Beknopte uitleg van de vier principes.53 
 
Partnership: Een evenwichtig marketbased relatie tussen een SSC en zijn klanten, de interne 
klanten zijn volledig afhankelijk van de dienstverlening van het SSC en andersom. 
 
Vrije markt: De interne klant van het SSC kan de diensten ook ergens anders afnemen en 
het SSC kan ook externe partijen bedienen. 

                                                           

50  Opheij, W. en drs. F. Willems (2004), ‘Shared Service Center: balanceren tussen pracht en macht’. Holland Management Review, nr. 95. 
51  Twijnstra Gudde (2005), ‘Shared Services Centers bij de overheid, kansen en succesfactoren’. 
52  Shared Services: Kiezen en delen (2002). De stand van zaken in de financiële sector (Magnitude Consulting).  
53  Ibid., (52). 
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Monopolie: Ongelijke relaties door een machtsongelijkheid. Situaties waarin het SSC vrij is 
om aan derden (externe klanten) te leveren, kunnen leiden tot misbruik van de machtsrelatie. 
Dit kan leiden tot het bevoorrechten van externe klanten.  
 
Ongelijke concurrentie: Het SSC mag zijn diensten alleen aan interne klanten leveren, terwijl 
interne klanten de diensten ook ergens anders kunnen inkopen. Dit kan leiden tot het stellen 
van (onmogelijk) eisen aan de dienstverlening van het SSC als externe partijen door onder 
de kostprijs aan te bieden. 
 
2.2 CULTUUR EN VERANDERING 
 
In deze paragraaf en wordt het begrip organisatiecultuur toegelicht en wordt het belang 
benadrukt van cultuur bij veranderingen. Daarnaast wordt de transitie naar een Shared 
Service Center vanuit meerdere modellen toegelicht. 

 
2.2.1 Organisatiecultuur 
 
Het begrip organization culture wordt in de jaren zestig voor het eerst in de Engelse literatuur 
genoemd. Het begrip corporate culture wordt in de jaren zeventig geïntroduceerd (Deal en 
Kennedy: Corporate cultures, the rites and rituals of corporate life). De term werd in 1982 
gemeengoed door het boek In search of excellence van Peters en Waterman.54 
 
Aquirre (1998)55 en Forst (2001)56 benadrukken dat een nieuwe cultuur nodig is bij het 
invoeren van een Shared Service Center. De cultuur dient te zijn gericht op service 
excellence en continuous improvement. Schein57 voegt eraan toe dat het onmogelijk is de 
strategie van een (veranderende) organisatie te begrijpen zonder verwijzing naar de culturele 
context waarbinnen de organisatie is ingebed. Om het begrip organisatiecultuur te    
verhelderen is vanuit verschillende invalshoeken de definitie organisatiecultuur toegelicht. 
 
Quinn en Cameron stellen dat cultuur een belangrijke factor is, die van invloed is op de    
prestaties van de organisatie.58 De organisatiecultuur verwijst naar de gemeenschappelijke 
waarden en normen van de organisatieleden en de daaruit voorvloeiende manieren van 
handelen. Deze set van normen, waarden en overtuigingen wordt in belangrijke mate 
bepaald door de taken van het Ministerie van Justitie, door de daarmee verbonden  
dominante professie en door de omgeving waarin die zich voltrekt.59 De normen en waarden 
geven richting aan het gedrag van de organisatieleden.60 
 
Schein61 onderscheidt drie niveaus waarop een organisatiecultuur zich manifesteert. De 
cultuurlagen verschillen in hun mate van zichtbaarheid en toegankelijkheid (of bewustzijn) 
voor de individuen.  
 

1. De kern wordt gevormd door Assumpties. Assumpties zijn nagenoeg onbewuste 
aannames die organisatieleden erop nahouden en zijn het minst toegankelijk voor 
waarneming en discussie. 

                                                           

54 Dankbaar, B. dr. Prof. (2000), ‘Arbeidsorganisatie en menselijk kapitaal’, OSA publicatie A170,  p. 26 (www.uvt.nl/osa/producten/a170.pdf). 
55 Aguirre, D, V. Couto, C. Disher en G. Neilson (1998), ‘Shared Services: Management Fad or Real Value’. Chicago: Booz-Allen & Hamilton. 
56 Forst, L.I. (2001), ’Shared Services grows up’. Journal of Business Strategy, 22 (4), p. 13-15. 
57 Schein, E.H. Prof. (1987), ‘The clinical perspective in fieldwork, University paper series on qualitative research methods’. Sage Publications. 
58 Quinn, R.E. en K.S. Cameron (1999), ‘Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur’. 
59 Nota gedragsverandering: aanpak cultuurverandering, Ministerie van Justitie, 15 september 2006, p. 2. 
60 Sanders G.J.E.M. en J.A. Neuijen (1992), ‘Bedrijfscultuur: diagnose en beïnvloeding’. 
61 Schein, E.H. Prof. (1992), ‘Organizational Culture and Leadership’. 
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2. Waarden zijn sociale, morele of religieuze principes en doelen, die de groep als 
belangrijk en nastrevenswaardig beschouwt. Normen geven concreet aan welk  
gedrag wenselijk of normaal wordt gevonden. Organisatieleden zijn zich vaak bewust 
van de waarden en normen en kunnen die dan ook expliciet benoemen en daarmee 
toegankelijk maken.  

 
3. Artefacten zijn zichtbare en hoorbare gedragsuitingen en tastbare objecten, die een 

uitdrukking vormen. Deze symbolen zijn het meest toegankelijk voor waarneming. 
 
Volgens Schein vormen alleen assumpties de ware cultuur, en de bestudering van de andere 
niveaus is gericht op het ontdekken van het onderliggende patroon van assumpties. 
Hofstede 62 definieert organisatiecultuur als de collectieve mentale programmering, die de 
leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van een andere. 
 
Ondanks de veelheid aan benaderingen van het begrip organisatiecultuur is het toch moge-
lijk een reeks gemeenschappelijke kenmerken uit de diverse interpretaties te distilleren 
waarover binnen wetenschappelijke literatuur een ruime consensus bestaat.63 
 

- Een gemeenschappelijk referentiekader aanvaard door een significant deel van de 
organisatie. 

- Wordt aangeleerd via sociale interactie tussen de organisatieleden en verschaft 
hen toetsstenen voor gedrag. 

- Een gemeenschappelijke psychologie die het unieke karakter van de organisatie 
benadrukt en bijdraagt tot de organisatorische identiteit. 

- Duurzaam doorheen de tijd. Wordt aangetroffen in elke stabiele sociale eenheid,   
los van haar omvang, zolang de eenheid beschikt over een gemeenschappelijke 
voorgeschiedenis. 

- Symbolisch. Cultuur is observeerbaar door taal, gedrag en objecten waar een 
specifieke betekenis aan wordt toegekend. 

- Cultuur is onzichtbaar en determinerend. Cultuur is een configuratie van diep 
ingebedde waarden en assumpties die gedrag sturen. 

- Cultuur is wijzigbaar, zij het zeer moeilijk. 
 
Meetinstrument OCAI 
 
Het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) van Quinn en Cameron64 is een 
gevalideerde methode om de organisatiecultuur in beeld te brengen. De respondenten 
beoordelen zes dimensies: (1) dominante kenmerken in een organisatie, (2) de stijl van 
leidinggeven en de werkwijze, (3) het personeelsmanagement, (4) het bindmiddel van de 
organisatie, (5) de strategische accenten en (6) de succescriteria. Deze dimensies weer-
spiegelen de culturele waarden en de impliciete veronderstelling over de wijze waarop de 
organisatie functioneert.  
Door het afnemen van de OCAI test,65 gericht op de gewenste of noodzakelijk beoogde 
organisatiecultuur voor de toekomst, zijn belangrijke actiepunten tot verandering te  
identificeren. Volgens Cameron en Quin is het OCAI betrouwbaar. Voor het bewijs wordt 
verwezen naar onderzoeken Quinn en Spreitzer (1991), Yeung, Brockbank en Ulrich (1991)  
en Zammuto en Krakower (1991).66 

                                                           

62 Hofstede, G. dr. Prof. (1991), ‘Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen’, (vertaling van ‘Cultures and Organizations, software 

     of the mind’), (www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions). 
63 Lundberg, C.C. , J. Martin, P. Frost, L. Moore en M. Louis (1991), ‘Refraiming Organizational Culture’. 
64 Quin R.E. en K. Cameron (1999), ‘Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur’, p. 39-51. 
65

 www.ocai-online.nl 
66 Quin R.E. en K. Cameron (1999), ‘Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur’, p. 183-190. 
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Concurrerende Waardenmodel 
 
Eén van de concrete aanwijzingen voor samenhang tussen cultuur, organisatiestrategie en 
structuur is te vinden in het Concurrerende Waardenmodel van Quinn en Rohrbaugh.67 Het 
model wordt gekarakteriseerd door twee verschillende waardendimensies die samen  vier 
kwadranten van dominante cultuurtypen vormen: familie (ofwel human relations model), 
adhocratie (ofwel open systeem model), hiërarchie (ofwel intern proces model) en markt 
(ofwel rationeel doel model). Een te eenzijdige en sterke nadruk op één van de vier 
kwadranten in het model leidt tot ineffectiviteit van de organisatie. Een organisatie moet    
een balans zoeken tussen de verschillende waarden. 
 
Elke culturele verandering betekent een verandering in de basisaannamen die ten grondslag 
liggen aan de waarden van de organisatieleden, welke vervolgens de artefacten, methoden, 
structuren etc. (Schein) van de organisatie beïnvloeden.68 Een mismatch tussen de beoogde 
verandering en de huidige cultuur, kan de verandering onhaalbaar maken, zelfs als de 
verandering strategisch belangrijk is (Kekãle e.a.): ‘’Even the most briljant strategy is useless 
if not socially accepted.’’ 69 
 
Het vaststellen van de cultuur is van belang, aangezien de cultuur de resultaten van de 
organisatie sterk beïnvloed én de cultuur voor een belangrijk deel het verandervermogen van 
de organisatie bepaalt.70  
 
Hatch71 bepleit dat afgestapt moet worden van het idee dat cultuurverandering te sturen       
is door bepaalde veranderprogramma’s toe te passen. Het is belangrijker om cultuur als 
context te zien als er verandering in een organisatie bereikt moet worden. Ook Van Nistel-
rooy72 geeft aan dat de culturele praktijk zowel de context als het aangrijpingspunt vormt 
voor verandering van de culturele kern. 
 
Martin en Meyerson73 introduceerden een driedeling om naar organisatiecultuur te kijken.  
De drie perspectieven zijn als volgt samengevat: 
 

1. Integratieperspectief: aandacht voor die culturele manifestaties die gedeelde en 
consistente interpretaties inhouden. Het perspectief gaat uit van consensus in de hele 
organisatie. 

2. Differentiatieperspectief: consensus alleen aanwezig op lager gelegen niveaus, vaak 
subculturen genoemd en niet op organisatieniveau. 

3. Fragmentatieperspectief: de relatie tussen culturele manifestaties is consistent, noch 
inconsistent. Ambiguïteit is de kern van de cultuur. 

 
Deze drie perspectieven op organisaties bevatten volgens Martin74 allen hun waarheid. 
Culturen zijn sociaal geconstrueerde werkelijkheden. Een onderzoeker moet de drie 
verschillende perspectieven combineren om tot een volledig beeld te komen. 
 
 
                                                           

67  Quin R.E. en Rohrbaugh J. (1983), ‘A spatial model of effectiveness criteria: Towards a competing values approach to organizational analysis’.  

      Management Science, vol. 29, nr. 3, p. 363-377. 
68  Schein, E.H. Prof. (1996), ‘Organizational Culture and Leadership’. 
69

  Kekãle T. Prof. en dr. I. Fecikova (2004), ‘To make it total: quality management over subcultures’. Total Quality Management and Business  

      Excellence, vol. 15, nr. 8, p. 1093-1108. 
70

  Quin, R.E. en K. Cameron (1999), ‘Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur’. 
71

  Hatch, M. J. (993), ‘Organization Theory: Modern, symbolic and postmodern perspectives’. Oxford: Oxford University Press. 
72  Nistelrooy, A. van (1999), ‘Collectief organiseren: een sociaal-constructionistisch onderzoek naar het werken met grote groepen’. 
73  Martin, J. en D. Meyerson (2002), ‘Organizational Culture: Mapping the cultural terrain, three perspectives’, p. 94. 
74  Martin, J. en D. Meyerson (1987), ‘Cultural change: an integration of  three different views’. Journal of Management Studies, 24, p. 623-647. 
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2.2.2 Verandercapaciteit 
 
Een belangrijk aspect bij een grootschalige verandering als het invoeren van een SSC is de  
verandercapaciteit of innovatievermogen van een organisatie.75 Een organisatie kan wel een 
verandering willen maar als het niet mogelijk is, zal deze mislukken. Dit geldt ook andersom. 
Een organisatie kan een verandering wel uitbedacht hebben, maar als de organisatie niet 
openstaat voor de verandering zal deze geen succes zijn. 
 
Strikwerda geeft een aantal voorwaarden voor de vorming van een Shared Service Center, 
waaronder het commitment van het (ambtelijk) topmanagement.76 Ook Ter Beek, Jansen en 
Langendijk geven aan dat commitment van topmanagement een belangrijke voorwaarde is.77  
 
Toewijding aan een organisatie is volgens Van Vuuren78 de psychologische staat die een 
individu bindt aan een organisatie. Het is de relatieve sterkte waarmee iemand zich 
identificeert en betrokken is bij de specifieke organisatie. 
 
In de terminologie van Cozijnsen en Vrakking79 is de introductie van een Shared Service 
Center te beschouwen als een complex, gepland, veranderingsproces: het vereist een aantal 
te nemen stappen, op verschillende dimensies, in een bepaalde volgorde, om dit te bereiken. 
De Bruijn80 wijst in dit verband op enkele kenmerken die bij veranderingen, het ontwerp- en 
ontwikkelingsproces, bij publieke organisaties vertragen: regeldichtheid, procedures, de rol 
van de vakbonden en het managen van verschillende stakeholders. 
 
Theoretische (verander)modellen 
 
Binnen dit onderzoek zijn twee theoretische modellen nader beschreven: de 'Kraljic matrix' 
en het 'ontwikkelingsmodel voor het werken met Shared Service Centers'. Beide modellen 
hebben hun nut in de praktijk bewezen en worden vooral gebruikt als ‘denkraam’ bij de SSC 
vorming in publieke en private organisaties. Door de relatieve eenvoud en visuele weergave 
van beide modellen draagt het bij aan het verder vormgeven van een SSC verandering. 
 
Model 1: Kraljic matrix 
 
Het organisatiemotto van Twijnsta Gudde luidt: Anders denken, gewoon doen. Het onder-
scheidend vermogen van dit organisatieadviesbureau komt mede tot uiting in het vaste 
gebruik van de Kraljic matrix bij gesprekken over verandertrajecten in een SSC omgeving.81    
 
Willems82 heeft vastgesteld dat de meestal voor inkoop gehanteerde Kraljic matrix niet alleen 
toepasbaar is bij sourcing maar ook bij Shared Services. Met de matrix wordt vastgesteld wat 
het belang van de te sourcen objecten of de in een Shared Service Center te concentreren 
diensten zich verhouden versus de marktcomplexiteit en volwassenheid van de dienst(en). 
  
 

                                                           

75  Cozijnsen, A. dr. Prof. (2003), ‘Handboek Verandermanagement’, p. 104-109. 
76  Strikwerda, J. dr. Prof. (2007), ‘Van kostenbesparing naar waardecreatie’. 
77

  Beek, ter H., M. Jansen en F. Langendijk (2005), ‘Shared Service Centers bij de overheid; kansen en succesfactoren’. Ernst & Young. 
78  Vuuren, M. van (2006), ‘Why work, The contribution of value perceptions and efficacy expectations to organizational commitment’. Proefschrift, 

     Universiteit Twente, Enschede. 
79  Cozijnsen, A.J., Prof. en Prof. Ir. drs. W. Vrakking (1999), ‘Ontwerp en invoering, strategieën voor organisatieverandering’, p. 14. 
80  Bruijn, de D.-J. drs. (2004), ‘De kunst van het implementeren. Slagvaardig veranderen in publieke organisaties’. 
81  Uitspraak drs. F. Willems tijdens interview op 28 maart 2008. 
82  Willems, F. drs., partner bij Twijnstra Gudde. 
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Het portefeuillemodel is oorspronkelijk ontwikkeld door Markowitz (1952), die het als instru-
ment gebruikte voor aandeleninvesteringen. Kraljic koppelde in 1983 het model aan het  
inkoopgebied en beschreef de methodiek in het artikel ‘Purchasing must become Supply  
Management’ in de Harvard Business Review (jrg. 60, nr. 5, september-oktober 1983 (p. 109-117).

83  
 

Figuur 6a en 6b: Kraljic matrix (www.twijnstraguddeblog.nl/frankwillems/2006/05/tijmen_is_een_t.html) 

Bron: Twijnstra Gudde (weblog de heer F. Willems)  

 

 
 
Met behulp van figuur 6a wordt de waarde van het Shared Service Center bepaald. Meestal 
ontwikkelen SSC’s zich van het bottleneck kwadrant naar het non-critical kwadrant op basis 
van het operational excellence principe. De parels onder de Shared Service diensten zullen 
zich ontwikkelen van bottleneck naar strategisch op basis van product leadership. Wanneer 
een Shared Service Center een hoge toegevoegde waarde moet gaan betekenen voor de 
business dan zal deze over de band van customer intimacy zich ontwikkelen naar de 
leverage kwadrant.  
 
In figuur 6b zijn de ontwikkelrichtingen van een Shared Services weergegeven.84 Vaak start 
de ontwikkeling van een SSC in het bottleneck kwadrant. De marktcomplexiteit is hoog 
doordat sprake is van gedwongen winkelnering en weinig stimulans of effect op kwaliteit en 
prijs door middel van competitie en benchmarking. Typische kenmerken zijn de decentraal 
belegde diensten, complexe en ondoorzichtige marktstructuur en de toegevoegde waarde is 
relatief laag en onzichtbaar. Vanuit dit kwadrant wordt het vertrek naar de ontwikkelinrichting 
ingezet.  
 
Gelderman e.a. stelt, dat bij het bepalen van het belang of impact van een dienst de 
organisatie niet ontkomt aan keuzes en een zekere mate van subjectiviteit. Per organisatie 
moet bezien worden welke concrete invulling van de variabelen voor de organisatie het 
meest zinvol is.85 

                                                           

83  Website: www.12manage.com/methods_kraljic_model_nl.html. Directe link naar HBR artikel uit 1983:     

http://www1.ximb.ac.in/users/fac/visiting/vfac.nsf/23e5e39594c064ee852564ae004fa010/89b99a7daf20080665257086002ecac4/$FIL

E/Purchasing%20must%20Become%20Supply%20Management%20-%20HBR%20September-October1983.pdf 
84 Gebaseerd op de waardedisciplines van Treacy en Wiersema (1995), ‘De discipline van marktleiders’, hoofdstuk 1-3. 
85 Gelderman G. en A.J. van Weele (2002), ‘Strategic directions through purchasing portfolio management: A case study’. The journal of supply 

    chain management, nr. 2, p. 30-37. 
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Het blijft een kunst om theoretische modellen om te vormen naar instrumenten die toepas-
baar zijn voor organisaties. Voor het omvormen van dit model is het van belang om vooraf de  
koers en ontwikkeldoel van het Shared Service Center te bepalen en vast te stellen op welke 
manier het verander- en ontwikkeltraject in gang wordt gezet. De populariteit van de portfolio 
benadering heeft te maken met de aantrekkelijke visuele weergave, de inzichtelijke indeling 
van categorieën en de logische strategische aanbevelingen.86 
 
Willems benoemd dilemma’s die bij het realiseren van een Shared Service Center zich 
kunnen voordoen:87 
 

- De kennis en de operatie bevindt zich bij de leverancier en de klant heeft geen 
fallback scenario. 

- Beide partijen voelen zich overgeleverd aan de ander en niet gerespecteerd. De 
juridische macht ligt bij de klant, de operationele macht bij de leverancier. 

- De klant zou opdrachtgeverschap beter moeten inrichten. Ontmoet onvoldoende 
kwaliteit aan leverancierzijde en er is onvoldoende vertrouwen. 

 
Model 2: Ontwikkelingsmodel voor het werken met SSC’s 
 
Als de organisatie wil ontwikkelen met behulp van een SSC, dan is het SSC één van  
de bouwstenen in de totale organisatie. Voor een hogere performance is een synchrone   
ontwikkeling nodig op drie assen: SSC, opdrachtgever (businessunit) en concernniveau. 
 
Strikwerda noemt dit raamwerk 'het ontwikkelingsmodel voor het werken met SSC’s' en heeft 
het toegepast bij de ministeries van Defensie, Rijkswaterstaat, VROM en andere non-profit 
organisaties, zoals onderwijs en zorginstellingen.  
 
Figuur 7: Ontwikkelingsmodel voor het werken met een SSC 

Bron: TQL (The Question Library), rubriek Ondernemingsbestuur /SSC, bijdrage van de heer Strikwerda 

 

 
 
Op de as van Shared Service Center wordt de volwassenheid uitgedrukt in de mate van 
flexibiliteit, ofwel de klassieke fasen van organisaties. De achtergrond van het model komt uit 
het vakgebied organisatieontwikkeling binnen de bedrijfskunde, waarbij de medewerkers zich 
evenwichtig ontwikkelen en de mentale modellen op tijd worden bijgestuurd naar de nieuwe 
verhouding. Volgens wijlen socioloog Talcott Parsons (1902-1979) moet het evenwicht 
hersteld worden.88 

                                                           

86  Uitspraak drs. F. Willems tijdens interview op 28 maart 2008. 
87  Willems, F. drs. (2006), Presentatie Twijnstra Gudde: ‘Besturing en passende samenwerking’, p. 4-5. 
88  Uitspraak Strikwerda tijdens interview op 31 maart 2008 (Talcott Parsons; bekend door systeemtheorie en voormalig docent aan de Harvard  

      Universiteit. Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons). 
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2.2.3 Invoering van SSC’s 
 
Kotter89 beschrijft een achtfasenproces dat leidt tot een geslaagde verandering in organisa-
ties.. Elke fase houdt verband met één van de acht fundamentele fouten die transformatie-
processen ondermijnen. Het overslaan van een fase creëert alleen een illusie van snelheid  
en leidt nooit tot een bevredigend resultaat. De fasen zijn: 
 

1. Urgentiebesef vestigen: voldoende mensen dienen doordrongen te zijn van het 
belang van de verandering. 

2. Een leidende coalitie vormen: bij voldoende urgentiebesef kan een groep worden 
samengesteld om de verandering te leiden. Binnen de groep moet er voldoende 
vertrouwen en teamwork zijn.   

3. Een visie en strategie ontwikkelen: beantwoorden van vragen die nodig zijn om een 
richting vast te stellen en die de vervolgstappen vergemakkelijken. 

4. De veranderingsvisie communiceren: communicatie gericht op begrip van de visie als 
op het onderschrijven ervan. 

5. Een breed draagvlak voor de verandering creëren: barrières zoveel mogelijk 
verhelpen. 

6. Korte termijn successen genereren: successen zorgen voor het vertrouwen in de 
verandering.  

7. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen: behaalde 
successen voortzetten.   

8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur: veranderingen onderdeel worden van 
de cultuur en manier van werken. 
 

De eerste vier fasen in het proces dragen ertoe dat de verstarde status quo in beweging 
komt. In de fasen vijf t/m zeven worden veel nieuwe methoden van aanpak geïntroduceerd. 
In de laatste fase worden de veranderingen geborgd.  
 
Atos Consulting90 geeft voor het implementeren van een Shared Service Center hand-
reikingen die voortkomen uit de consultancypraktijk. Het ontwikkelmodel van het Shared 
Service Center vormt zich achtereenvolgens van transactiegericht, servicegericht, proces-
geïntegreerd naar ketengeoriënteerd.  
 
Strikwerda91 benoemd zeven stappen waarlangs de invoering van een SSC’s dient plaats te 
vinden. Het invoeren van een Shared Service Center is geen organisatieverbetering, maar 
een organisatieverandering: het is een wezenlijke wijziging van de structuur, van taken, 
onderlinge afhankelijkheid en coördinatieprocessen.92 Het ontwikkeltraject moet op het 
hoogste niveau in de organisatie worden verankerd. Vanwege de diepe invloed die invoering 
van Shared Services heeft op nieuwe verhoudingen, rollen, status en identiteiten moet de 
kern van het proces van change management (in relatie tot de invoering van Shared 
Services) gerealiseerd worden in fase 3.93   
 
 
 

                                                           

89
  Kotter, J.P. Prof. (1997), ‘Leading Change’ (boek), p. 4-16 en ‘Leading change: why transformation efforts fail’ (1995), artikel in Harvard  

      Business Review (www.jhsph.edu/source/SPARC/Kotter_Leading_Change_Why_Transformation_Efforts_Fail.pdf). 
90

  Atos Consulting (2007), ‘Shared service centers, Klanten en SSC, alleen samen beter’, p. 10. 
91

  Strikwerda, J. dr. Prof. (2004), ‘Van kostenbesparing naar waardecreatie’, p. 119-120. 
92  Strikwerda, J. dr. Prof. (2004), ‘Van kostenbesparing naar waardecreatie’, p. 120. 
93   Ibid., (92),  p. 121-122. 
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Figuur 8: Invoeringsproces van een SSC 

 

 
 
 
2.2.4 Besturingsmechanisme 
 
Door het vormen van een Shared Service Center treden veranderingen op in het besturings-
model. Vanwege de verzakelijking van de verhoudingen is het van belang om een heldere 
besturingsfilosofie te creëren.94 Figuur 9 geeft aan dat de relatie tussen eigenaar en 
opdrachtnemer eenzijdig wordt geregeld via de gemeenschappelijke regeling. De relatie 
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt tweezijdig contractueel vastgelegd. 
 
Figuur 9: Besturingsrelaties  

Bron: rapport Berenschot: SSC besturing, 2007  

 

 
 
 
Strikwerda geeft aan dat het onwaarschijnlijk is dat er geen methode bestaat om een Shared 
Service Center op een soepele manier in te voeren. Medewerkers zullen zich bewust of 
onbewust verzetten tegen de veranderende machtsverhoudingen. Dit vasthouden aan een 
machtspositie is één van de redenen voor weerstand.95  
 
 
                                                           

94 Willems, F. drs. (2009), Shared Service Centers. 
95 Strikwerda, J. dr. Prof. (2004), ‘Shared Service Centers: hoe de weerstanden bij de invoering daarvan te overwinnen’. Holland Management  

     Review, nr. 95. 
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Door Strikwerda96 worden enkele klassieke technieken genoemd (gebaseerd op Kotter) die  
gebruikt kunnen worden om de weerstand tegen de verandering op te lossen:  
 

- Educatie en communicatie. 
- Participatie en betrokkenheid. 
- Faciliteren en ondersteunen. 
- Onderhandelen en tot overeenstemming komen. 
- Manipulatie en co-optatie. 
- Expliciete en impliciete dwang. 

 
De genoemde klassieke technieken komen overeen met de methoden die Cozijnsen en 
Vrakking geven om weerstand te verminderen.97 
 
Het SSC bevindt zich in een politieke omgeving waarin invloeden van buitenaf ook de 
bedrijfsvoering kunnen doen wijzigen. Een SSC binnen de rijksoverheid hanteert vaak de 
kenmerken van public governance.98 Public governance is ‘het waarborgen van de onder-
linge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van organisaties  
in de publieke sector, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoel-
stellingen, alsmede het daarvoor op een open wijze communiceren en verantwoording 
afleggen ten behoeve van belanghebbenden’.99  
 
Public governance kent volgens Bossert vier deelprocessen, die samenhang moeten ver-
tonen in het besturen van de organisatie, en te verdelen zijn over twee oriëntatierichtingen:100 
 

1. Sturen (meer intern, langere termijn)  
2. Beheersen (meer intern, kortere termijn) 
3. Toezicht houden (meer extern, langere termijn) 
4. Verantwoorden (meer extern, kortere termijn) 

 
New Public Management 
 
Voor dit onderzoek is het van belang om bekend te zijn met de principes van New Public 
Management (NPM) in relatie tot organisatieveranderingen binnen overheidsorganisaties 
naar bijvoorbeeld Shared Services. 
 
New Public Management is een verzamelnaam voor de stroming die ideeën en praktijken 
vanuit de economie, accounting en privaat management in de publieke sector bracht. De 
opkomst van NPM betekent in feite het adopteren van bedrijfsmatige principes en technieken 
door overheidsorganisaties.101 
 
NPM wordt beschouwd als een van de meest toonaangevende managementhervormingen  
in de publieke sector. Door Hernes102 wordt NPM omschreven als ‘een set van ideeën en 
methoden die als doel hebben verantwoordelijkheid en efficiency (klantgerichtheid) binnen 
overheidsorganisaties te combineren’.   

                                                           

96 Strikwerda, J. dr. Prof. (2004), ‘Shared Service Centers: hoe de weerstanden bij de invoering daarvan te overwinnen’. Holland Management  

     Review, nr. 95, p. 46-53.  
97 Cozijnsen, A.J. Prof. en Prof. Ir. drs. W.J. Vrakking (1992). ‘Organisatiediagnose en organisatieverandering’. 
98 Strikwerda, J. dr. Prof. (2004), ‘Shared services centers en control in de publieke sector’, Tijdschrift voor Public Controlling.  
99 Bossert, H. dr. Prof. (2003), ‘Public Governance, leidraad voor goed bestuur en management’, oratie Nyenrode, p 11. 
100 Bossert, H. dr. Prof. (2003), ‘Public Governance, leidraad voor goed bestuur en management’, oratie Nyenrode, p 16-21. 
101 Wal, van der Z. dr. (2008), ‘Value Solidity. Differences, similarities and conflicts between the organizational  values of Government and 

       Business’. VU Amsterdam. 
102 Hernes, T. (2005), ‘Four ideal-type organizational responses to New Public Management reforms and some consequences’. International 

       Review of Administrative Sciences, vol. 71, nr. 1, p. 5-17. 
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NPM is een gedachte, van uit de private sector afkomstige bedrijfsvoeringstechnieken, dat   
zal leiden tot een grotere effectiviteit en efficiëntie binnen de publieke sector. Koppenjan en 
Klijn103 hebben dit nieuwe functioneren uitgedrukt in vijf NPM-kenmerken. 
 

1. Een sterke focus op het verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van de 
overheidsprestaties. 

2. Een sterke focus op de ideeën en technieken die hun waarde in het bedrijfsleven 
hebben bewezen. 

3. Een sterke focus op privatisering en uitbesteding van overheidsdiensten of (delen 
van) overheidsinstanties om de effectiviteit te verbeteren. 

4. Een sterke focus op het creëren of gebruiken van markt- of semi-marktmechanismes, 
of ten minste een toenemende competitie in dienstverlening. 

5. Een grote nadruk op het gebruik van prestatie-indicatoren of andere mechanismen 
ten aanzien van de gewenste output van de geprivatiseerde of het verzelfstandigde 
deel van het overheidslichaam of uitbestede dienst. 

 
NPM gaat uit van dereguleren, toepassen van marktwerking en privatisering waar mogelijk.  
Bossert omschrijft de kenmerken van NPM als volgt; divisionalisering op basis van het 
product, introductie van prestatiecontracten, prestatie afhankelijke beloningen, zakelijker 
managementstijlen, transparante leiding, nadruk op zuinigheid/efficiency, expliciete prestatie-
meting en nadruk op output controls.104  
 
2.3 DIENSTVERLENING EN KWALITEIT 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op het ServQual model, wordt uitgelegd wat nu precies 
dienstverlening is, wat kenmerkend is voor diensten, wordt kwaliteit binnen organisaties 
bezien vanuit meerdere invalshoeken en wordt aandacht besteed aan management van 
verwachtingen. 
 
2.3.1 ServQual  
 
De ServQual methode van Valerie, Zeithaml, Parasuraman en Berry105 is een techniek die 
voor het uitvoeren van een hiaatanalyse, van de servicekwaliteitsprestatie van een organi-
satie ten opzichte van de behoefte aan servicekwaliteit door de klant, wordt gebruikt. 
 
ServQual is een samentrekking van Service en Quality. Aan de hand van ServQual kan er 
een diagnose worden gesteld over de eventuele tekortkomingen in de dienstverlening.106 
Door de subjectieve perceptie (waardering over de dienstverlening) van de klant te onder-
zoeken kunnen verbetermaatregelen in de HRM dienstverlening worden aangeraden.  
 
Het uitgangspunt van ServQual is dat kwaliteit van dienstverlening gedefinieerd kan worden 
als het verschil tussen verwachtingen en realiteit. Het kwaliteitsoordeel komt tot uiting in het 
verschil (de ‘gap’) tussen datgene wat de klant van de dienst verwacht had en datgene wat 
de klant daadwerkelijk ervaren heeft. Vanwege de vergelijking tussen verwachtingen over de 

                                                           

103  Koppenjan, J.F.M. dr. en Prof. dr. E.H. Klijn (2004), ‘Managing Uncertainties in Networks’, pp. 101-103. 
104  Bossert, H. dr. Prof., ‘Public Governance, leidraad voor goed bestuur en management’, oratie Nyenrode, 2003, p. 28. 
105  Parasuraman, A., A. Valerie, V.A. Zeithaml, en Leonard L. Berry (1985). ‘A conceptual model of Service Quality and its Implications for Future 

        Research’, Journal of Marketing, vol. 49, nr. 3, p. 41-50. 
106  Boomsma, S. en A. van Borrendam (2003), ‘Kwaliteit van dienstverlening: de integratie van dienstmarketing, kwaliteit en management’, p. 51. 
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service kwaliteit en de daadwerkelijk gemeten percepties van service kwaliteit, wordt dit ook 
wel een 'gap analyse' genoemd.107 
 
Centraal in het ServQual model staat dat kwaliteit van dienstverlening gedefinieerd kan 
worden als het verschil tussen verwachtingen en perceptie. Het kwaliteitsverschil komt dan 
tot uiting in het verschil (de 'kloof' of 'gap') tussen verwachting en ervaring van de geleverde 
dienst. Het ServQual model meet:  (K) Kwaliteit = P (prestaties/ervaringen) – V (verwachtingen).108 
 
De formulering van kwaliteit laat zien dat het verschil tussen verwachting en perceptie de 
feitelijke kwaliteitservaring behelst. Dit verschil wordt onder andere gevormd door persoons- 
en niet-persoonsgebonden factoren. Kortom, het GAP-paradigma houdt in dat de kwaliteit 
van de dienstverlening voldoende is als ervaringen gelijk aan of groter zijn dan het verwachte 
niveau van de dienst.109 
 
Deze benadering ondervindt ook kritiek, omdat bij lage verwachtingen nog steeds een hoge 
kwaliteit geleverd kan worden. Desondanks wordt vaak op deze wijze naar kwaliteit gekeken 
(Lovelock110) en ondanks de kritiek op het model, wordt de kwaliteit van de dienst voor een 
belangrijk deel gevormd door een afweging tussen verwachtingen en uitkomsten. 
 
Kwaliteitsmeting volgens ServQual  
 
In het model van Parasuraman, Zeithaml en Berry, zoals weergegeven in figuur 2, zijn vijf 
kloven/gaps te onderscheiden (de nummers refereren aan de ‘gaps’ in het model): 111  
 

1. Beleid niet op klantverwachtingen gericht. 
2. Verkeerde vertaalslag kwaliteitsbeleid naar regels door management. 
3. Verkeerde vertaalslag regels naar werkzaamheden door medewerkers. 
4. Externe communicatie (belofte) sluit niet aan bij de dienstverlening. 
5. Verschillen tussen de door de klant verwachte dienst en de ervaren dienst. 

 
De verschillen tussen de kwaliteitservaringen en verwachtingen ontstaan door het niet goed 
inspelen op de kwaliteitsverwachtingen van de klant. In het ServQual model worden de 
mogelijke oorzaken van het niet voldoen aan de verwachtingen verder in beeld gebracht,  
zodat er in de organisatie actie kan worden ondernomen om de kwaliteit in overeenstemming 
te brengen met de verwachtingen. De kern van het model ligt in de wijze waarop de kwali-
teitsverwachtingen/belevingen en de ervaringen worden onderzocht. Hierna wordt per ‘gap’ 
een korte toelichting gegeven.112 
 
Gap 1:  
De eerste gap staat voor onvoldoende en/of verkeerde informatie en interpretatie. Dit zou 
betekenen dat het management de wensen van de klanten verkeerd waarneemt of dat de 
wensen van een klant niet op de juiste waarde worden ingeschat.  
 
 
 
 

                                                           

107  http://nl.wikipedia.org/wiki/SERVQUAL-model 
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Gap 2:  
De tweede gap staat voor het gebrek aan beleidsontwikkeling. Het vertalen van beleid in 
richtlijnen, instructies en specificaties naar de medewerkers gebeurt niet optimaal of 
ontbreekt.  
 
Gap 3:  
De derde gap staat voor het gebrek aan discipline en coördinatie. De dienstverlening wordt 
door de medewerkers niet uitgevoerd conform de opgestelde richtlijnen. Vaak ontbreekt het 
hier aan coördinatie en sturing door het management. 
 
Gap 4:  
De vierde gap staat voor ‘reclame belooft meer’. Komt de organisatie na, hetgeen in een 
folder en/of andere reclamemedia wordt beloofd? 
 
Gap 5:  
De laatste gap is het uiteindelijke kwaliteitsoordeel. Hierin maakt de klant een afweging 
tussen het belang en de ervaring van een dienst. 
 
Uit onderzoek van Parasuraman e.a.113 blijkt dat, naast de ‘gaps’, de verwachtingen van de 
klant worden beïnvloed door drie factoren: communicatie (ervaringen van derden), persoon-
lijke behoeften van de klant en ervaringen uit het verleden die de klant heeft gehad. 

 
 

Waarde van ServQual 
 
Servqual is toepasbaar in elke organisatie waar dienstverlening een primair proces is. De  
kwaliteit van de dienstverlening wordt gemeten aan de hand van vijf kwaliteitsdimensies,114  
die vooral bekend geworden zijn onder het acroniem RATER: 
 
1. Reliability - betrouwbaarheid: bekwaamheid om de beloofde dienst(verlening) 

betrouwbaar en nauwkeurig uit te voeren. 
2. Assurance - zekerheid: gekwalificeerde medewerkers (kennis en vaardigheden) om      

de dienst te leveren.  
3. Tangibles - tastbare zaken: fysieke faciliteiten: gebouwen, apparatuur, (voorkomen van) 

personeel en communicatiematerialen.  
4. Empathy - empathie: het zich inleven in de klant, het willen leren van de klant. 
5. Responsiveness - responsiviteit: de bereidwilligheid om de klant direct te helpen; 

geïndividualiseerde aandacht en de snelheid en kwaliteit van de bediening. 
 
In een latere studie (Parasuraman e.a. 1988) zijn de oorspronkelijk tien dimensies terug-
gebracht tot vijf dimensies.115 In 1991 heeft het ServQual model een aantal verbeteringen 
ondergaan. De belangrijkste was het wijzigen van negatief geformuleerde items in positief 
geformuleerde items. Hiertoe werd besloten om fouten van respondenten te verminderen   
en de betrouwbaarheid van het model te vergroten.116 
 
 
 
                                                           

113  Parasuraman, A., A. Valerie, V.A. Zeithaml, en Leonard L. Berry (1985), ‘A conceptual model of Service Quality and its Implications for  

        Future Research’, Journal of Marketing, vol. 49, nr. 3, p. 41-50. 
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        quality’. Journal of Retailing, vol. 64, nr. 1, p. 12-40. 
116  Asubonteng, P., K.J. McCleary en J.. Swan (1996), ‘Servqual revisited: a critical review of service quality’. Journal of Services Marketing, 10, 
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Het ServQual is gekozen om het management inzicht te geven in de mate waarin bepaalde 
kwaliteitskenmerken onder de maat scoren (verwachtingen hoger dan ervaringen), goed zijn 
verzorgd (ervaringen in lijn met verwachtingen) of wel wat minder kunnen (ervaringen hoger 
dan verwachtingen).  
 
Kritiek op ServQual 
 
Op het ServQual model is ook kritiek gekomen (Buttle117 1995; Coulthard118 2004). De  
kritiekpunten betreffen de houdbaarheid van de gap theory, de sterke gerichtheid op het 
proceskarakter van de dienstverlening en het aantal en de universaliteit van de onder-
scheiden componenten van kwaliteit. 
 
De gap theory is ook ter discussie gesteld door Cronin en Taylor119 (1992). Het centrale 
onderscheid tussen verwachtingen en ervaringen in de praktijk niet te handhaven. Klanten 
kunnen in de praktijk moeilijk verwachtingen en ervaringen scheiden, waardoor in hun 
oordeel het verschil tussen verwachtingen en ervaringen al is verdisconteerd. Klanten 
stemmen verwachtingen en ervaringen op elkaar af, waardoor zij niet meer  als 
onafhankelijke concepten kunnen worden gemeten (Carr120 2002). Om deels aan deze  
kritiekpunten tegemoet te komen ontwikkelde Cronin en Taylor121 het Servperf model.  
 
Een derde kritiekpunt betreft het aantal en de eenduidigheid van de onderscheiden 
kwaliteitscomponenten. In de praktijk blijken het aantal en de aard van de dimensies nogal  
te verschillen tussen de diverse sectoren of diensten. Dit wordt in belangrijke mate toege-
schreven aan verschillen in context, die samenhangen met de aard van de dienst of met de 
mate waarin deze aspecten een rol spelen in het dienstverlenende proces (Fogerty et al. 
2000).122 
 
Hoewel het ServQual tot op heden een bijdrage heeft geleverd aan het inzicht in de kwaliteit 
van dienstverlening pleit Pieters123 voor toevoeging van een zesde kloof. Illustratief daarvoor 
is het volgende citaat:  
 
‘Omdat klanten verschillende typen verwachtingen (gelijktijdig) kunnen hanteren, is niet 
duidelijk wat er verstaan wordt onder de kloof tussen de verwachtingen en ervaringen.      
Het begrip verwachtingen is blijkbaar multi-interpretabel en ambigu. Derhalve is onderzoek 
nodig waarin nagegaan wordt onder welke condities, welke verwachtingen door klanten 
gebruikt worden in hun oordeel over dienstverlening’. 
 
2.3.2 Dienstverlenende organisaties  
 
Een Shared Service Center kan omschreven worden als dienstverlenende organisatie. 
Dienstverlenende organisaties zijn op een aantal aspecten fundamenteel verschillend van  
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productieorganisaties. HRM processen kunnen worden gezien als een bijzondere vorm van 
dienstverleningsprocessen, met als gemeenschappelijk kenmerk dat de ‘productie’ van de 
dienst plaatsvindt in directe interactie tussen aanbieder en klant.124 
 
Het dienstverleningsconcept is de belangrijkste leidraad voor het ontwerp van de dienst-
verlening. Organisaties dienen zich er van te verzekeren dat er een fit bestaat tussen ener-
zijds de dienst en de wijze waarop deze wordt geleverd en anderzijds de behoefte van de 
klant en die van de dienstverlenende organisatie. Om deze reden moeten organisaties zich 
focussen op het ontwerp en de levering van hun dienstverleningsconcept.125  
 
Het begrip dienstverleningsconcept wordt op vele manieren gedefinieerd. Collier126 definieert 
het als de customer benefit package, die dingen die de opbrengst en waarde bepalen voor 
een klant. Edvardsson en Olsson127 spreken van het prototype voor de diensten en  
definiëren het als de gedetailleerde beschrijving van wat wordt gedaan voor de klant (welke  
behoeften en wensen worden beantwoord) en hoe wordt dit bereikt. In het verlengde hiervan 
stellen Lovelock et al.128 dat het ‘wat’ refereert aan het ‘dienstenmarketing concept’ en het 
‘hoe’ refereert aan het ‘dienstverleningsconcept’.  
 
De definitie van een dienstverleningsconcept kan worden verbreed van ‘wat’ en ‘hoe’ met   
de waarde die de dienst heeft voor de klant en de strategische intentie van de organisatie. 
Aanleiding hiertoe is de constatering dat de hoe en wat benadering onvoldoende recht doet 
aan de complexiteit van veel diensten. Hiermee wordt genegeerd dat een dienst door klanten 
worden gezien als een totaalervaring, vanwege de onderliggende waarden die voor klanten  
belangrijk zijn. Een dienstverleningsconcept definieert niet alleen het hoe en wat, de onder-     
liggende waarde en de strategische intentie, maar borgt ook de integratie hiertussen.129  

 
 
Figuur 10: Dienstverleningsconcept  
Bron: Goldstein, S.M., R. Johnson, J. Duffy en J. Rao (2002). ‘The service concept: the missing link in service design research’. 

Journal of Operations Management, vol. 20.  

 
Voor het ontwerp van het dienstverleningsconcept is van belang dat er een eenduidige visie 
ontstaat. Niet alleen over doelstellingen, maar ook over de gewenste relatieve positie ten 
opzichte van concurrenten op de markt. Een ander kritisch beslispunt is de aard van de 
relatie die een organisatie met een klant wenst te hebben. Daarnaast dienen bij het ontwerp 
een aantal prestatie-indicatoren te worden opgesteld, zowel operationele als financiële en  
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marketing indicatoren. Deze worden afgestemd op doelen van de organisatie en beïnvloeden 
de structuur en investeringen in de infrastructuur.130  
 
Publieke organisaties en overheidsorganisaties worden in toenemende mate geconfronteerd 
met druk om enerzijds de productiviteit te verhogen (efficiëntie) en tegelijkertijd beter te 
beantwoorden aan de behoeften van klanten (effectiviteit van dienstverlening). Effectiviteit in 
de levering van diensten wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop deze wordt 
verleend. Dit bepaalt mede in hoeverre de dienst voldoet aan de eisen van de klant. Effec-
tiviteit heeft in belangrijke mate te maken met het doen van de goede dingen en komt tot 
uiting in klanttevredenheid in termen als kwaliteit van de dienstverlening, snelheid, timing en 
menselijke interactie.131 
 
2.3.3 Wat zijn diensten 
 
Diensten zijn erg divers om te definiëren, daarom onderscheiden Kotler en Armstrong132 vier 
karakteristieken waar vele andere indelingen uit kunnen worden afgeleid. De vier karakte-
ristieken zijn ontastbaarheid, onafscheidelijkheid, veranderlijkheid en vergankelijkheid.  
 
Diensten kunnen als volgt worden gedefinieerd: 
 

• Grönroos:133 “Een dienst is een activiteit of een serie activiteiten van overwegend 
ontastbare aard, die meestal tot stand komen in interactie tussen de klant en de 
dienstverlener, welke als doel hebben problemen van de klant op te lossen”. 
 

• Kotler:134 “A service is any act or performance that one party can offer to another that 
is essentially intanglible and does not result in the ownership of anything”. 
 

• Gadrey e.a.:135 “To organise a solution to a problem (a treatment, an operation) which 
does not principally involve supplying a good. It is to place a bundle of capabilities 
and competences (human, technological, organizational at the disposal of a client to 
organize a solution, which may be given to varying degrees of precision”. 

 
Diensten onderscheiden zich van goederen en bijgevolg zijn dienstverlenende organisatie 
anders gestructureerd dan industriële bedrijven. Daarom zullen managementconcepten, 
methoden en technieken van kwaliteitsmanagement moeten worden aangepast aan de 
specifieke kenmerken en situaties van dienstverlening.136 
 
2.3.4 Benaderingen van kwaliteit 
 
De term kwaliteit komt uit het Latijnse qualitas, dat eigenschap of karakter betekent. In de 
literatuur is geen eenduidige definitie te vinden over kwaliteit. Het pluriforme karakter blijkt uit 
de verschillende invalshoeken die auteurs gebruiken om het begrip te definiëren.137 
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Kwaliteit is een begrip dat uit velerlei gezichtspunten verschillend kan worden gedefinieerd. 
Om het begrip kwaliteit beter te kunnen plaatsen omschrijft Garvin138 vijf aspecten van  
waaruit kwaliteit kan worden benaderd, te weten transcendent, product-, waarde-,  
gebruikers-, en productie gebaseerd.139  
 

Figuur 11:  Kwaliteit vanuit 5 invalshoeken 

 

 
 
In dit onderzoek gaat het om de gebruikersgerichte benadering, de kwaliteit wordt bepaald 
door de gebruiker van een product of dienst. De definitie die hier het meest bij past is die  
van Zeithaml. De kwaliteit in de dienstverlening wordt gedefinieerd als het verschil tussen  
het verwachtingspatroon van een afnemer en hoe deze afnemer de dienstverlening werkelijk 
ondervindt140 (Quality in a service organization is a measure of the extent of discrepancy 
between customers expectations or desire and their perception). 
 
Kwaliteit van dienstverlening 
 
Als specifiek aandachtsgebied is kwaliteit de laatste vijftig jaren in de belangstelling van  
het management gekomen. Echter, er werd meer aandacht besteed aan de kwaliteit van 
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tastbare producten. De specifieke kenmerken van dienstverlening en vooral de specifieke 
kenmerken van dienstverlenende organisaties zijn door kwaliteitsdeskundigen lang miskend. 
Dienstenkwaliteit is nog steeds een relatief onderbelicht onderwerp. Het kwaliteitsdenken 
werd aanvankelijk gerelateerd aan het product dat werd gefabriceerd.141 
 
Volgens Boomsma142 wijken diensten en het ‘produceren’ van diensten wel degelijk af van 
goederen. De klant is vaak niet alleen een consument die het product in ontvangst neemt.  
De dienstenklant is -veelal actief - betrokken bij het produceren van een dienst en beïnvloedt 
daardoor ook de kwaliteit van de dienst. Kwaliteitsbeheersing in dienstverlening zal alleen al 
daarom meer rekening moeten houden met de verwachtingen van de klant.  
 
Kenmerken van een dienst 
 
De kenmerken van diensten, de omstandigheden waaronder diensten worden gemaakt en 
geconsumeerd evenals de inbreng van het personeel in dienstverlening rechtvaardigen een 
aparte aanpak en beschouwing van de uitgangspunten, methoden en technieken van 
kwaliteitszorg. Door het verschil tussen het leveren van een kwalitatief goede dienst of een 
kwalitatief goed product, worden de belangrijkste kenmerken van een dienst benoemd.143 
 

- Een dienst is moeilijker meetbaar dan een product omdat een dienst niet tastbaar is. 
Een dienst kan ondersteund worden door tastbare voorwerpen, bijvoorbeeld door een 
producten- en dienstencatalogus. 

- Bij een dienst is sprake van een interactie. De klant werkt actief mee aan de interactie 
en is door zijn aanwezigheid en inbreng kwaliteitsbeïnvloedend. Bij dienstverlening    
is de klant doel en middel voor kwaliteit. Normann144 spreekt in dit verband van 
‘moments of truth’; een concept dat uitgaat van de gedachte dat een dienst-
verlenende persoon of organisatie een aantal cruciale momenten ter beschikking 
heeft waarin deze de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten kan tonen. 

- Dienstverlening is een (persoonsgebonden) proces.145 
- Ontastbaarheid en onscheidbaarheid.146 

 
Aan deze basiskenmerken voegt Poll147 nog een kenmerk toe, namelijk dat diensten een 
eigen mix kennen, waarmee wordt bedoeld dat bij diensten de entourage en de sfeer waarin 
de diensten worden verleend van belang zijn. In die zin kennen diensten een eigen mix die 
de klant in zijn keuze beïnvloeden en ertoe brengen om een relatie met de aanbiedende 
organisatie te willen onderhouden. 
 
Kwaliteit vanuit het perspectief van dienstverlener 
 
Slack geeft aan dat het de taak van de dienstverlenende organisatie is om te garanderen   
dat het product of de dienst voldoet aan de specificaties. Het product of dienst voldoet aan 
de technische eisen of specificaties die vooraf zijn gesteld, het proces wordt beheerst en de 
geleverde prestaties worden gecontroleerd. Slack benadrukt het belang van verwachtingen      
in plaats van de term behoeften en wensen. Het toepassen van het woord verwachtingen      
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van de klant verwijst naar het gebruik van de waardebenadering van het begrip kwaliteit. 
‘Wensen’ zou impliceren dat alles wat de klant wenst geleverd zou moeten worden. 
‘Behoeften’ impliceert alleen de benadering van de basis benodigdheden.148 
 
Kwaliteit vanuit het perspectief van de klant 
 
Een probleem met het baseren van de definitie van kwaliteit op de verwachtingen van de 
klant is dat de verwachtingen van klanten nogal uiteenlopen. Ervaringen uit het verleden, 
specifieke kennis over het product of de dienst en het verleden dragen bij aan het vormen 
van een bepaalde verwachtingswaarde. Daarnaast ervaart iedere klant een product of dienst 
op een eigen manier. Kwaliteit dient benaderd te worden vanuit het klantperspectief. De 
kwaliteit is dat wat de klant ervan verwacht.149 Grönroos150 stelt net als Parasuraman dat 
klanten de kwaliteit van diensten beoordelen door de ervaren dienstverlening te vergelijken 
met de verwachte dienstverlening. 
 
Kwaliteitsdimensies van diensten 
 
Kwaliteit van diensten wordt door klanten niet ervaren als een één dimensionaal begrip. Dit 
wordt mede veroorzaakt door de kenmerken van diensten. De vijf factoren van het ServQual 
model geven de aspecten weer die achter het oordeel van de klant liggen. Zij geven samen 
het subjectieve oordeel, zijnde de beleving van de dienst weer. De kwaliteit van diensten is 
volgens Vinkenberg151

 gebaseerd op drie componenten: 
 

1. Technische kwaliteit: (wat wordt geleverd, kennis en vaardigheden van de dienst-
verleners); het ontastbare en tastbare component. Kwaliteit is gerelateerd aan eigen-
schappen en kenmerken van producten/diensten. Eigenschappen zijn objectief 
meetbaar. 
 

2. Functionele kwaliteit: (hoe wordt het geleverd en hoe ervaren klanten de diensten); 
de outputcomponent. Kwaliteit van het product hangt samen met het gebruik van    
het product. Het product kan nog zo goed zijn, maar als het voor de verkeerde doel-
einden wordt gebruikt, dan is de kwaliteitsbeleving minimaal. De waarde van de 
dienst wordt vastgelegd door de ervaringen en gevoelens van de gebruiker. 

 
3. Relationele kwaliteit: (door wie wordt geleverd); de persoons- of organisatiecompo-  

nent van de dienstverlening. De diensten worden geleverd door mensen, die ook een 
deel van de kwaliteit bepalen. Het gedrag van de dienstverlener en de wijze waarop 
deze inspeelt op de klant heeft een grote invloed op de kwaliteitsbeleving van de 
klant. 

 
In aanvulling hierop kan worden gesteld dat customisatie van dienstverlening interpersoon-
lijke vaardigheden, interventies en interactie vereist. Gwinner et al stellen dat van medewer-
kers die zich bezig houden met customisatie activiteiten een andere expertise (competenties) 
wordt gevraagd.152 Doordat SSC’s per definitie geconcentreerd zijn op enkele functionele 
processen is er samenvallen van structuur en concentratie op het ontwikkelen van voor het 
Shared Service Center benodigde competenties, anders dan in de business omgevingen.153 

                                                           

148  Slack, N.S. (1998), ‘Operations Management’, 2nd edition, Financial Times, London. 
149  Slack, N.S. (1998), ‘Operations Management’, 2nd edition, Financial Times, London. 
150  Grönroos, Ch. Prof. (1984), ‘A Service Quality model and its marketing implications’. European Journal of Marketing, 18, p. 36-44. 
151

  Bij, van der J.D. dr. (2003), ‘Kwaliteitsmanagement in beweging’, p. 37. 
152  Gwinner, K.P. drs., Prof. dr. M.J. Bitner, Prof. S.W. Brown en Prof. A. Kuman (2005), ‘Service customization through employee adaptiviness.  

        Journal of Service Research, vol. 8, nr. 2, p. 131-148. 
153  Strikwerda, J. dr. Prof. (2004), ‘Van kostenbesparing naar waardecreatie’, p. 117. 
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Andere methoden voor het meten van klanttevredenheid 
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat goede dienstverlening leidt tot klanttevredenheid en het 
blijven gebruiken van een service door klanten.154 Kwaliteit van diensten kan op verschil-
lende manieren worden gemeten. Naast het voor dit onderzoek gebruikte ServQual zijn       
er ook andere bruikbare methoden voor het meten van kwaliteit van de dienstverlening:  
de ServPerf methodiek, de Critical Incidents Technique en SMART procedure. 155 
 

1. ServPerf methodiek 
 

De ServPerf-methode (Service Performance) van Cronin en Tayler156 is afgeleid van het 
ServQual model en verschilt op één cruciaal punt. De methode erkent dat kwaliteit het 
resultaat is van een afweging tussen verwachtingen en ervaringen. Bij de ServPerf methode 
wordt uitgegaan van dezelfde vijf dimensies als het ServQual model. In plaats van verwach-
ting en ervaring van de dienstverlening te meten, worden alleen ervaringen (waargenomen 
prestaties) gemeten. Het model identificeert geen ’gaps’. 
 
Cronin en Taylor zijn van mening dat er weinig bewijs is dat servicekwaliteit wordt bepaald   
in termen van ervaring minus verwachtingen. Daarnaast kan het begrip verwachting op 
meerdere manieren aangeduid worden. De Vries, Kasper en van Helsdingen157 geven aan 
dat verwachtingen niet stabiel zijn: kunnen aan verandering onderhevig zijn. Cronin en 
Taylor hebben de ServPerf methode getest en concluderen dat een meting van dienst-
kwaliteit op basis van prestaties beter presteert dan het ServQual model. 

 
2. Critical Incidents Technique158 

 
De Critical Incident Techniek is ontwikkeld door Flanagan.159 Deze methode, met kwalitatief 
karakter is een manier om ervaringen van mensen op een systematische manier gezamen-
lijk in kaart te brengen. Door middel van diepte-interviews met klanten wordt getracht de 
knelpunten in de dienstverlening te achterhalen. De respondenten moet terugkijken op de 
dienstverlening en alleen die gebeurtenissen en ervaringen aangeven die een uitzonderlijke 
positieve en negatieve kwaliteit hadden. Door de interactie wordt nieuwe kennis gecreëerd. 
 

3. SMART procedure160 
 
SMART is een afkorting van Salient Multi-Attribute Research Technique. Bij deze procedure 
wordt de kwaliteit van dienstverlening beoordeeld door het opsporen van onderwerpen die 
naar het oordeel van de klant prioriteit moeten krijgen bij verbetering. De gedachte is 
gebaseerd op de veronderstelling dat een klant in een concrete situatie een min of meer 

                                                                                                                                                                                     

 
154 Lai Lai, T. Prof. (2004), ‘Service quality and perceived value’s impact on satisfaction’, Information System Frontiers, 6, p. 353-368 en 

       Parasuraman, Berry en Zeithaml (1991), ‘Understanding customer expectations of service’. Sloan Management Review, 39, p. 39-49.  
155 Bloemer, J., K. de Ruyter en K. Venetis (1994), ‘Meten van kwaliteit van dienstverlening’,  jaarboek 1994, p. 205. 

      (www.moaweb.nl/bibliotheek/jaarboeken/1994jaarboek-1994-14pdf). 
156 Cronin, J. en S.A. Taylor (1992). Measuring Service Quality: A reexamination and extension, Journal of  Marketing, jrg. 56, nr. 3, p. 55-68. 

       Later bijgewerkt door Cronin, J., M. Brady en R. Brand (2002), ‘Performance only measurement of service quality: a replication and   

       extension’. Journal of Business Research, 55, p. 17-31.  
157 Vries, de W. drs., Prof. dr. H. Kasper en drs. P. van Helsdingen (1994), ‘Dienstmarketing management’.  
158 Vriens, M., H. Roest, G. de Kort en T. Verhallen (1998), ‘Meten van kwaliteit van dienstverlening’,  jaarboek 1998,  p. 243-244. 

      (www.moaweb.nl/bibliotheek/jaarboeken/1998jaarboek-1998-16pdf).  
159 Flanagan, J.C. (1954), ‘The critical incident technique’. Psychological Bulletin, 51, p. 327-358. 
160 Sikkel, D. (1993), ‘SMART, een diagnose instrument voor de kwaliteit van dienstverlening’ in recente ontwikkelingen in het marktonderzoek, 

      Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers, p. 135-147. 
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hiërarchisch geordende voorkeur heeft met betrekking tot de aspecten van de dienst-
verlening die verbeterd zouden moeten worden. 
 
Om de waarneming (kwaliteitsperceptie) van de klant te verklaren zijn, in aanvulling op het  
ServQual model van Parasuraman, ook de visies en opvattingen van Grönroos over kwaliteit  
in dienstverlening van wezenlijke betekenis. Grönroos161 heeft de complexiteit van de totale  
kwaliteitsperceptie van een klant weergegeven in het Total Perceived Quality model. In dit  
model wordt de waargenomen of gepercipieerde kwaliteit van een dienst bepaald door de 
verwachte en de ervaren kwaliteit van een dienst.  
 
Volgens Gale levert de organisatie waarde aan en voor de klant. Voor het meten van de 
klantwaarde ontwikkelde Gale de Customer Value Analyse: 162 
 

- Conformance Quality (standaarden van diensten)  
- Customer Satisfaction (klanttevredenheid meten en acties om te verbeteren) 
- Customer Loyality (bereidheid tot het afnemen en aanbevelen van een nieuwe dienst) 
- Customer Value (verbeterde vorm van customer satisfaction-meting) 

 
De customer value analyse benoemd de stadia waarlangs de organisatie zich ontwikkeld en 
verricht metingen over de waardering van klanten ten aanzien van de diensten. De theorie is 
gericht op verbetering van een bestaande dienst door het meten van de klant waarde die 
daaraan wordt toegekend. Op basis van de waardering kan een strategie worden geformu-
leerd om de dienst(en) te optimaliseren. Van belang is dat de waardebepaling van een dienst 
niet door de organisatie of het management wordt vastgesteld. Het is duidelijk een subjectief 
oordeel van de klant.163 
 
Kwaliteitsmetingen kunnen op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden 
worden gebruikt:164 
 

- ‘Control’ doeleinden, marktsegmentatie. 
- Evaluatie van sterke en zwakke punten (doel: directe verbetering in het proces of 

klantbenadering). 
- Periodieke evaluaties (effect van eerdere verbeteracties analyseren). 
- Concurrentie analyse. 
- Verbeteringen ten aanzien van de organisatie van het dienstverleningsproces en het 

dienstverleningsproces zelf. 
 
In dit onderzoek is de meting bedoeld voor het laatstgenoemde punt. 
 
 
2.3.5 Management van verwachtingen 

Dienstverlenende organisaties hebben vanuit het oogpunt van beheersing en verbetering 
behoefte aan informatie over het kwaliteitsniveau. De informatie wordt vaak gekleurd door 
verschillende veronderstellingen over kwaliteit tussen management en klanten.165             
 
 
 

                                                           

161  Grönroos, Ch. Prof. (1990), ‘Service Management and Marketing’. 
162  Gale, B.T. dr. (1994), ‘Managing Customer Value, creating quality and service that customers can see’. 
163  Vries, de W. drs. en drs. A. Goud (2003), ‘’Strategische dienstverlening: 20 modellen ter ondersteuning’. 
164  Kasper, J. en J. Lemmink (1989). ‘After sales service quality’, Industrial Marketing Management, p. 199-208. 
165  Tillema, K. dr. en drs. B. van Kester (2002), ‘Kwaliteitsmanagement in dienstverlening’. Vakblad Accounting. 
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Berry et al.166 zijn na het onderzoeken van de vraag wat is kwaliteit tot verschillende 
inzichten gekomen. 
 

- Kwaliteit van diensten is voor de klant moeilijker te beoordelen dan kwaliteit van 
goederen. 

- Kwaliteit van diensten is het resultaat van een door de klant gemaakte vergelijking 
tussen verwachtingen en ervaringen ten aanzien van geleverde service. 

- Het kwaliteitsoordeel is zowel gebaseerd op het resultaat van de dienst als op het 
proces van de geleverde dienst. 

 
Door het gebruik van het ServQual model in dit onderzoek wordt geprobeerd het mogelijk  
perceptie verschil over kwaliteit van dienstverlening tussen management en klant inzichtelijk 
te krijgen. 
 
Een klantgerichte organisatie dient te streven naar een kwaliteitsniveau dat overeenstemt 
met de verwachting van de klant. Om die reden moet een SSC de verwachtingen van de 
klant gaan managen. Het goed managen van de verwachting die de organisatie heeft van 
het Shared Service Center is een succesfactor. Verwachtingen zijn niet statisch. Onder goed  
managen van de verwachting wordt volgens Jellema verstaan dat in een vroeg stadium  
wordt vastgelegd hoe het Shared Service Center moet worden ingericht en bestuurd, zodat 
dit duidelijk en helder is.167 Daarnaast is het duidelijk kwalificeren van de voordelen van een 
Shared Service Center alvorens het op te zetten van groot belang.168 
 
Het management neemt bij het bepalen van de kwaliteit van de aangeboden diensten veelal 
slechts de technische kwaliteit in ogenschouw, terwijl het management vaak weinig aandacht 
geeft aan de functionele kwaliteit. Deze beperking zorgt ervoor dat klanten de kwaliteit van 
de dienstverlening in werkelijkheid minder goed waarderen dan dat het management  
verwacht.169 Figuur 12 illustreert dit. 
 
Figuur 12: Managen van verwachtingen  

Bron: Accounting, Kwaliteitsmanagement in dienstverlening, 2002.  

 

                                                           

166  Berry, Leonard L., A. Parasuraman, A. Valerie, V.A. Zeithaml (1985), ‘A conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future 

        Research’, Journal of Marketing, vol. 49, nr. 3, p. 41-50. 
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        van Nederlandse Gemeenten, november 2004. 
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  Buijs, J. drs. en drs. P.G. Noordam, ‘Implementatie van Shared Service Center, de aanpak bepaalt het succes’, Tijdschrift Management 

        Executive, november 2003. 
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Zeithaml en Britner170 stellen dat er met betrekking tot dienstverlening verschillende typen 
van klantverwachtingen zijn: 
 

- Desired service level, which reflects what customer want; 
- Adequate service level, what customers are willing to accept; 
- Predicted service level, what customers believe they are likely to get. 

 
Het verschil tussen desired service level en het adequate service level wordt de zone of 
tolerance genoemd. De zone of tolerance is het begrenzende gebied tussen desired service 
level en het adequate service level en als het niveau van de dienstverlening tussen deze 
grenzen blijft zal de klant deze dienstverlening als positief en naar tevredenheid beoordelen. 
Dienstverlening die niet voldoet aan (of onder het niveau scoort van) het adequate service 
level roept bij de klant frustratie op en zal de loyaliteit doen afnemen. Daarentegen, dienst- 
verlening die het niveau benadert in de zone of tolerance van het desired service level zal de 
klant aangenaam verrassen en de loyaliteit doen toenemen. De tolerantiezone is aan variatie 
onderhevig en kan verschillen tussen klanten en situaties. 
 
Klanten hebben (of bouwen) algemene verwachtingen (op) van de relatie die wordt aange-
gaan met de dienstverlener. Nadat sprake is van een klant-leverancierrelatie hebben (of 
ontwikkelen) klanten een meer specifieke(re) verwachting ten aanzien van de momenten  
van concrete dienstverlening binnen het dienstverleningsproces. Verwachtingen hebben het 
in zich teleurgesteld te worden (‘the carry the seeds of their own destruction).171  
 
Herhaald onderzoek, uitgevoerd door Berry en Parasuraman172 bevestigt dat verwachtingen 
enerzijds betrekking hebben op het realiseren van een aan de klant toegezegde uitkomst 
(..whether the promised service is deliverd..) en anderzijds betrekking hebben op hoe het 
proces verloopt van de dienstverlening aan de klant (..how the service is delivered..). 
 
Grönroos173 geeft aan dat de verwachtingen van de klant, ten aanzien van het niveau van de 
dienstverlening, een mengvorm is van: 
 

- Fuzzy expectations: is meer het besef bij de klant die wenst /verwacht dat met de 
inkoop van een dienst het probleem wordt opgelost maar de klant heeft geen (of 
maar ten dele een) voorstelling hoe dit dan moet gebeuren; 
 

- Explicit expectations: verwachtingen die voor de klant (in gedachte) duidelijk zijn.    
Het staat de klant ‘helder voor de geest’ wat de dienstverlening moet opleveren (als 
resultaat voor de klant). De explicit expectations bevatten zowel realistische als    
niet-realistische componenten. 
 

- Implicit expectations: zijn klantverwachtingen die voor de klant zo voor de hand liggen 
dat de klant deze niet eens meer expliciet benoemt. De klant neemt impliciet aan dat 
deze elementen onlosmakelijk deel uit maken van de dienstverlening. 

 
 
 
                                                           

170  Zeithaml, V.A. Prof., Prof. M.J. Britner en Prof. D. Gremler (2009), ‘Service marketing: integrating customer focus across the firm’,  
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172  Berry, L.L. en A. Parasuraman (1991), ‘Marketing Services: competing through quality’. The Free Press, New York. 
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Kort samengevat 
 
In dit hoofdstuk is uitgebreid aandacht besteed aan de theorievorming rond het begrip 
Shared Service Center, de specifieke kenmerken en positionering van deze organisatievorm. 
Daarnaast is nader ingegaan op de facetten van (cultuur)verandering en typerende dienst-
verlening en het dienstverleningsproces in publieke organisaties. Ook de kwaliteit(sbenade- 
ringen) binnen de dienstverlening zijn verkend. Voor het meten van de kwaliteit van dienst-
verlening is het ServQual model toegelicht. Tot slot is aandacht besteed aan het managen 
van de verwachtingen over een dienst.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt de handelswijze van het onderzoek uiteengezet.  
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Hoofdstuk 3  METHODOLOGIE 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek methodologisch is aangepakt. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het onderzoeksdesign, de onderzoekstrategie, de 
casestudy, het conceptueel ontwerp, de afbakening van het onderzoek en de begrips-
bepaling. 
 
3.1  METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 

Om het proces van wetenschappelijk kennisverwerving zo te laten verlopen, dat de 
regulerende ideeën zo goed mogelijk gerealiseerd worden, is de methodologie ontwikkeld: 
methodos is de weg waarlangs te gaan.174 
 
3.1.1 Methoden van onderzoek  
 
Het onderzoek is te verdelen in theoretisch en empirisch onderzoek. In het theoretisch 
onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwalitatief beschrijvend onderzoek. Als data-
verzamelingsmethoden wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Dit onderzoek 
heeft het karakter van een kwalitatief toetsend onderzoek. Gekozen is voor een kwalitatieve 
benadering omdat de onderzochte verschijnselen van de werkelijkheid worden geïnterpre-
teerd. Interviews lenen zich vooral voor het achterhalen van meningen, attitudes, kennis     
en gevoelens.175 Binnen dit onderzoek zijn acht interviews gehouden met experts van 
verschillende organisaties.  
 
Het interview is een gesprek met als doel informatieverzameling. Het onderscheidt zich  
van de documentenstudie door de reactiviteit.176 In de interviewsituatie is gekozen voor 
meerdere individuele interviews, die elk een genuanceerd en persoonsgebonden beeld 
opleveren. Door het afnemen van interviews kan worden achterhaald hoe een Shared 
Service Center idealiter zou moeten zijn. 
 
Aan de respondenten is gevraagd een vragenlijst in te vullen, die antwoord dient te geven  
op een aantal vanuit de probleemstelling vastgestelde vragen. In de analyse zijn de 
uitkomsten met elkaar in verband gebracht. Door deze werkwijze is het te bestuderen 
verschijnsel uiteengerafeld en losgemaakt uit de totaliteit van kenmerken en processen      
die daarbij meespelen.  
Uitgangspunt bij de dataverzameling en –verwerking is het nastreven van empirische 
kwaliteit: betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en nauwkeurigheid.177 Om de validiteit van het 
onderzoek te vergroten is bekeken in hoeverre de resultaten van het kwantitatieve- en 
kwalitatieve onderzoek met elkaar overeenstemmen. De gevalsstudie is te kwalificeren als 
een kwalitatief onderzoek.178  

 
3.1.2 Onderzoeksdesign 
 
Het onderzoeksdesign kan worden gezien als een strategie om te komen tot beantwoording 
van de vraagstelling. In het empirisch onderzoek worden over het algemeen drie standaard 
onderzoeksdesigns onderscheiden: het experiment, het survey en de casestudy.179  

                                                           

174 Swanborn, P.G. dr. Prof., ‘Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek’, nieuwe editie (1991), p. 29. 
175 Baarda, D.B. dr., dr. M. de Goede en dr. J. Teunissen (2005), ‘Basisboek Kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren  

       van kwalitatief onderzoek’. 
176 Hutjes, J.M. en J.A. van Buuren (1996), ‘De gevalsstudie, strategie van kwalitatief onderzoek’, p. 83. 
177 Korzilius, H. dr. (2000), ‘De kern van survey-onderzoek’. 
178 Hutjes, J.M. en J.A. van Buuren (1996), ‘De gevalsstudie, strategie van kwalitatief onderzoek’, p. 14. 
179 Verschuren, P. dr. Prof. en Prof. dr. H. Doorewaard (2007), ‘Het ontwerpen van een onderzoek’. 
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Binnen het SSC Midden is niet eerder onderzoek verricht naar de klantbeleving in relatie tot 
de HRM dienstverlening. Op basis hiervan is gekozen voor een case study in combinatie met 
een survey.   
 
De gebruikte vragenlijst (19 vragen en 2 stellingen) moeten leiden tot een hoogwaardige 
respons en daarmee tot een dekkend overzicht van praktijkbelevingen. De schaalverdeling  
in de vragenlijst is gebaseerd op de Likert-schaal.180 In dit onderzoek is sprake van een 
vijfpuntsschaal, oplopend van sterk mee oneens, mee oneens, oneens, neutraal, mee 
oneens tot sterk mee eens. De vragenlijst is opgebouwd uit een algemeen kader (achter-
grondinformatie), deel 1 (huidige situatie) en deel 2 (oude situatie, waarbij afdeling Personeel 
en Organisatie onderdeel was van de eigen organisatie). 
 
3.1.3 Onderzoeksstrategie 
 
Verschuren en Doorewaard geven aan dat voordat de onderzoeksstrategie is bepaald, een 
aantal keuzes moet worden gemaakt. Dit onderzoek kenmerkt zich als een breed onderzoek 
dat kwalificerend en empirisch van aard is.181  
 
Breedte of diepgang 
Dit onderzoek is specifiek gericht op het identificeren welke aandachtspunten de klanten      
in hun beoordeling van de diensten gebruiken. De resultaten moeten zorgen voor inzichten 
hierin. Diepgang stuurt op een kleinschalige aanpak waarbij weliswaar tot minder 
generaliseerbare gegevens gekomen wordt, maar wel meer diepgang, detaillering en 
complexiteit. In dit onderzoek ligt de nadruk op diepgang. 
 
Overwegend kwantificerend of kwalificerend 
De aspecten die gezocht moeten worden zijn diepere waarden welke zich in de gedachten 
van klanten bevinden. In het algemeen zijn deze, bij de identificatie niet te kwantificeren.  
Het verschil tussen kwantificering en kwalificering ligt in de vastlegging van gegevens. 
Kwantificering van een onderzoek zorgt ervoor dat de uitkomsten zijn vast te leggen in  
tabellen, grafieken, cijfers en berekeningen. Bij een kwalificerend onderzoek gaat het om    
de interpretatie van de gegevens en wordt er met name beschouwend gerapporteerd. In dit 
onderzoek zal door middel van interviews gezocht worden naar kwalitatieve gegevens. 
 
3.1.4 Casestudy 

 
De methodologische literatuur over case-study’s is niet omvangrijk. Bekend zijn Yin, Miles  
en Huberman, Hoensel en Hutjes en Van Buuren.182 Er zijn verscheidene definities van 
gevalsstudies beschikbaar in de academische wereld.183 In deze scriptie wordt de definitie 
gehanteerd van Hutjes en Van Buuren: ‘een gevalsstudie is de intensieve bestudering van 
een verschijnsel binnen zijn natuurlijke situatie, zodanig dat verwevenheid van relevante 
factoren behouden blijft.’ 184 Het woord case komt van het Latijnse casus en betekent 
oorspronkelijk eenvoudig voorval, gebeurtenis, toestand of conditie.185 
 
Yin186 stelt dat casestudies gebruikt kunnen worden voor exploratief, descriptief, verklarend 
en illustratief onderzoek. De casestudymethode is geschikt voor het onderzoeken van  

                                                           

180 http://nl.wikepedia.org/wiki/Likertschaal. 
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alledaagse fenomenen in de real-life context.  
 
Volgens Yin187 zijn er vijf redenen om een enkelvoudige case studie uit te voeren: 
 

- Een kritische case; 
- Een extreme of unieke case; 
- Een representatieve of typische case; 
- Een onthullende case; 
- Een herhaling of longitudinale case;  

 
De strategie in dit onderzoek is gericht op het begrijpen en verklaren van een verschijnsel    
in zijn unieke context. 
 
Door zich te concentreren op één specifiek geval is het mogelijk een holistisch beeld te 
verkrijgen.188 Eerder is aangegeven dat in het onderzoek het accent ligt op de diepte en niet 
op de breedte van de uitkomsten. De gevalsstudie biedt concreet inzicht in de beweeg-
redenen van de organisatie op de totstandkoming en uitvoering van deze dienstverlening.  
De mogelijke kwaliteitstekorten in dienstverlening worden bestudeerd en beschreven. Een 
intensieve bestudering van binnenuit is hiervoor het meest geëigend.189   
 
3.2 CONCEPTUEEL ONTWERP 
 
Aan de hand van het door Verschuren en Doorewaard ontwikkelde onderzoeksmodel190 is  
het kader opgezet. Het onderzoeksmodel is een schematische weergave van welke stappen 
in het onderzoek worden ondernomen om de doelstelling te bereiken. Figuur 13 toont het 
model dat gebruikt wordt als basis voor het onderzoek. 
 
Figuur 13: Onderzoeksmodel 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 
187 Yin, R.K. dr., (2008), ‘Case Study Research: Design and Methods’, Sage Publications, 4th edition. 
188 Baarda, D.B. dr., dr. M. de Goede en dr. J. Teunissen (2005), ‘Basisboek Kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren 

       van kwalitatief onderzoek’. 
189 Swanborn P.G. dr. Prof. (2008), ‘Case-study’s. wat, wanneer en hoe’, p. 39. 
190 Verschuren, P. dr. Prof. en Prof. dr. H. Doorewaard (2007), ‘Het ontwerpen van een onderzoek’, p. 67. 
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Anders gezegd: het conceptuele model omvat het geheel van vooraf gevormde denkbeelden 
(veronderstellingen, hypothesen) over de factoren in de onderzochte situatie die voor het 
beschrijven en verklaren van het verschijnsel van belang zijn.191 
 
Aan de functie van het onderzoeksmodel worden door Segers drie aspecten onderkend: 192 
 

- Probleemselectie: het model doet dienst als selectie-instrument van significante 
problemen. 

- Methodeselectie: het model vormt de leidraad bij het kiezen van de meest geschikte 
onderzoeksmethoden. 

- Interpretatiekader: de onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd tegen de 
achtergrond van het conceptueel kader.  

 
3.3 FASERING VAN ONTWERP       
                                                                                                    
Het onderzoeksmodel heeft vier opeenvolgende stadia.193 

 
1. Theoretisch kader 

Aan het begin van het onderzoek is een literatuurstudie verricht naar de theorieën 
over Shared Service Centers, het ServQual model en verandermanagement in de 
non-profit. Deze verkenning vormt de basis voor het praktijkgerichte  onderzoek. 
 

2. Onderzoek 
In deze fase wordt feitelijk onderzoek verricht bij het SSC Midden en de klant-
organisaties. De onderzoeksgroepen worden elk geconfronteerd met de importantie 
van servicemanagement. De enquêtering moet leiden tot het beantwoorden van de 
mate van servicemanagement. 
 

3. Resultaten en analyse 
Dit deel bevat het resultaat van het onderzoek. De onderzoeksuitkomsten en 
bevindingen uit de drie onderzoeksgroepen worden uitvoerig geanalyseerd en met 
elkaar in verband gebracht (maken van dwarsverbanden en toetsing op juiste 
interpretaties).  
 

4. Conclusies en aanbevelingen 
De verkregen inzichten resulteren in conclusies en aanbevelingen over het 
bevorderen en/of optimaliseren van de dienstverlening in de organisatie. 

 
 
3.4 AFBAKENING ONDERZOEK 
 
Een belangrijk proces is het afbakenen van het onderzoek. De eerste afbakening heeft al 
plaatsgevonden door het formuleren van een doelstelling en vraagstelling. Verschuren en 
Doorewaard beschrijven afbakening als het bepalen van de omvang van onderzoek zodat 
het binnen haalbare grenzen blijft.194 In dit onderzoek is die afbakening als volgt 
gerealiseerd. 
 
 
 

                                                           

191 Hutjes , J.M. en J.A. van Buuren (1996). ‘De gevalsstudie, strategie van kwalitatief onderzoek’, p. 35-36. 
192 Segers, J.H.G. dr. Prof. (2002), ’Methoden voor de maatschappijwetenschappen’, p. 70-71.  
193

 Verschuren, P. dr. Prof en Prof. dr. H. Doorewaard (2007), ‘Het ontwerpen van een onderzoek’, p. 84-85. 
194 Verschuren, P. dr. Prof. en Prof. dr. H. Doorewaard (2007), ‘Het ontwerpen van een onderzoek’, p. 36. 
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Binnen de kaders van het SSC Midden 
Het onderzoek vindt plaats binnen het SSC Midden (uitsluitend binnen de discipline HRM)  
en daarmee zijn de contouren van het onderzoek verstevigd. Het onderzoek is toegespitst  
op de specifieke situatie van de klanten en de verwachting/ervaring van de diensten en 
dienstverlening. 
 
Binnen de kaders van het technisch mogelijke 
Een onderzoek uitvoeren bij alle klantgroepen voor alle disciplines was, mede gelet op de 
onderzoeksperiode, geen realistische opgave. Om die reden is ervoor gekozen om binnen 
de vier hoofdstromen (klantgroepen): Gevangeniswezen, Jeugd, TBS en Directie bijzondere 
voorzieningen de managementleden van de afzonderlijke klantorganisaties te laten  
deelnemen aan het onderzoek. Bij het meten van de aansluiting van de diensten bij de 
behoeften/verwachtingen van de klant is het ServQual model gebruikt.  
 
3.5 BEGRIPSBEPALING 
 
In de doel- en vraagstelling zijn (kern)begrippen gebruikt waarvoor uitleg gewenst is. De 
laatste stap in het conceptueel onderzoeksontwerp is het definiëren van deze begrippen.  
De termen zijn gedefinieerd zodat de betekenis voor iedereen op dezelfde manier vastligt.195 
 
Klanttevredenheid 196 
 
De perceptie van de klant over de mate waarin aan de eisen van de klant is voldaan. 
  
Kotler197 definieert klanttevredenheid als de mate waarin de waargenomen prestaties van 
een product/dienst voldoen aan de verwachtingen van de klant. 
 

Klantgerichtheid 198 
 
Het voldoen aan de verwachtingen van de klant en inspelen op zijn of haar persoonlijke 
wensen tegen de verwachte kwaliteit.  
 
Klantgerichtheid wordt aangestuurd vanuit het INK organisatiegebied strategie en beleid en 
gerealiseerd in het organisatiegebied management van processen. Door het resultaatgebied 
klanten en leveranciers expliciet onderdeel te maken van beleid van de organisatie geeft het 
management aan dat de klant het leidende principe is en wordt klantgerichtheid 
aangestuurd.199 
 
Competentie: Klantgerichtheid.200 
Definitie: Het onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en daarna handelen. 
 
Customer intimacy 201 
 
Voortdurend aanpassen van het aanbod aan wensen van de klant op basis van kennis van 
het individu. Beslissingen worden genomen vanuit lange termijn doelstellingen. Er wordt 
gestreefd naar loyaliteit van afnemers op basis van klanttevredenheid. 

                                                           

195  Swanborn, P.G. dr. Prof. (2002), ‘Basisboek sociaal onderzoek’, p. 35.  
196  Berg, van den O. en E. van Dooren (2003), ‘Hoe tevreden is uw klant’.  
197  Kotler, Ph. dr. Prof. (2005), ‘Principes van Marketing’, p. 13. 
198  Boomsma, S. en A. van Borrendam (2003), ’Kwaliteit van dienstverlening: de integratie van dienstenmarketing’, p. 65. 

199  Thomassen, J-P. R. drs. (2000), ‘Waardering door klanten. Klantmanagement als fundament voor totale kwaliteit’.  
200  Handboek Competentiemanagement DJI, over sturen op gedrag en resultaat, 2e druk, december 2005, p. 172. 
201  Treacy, M. en F. Wiersema (1997), ‘The discipline of Market Leaders’. 
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Klantwaarde: 
 
Het begrip klantwaarde kan worden omschreven als de som van de voordelen die een  
klant door een aankoop geniet minus de geïnvesteerde kosten.202 Klantwaarde, zo stellen  
de Vries, van Helsdingen en Kasper,203 is een kernbegrip aan de vraagzijde en is de 
waargenomen waarde van een dienst voor de klant. Klantwaarde is een maatstaaf van 
hoeveel de klant bereid is te betalen voor een dienst. De waarde van een dienst is weer         
te geven in termen van het dienstresultaat, dienstverleningsproces, financiële prijs en 
verwervingsinspanning. 
 
Klantwaarde wordt ook omschreven als customer lifetime value en heeft betrekking op de 
financiële waarde van de klant voor de onderneming. Kotler204 definieert het begrip customer 
lifetime value als de constante waarde van de inkomsten uit een bepaalde klant tijdens de 
duur van de relatie na aftrek van de kosten die zijn gemoeid met het aantrekken van, het 
verkopen en het service verlenen aan deze klant.  
 
Grönroos205 omschrijft het lifetime value als the lifetime value of customer relationship or, 
when individual figures cannot be obtained, the lifetime value of a relationship with a given 
customer group, can be calculated as the net present value of the net profits that can be 
expected over the years. This lifetime value shows how important each customer is to be a 
supplier or service provider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

202 Treacy, M. en F. Wiersema (2002), ‘De discipline van marktleiders’, p. 27. 
203 Vries, de W. drs., drs. P. van Helsdingen en prof. dr. J. Kasper (2005), ‘Dienstenmarketing management’, p. 396. 
204 Kotler, Ph. dr. Prof. (2003), ‘Principes van Marketing’, p. 413. 
205 Grönroos, Ch. Prof. (2007), ‘Service Management and Marketing: a customer relationship management approach’, p. 150. 
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Hoofdstuk 4  DATAVERZAMELING  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderzoeksverloop en de wijze waarop de gegevens 
zijn verzameld binnen de geselecteerde organisaties. Allereerst wordt in paragraaf 4.1 het 
aangekondigde empirisch onderzoek geschetst. Paragraaf 4.2 gaat in op de verschillende 
onderzoeksmethoden. In paragraaf 4.3 wordt de respons, representativiteit, validiteit en 
betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. Tot slot wordt ingegaan op meetfouten. 
 
4.1 AANKONDIGING ONDERZOEK 
 
In de Klantenraad, waarin alle algemeen directeuren van de klantorganisaties zijn vertegen-
woordigd, is het onderzoeksdoel en opzet toegelicht. Voor het verkrijgen van een vollediger 
beeld van de klant over de HRM dienstverlening is hun aandeel van belang. Alle leden van 
de Klantenraad wilden hieraan medewerking verlenen en toonden zich enthousiast over de  
(voorspellende) waarde van dit onderzoek. 
 
Ook is het onderzoek aangekondigd in het managementteam van het SSC Midden en het 
plenaire Adviesoverleg. In beide gremia was begrip en draagvlak voor het onderzoek. Aan 
de onderzoeksgroep is aangegeven dat de enquête in een bepaald tijdvak zou worden 
gemaild met vermelding van de verwachte responstijd en invulinstructies.  
 
De onderzoeksdoelgroep (populatie) is selectief gekozen. De voorgeselecteerde personen  
in het SSC Midden beschikken over een grote diversiteit aan informatie en kennis die als 
databron en kennisbron is gebruikt. Binnen de klantorganisaties zijn enkele directeuren 
benaderd met een positiefkritische houding ten opzichte van de huidige dienstverlening.  
Juist deze bijdrage kan meer inzicht opleveren in de ‘gaps’ van dienstverlening.   
 
Klantbetrokkenheid is met name van belang voor de effectiviteit. Vermeulen en Dankbaar206 
stellen dat binnen innovatieprocessen de meeste problemen ontstaan door verschillende    
en verkeerde percepties van de behoeften van de klant. De geleverde diensten moeten 
aansluiten bij de wensen van de klant. Vanuit dit perspectief is het noodzaak om in even-
wicht te blijven met de omgeving. Het kunnen meten van servicekwaliteit is van belang 
omdat de organisatie de evaluaties positief kunnen beïnvloeden en tevredenheid bij klanten 
kan creëren. In dit onderzoek zijn de klantorganisaties een essentieel klankbord. 
 
Bij dit onderzoek zijn personen een uitermate belangrijk onderzoeksobject. Het is vrijwel 
zeker dat bepaalde personen niet aan het onderzoek kunnen of willen deelnemen. Dit wordt 
de zogenaamde non-respons genoemd. Een hoge non-response kan gevolgen hebben voor 
het interpreteren van de uitkomsten van het onderzoek. Om deze non-respons tegen te gaan 
is een set van maatregelen opgesteld:207 
 

- Een aantrekkelijke, niet al te omvangrijke enquête. 
- Pre testen. 
- Enquête is persoonlijk gericht. 
- Goede communicatie vooraf en naderhand. 
- Rappelleren (herinnering bij uitblijven van reactie). 

 
 
 

                                                           

206  Vermeulen, P. drs. en Prof. dr. B. Dankbaar (1999), ‘De organisatie van innovatieprocessen in de dienstensector’, Management en 

        Organisatie, nr. 4 p. 36-53. 
207  Hart ’t H. dr. Prof. en dr. H. Boeije (2005), ‘Onderzoeksmethoden’, 7e druk, p. 243, 248 en 249. 
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4.2 ONDERZOEKSMETHODEN 
 
Bij praktijkgericht onderzoek zijn verschillende methoden beschikbaar om het onderzoek    
uit te voeren.208 In dit onderzoek is gekozen voor documentenonderzoek, enquêtes en inter-
views. De variant van observeren (directe waarneming van het menselijke gedrag in een 
natuurlijke context: het veld) is in dit onderzoek niet toegepast. 
 

4.2.1 Interviews 
 
De doelstelling van het empirisch onderzoek is om informatie te verkrijgen hoe een Shared 
Service Center in de praktijk uitpakt en wat de leermomenten kunnen zijn. Door de interviews 
is een algemeen beeld verkregen van een Shared Service Center. De interviews vormden 
daartoe de primaire dataverzamelingsmethode in de case study. 
 
Sommige experts zijn bij eerdere MBA modules benaderd voor verdieping en/of verhelde-
ring bij HRM onderwerpen. Alle genodigden waren direct bereid voor de ‘expertaftrap’. De 
nieuw verkregen inzichten en inspirerende ideeën hebben gediend als uitgangspunt bij het 
opstellen van de vragenlijst. 
 
Interviewontwerp 
 
In deze fase zijn de vragen geformuleerd die de gewenste informatie naar boven brengt. 
Nauman209 geeft een aantal eisen weer waaraan de vragen dienen te voldoen: 
 

- De lijst met vragen moet alle relevante onderwerpen bevatten. 
- De lijst moet richting aangeven voor de interviewer, zonder dat de respondent geleid 

wordt. 
- De vragen zijn 'low profile'. Zijn bedoeld om het gesprek te leiden en biedt de 

geïnterviewde de mogelijkheid om het verhaal te vertellen. 
- De volgorde in de vraag moet van breed naar diep gaan. 
- Er moeten vervolgvragen worden ontwikkeld voor het interview. 

 
De ontwikkelde vragenlijst (bijlage 2) zijn naar aanleiding van bovenstaande eisen opgezet 
en getoetst. De interviewvragen voldoen aan bovenstaande eisen. Dit is op verschillende 
momenten en wijzen getoetst door de onderzoeker, personen binnen het SSC Midden en 
scriptiebegeleider, die door hun ervaring een goede beoordeling kunnen geven. 
 
Afnemen interviews 
 
Voorafgaand aan het kwantitatief onderzoek zijn er in totaal acht face-to-face interviews 
gehouden met experts van (internationale) adviesbureaus. Er is toestemming gevraagd om 
het interview op te nemen. In het gesprek van maximaal 1½ uur zijn een aantal relevante 
thema's binnen mijn onderzoek bediscussieerd. Door de diepgaande kennis en innovatieve 
inzichten is het uitwisselen van thematische issues en stellingen een waardevolle exercitie. 
De beeldvorming over het fenomeen Shared Service Center is door de gesprekken aange-
scherpt, waarna de zoektocht naar een gezamenlijk patroon en/of afwijkende standpunten   
in werking trad.  
 
 
 
 

                                                           

208 Yin, R.K. dr. (1994) ‘Case Study Research: Design and Methods’, p. 85-97. 
209 Nauman, E. en K. Giel (1995), ‘Customer Satisfaction Measurement and Management’. Ohio: Thomson Executive Press. 
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Onderstaand een overzicht van geïnterviewde personen: 
 

1. de heer Prof. dr. J. Strikwerda  Nolan Norton Institute 
2. de heer drs. R. Jongenotter   Atos Origin 
3. de heer dr. L.H Hoeksema   Berenschot 
4. de heer drs. F. Willems   Twijnstra Gudde 
5. de heer drs. G.J. Schnepper   Corgwell 
6. mevrouw I. ten Hoedt    Rabobank Nederland 
7. de heer T.Quispel MBA   SSC Noordwest 
8. de heer N.B. de Bel MBA   SSC Midden 

 
Alle gesprekspartners zijn via een persoonlijk mailbericht van het onderzoek in kennis 
gesteld. De interviews hadden een semi-gestructureerd karakter. Aan alle geïnterviewden    
is op voorhand een toelichting gegeven over de te behandelen thema’s. Tijdens het interview 
was er speelruimte om bepaalde onderwerpen oppervlakkig of uitgebreid aan bod te laten 
komen. Een voordeel van interviews is dat het direct gericht is op het onderwerp van de 
studie en het toelaat om causale verbanden waar te nemen.210                
 
Mill onderscheidt vier redeneermethoden bij causale relaties:211 
 

1. De methode van overeenkomst; 
2. De methode van verschil; 
3. De methode van de residuen; 
4. De methode van de samenhangende variaties. 

 
Tijdens het gesprek had de onderzoeker een regiefunctie en bepaalde onder andere de 
diepgang van het gesprek en overgang naar andere thema’s. Dit werd ook uitdrukkelijk 
gecommuniceerd richting de geïnterviewden; er was een tijdslimiet waarbinnen de thema’s  
in vraagvorm zijn besproken en de ervaringen en visie daarop konden weergeven. 
 
Er is een aantal maatregelen genomen om de betrouwbaarheid van de verzamelde 
informatie te waarborgen. Alle interviews zijn met een digitale voice recorder opgenomen  
en in een later stadium als back-up op de computer geplaatst. Hierdoor is voorkomen dat 
belangrijke informatie achteraf verloren zou gaan, of zaken onbewust zouden worden 
verdraaid. Door gebruik van de recorder was tijdens het interview meer ruimte voor het 
maken van aantekeningen.  
 
De geïnterviewden zijn bij aanvang gevraagd of zij bezwaar hadden tegen opname van het 
interview. Hierbij zijn de motieven voor de opname uitgelegd en is duidelijk aangegeven dat 
er vertrouwelijk mee zou worden omgegaan.  
 
Na het interview is gevraagd of de geïnterviewde behoefte had aan verslag van het inter-
view. De terugkoppeling was een extra schakel om te verifiëren of de gegeven informatie 
correct was geïnterpreteerd. Vier respondenten gaven aan een interviewverslag te willen 
ontvangen, twee van hen heeft gereageerd met aanvullingen en verbeteringen. De overige 
respondenten (4) wilde het interview niet nalezen. Alle respondenten waren benieuwd naar 
de totale uitkomst van interviews en de uitslag van de enquête. Er waren geen zaken die om 
geheimhoudingsredenen uit het verslag moesten worden verwijderd.  
 

                                                           

210 Yin, R.K. dr. (1994), ‘Case Study Research: Design and Methods’. 
211 Segers, J.H.G. dr. Prof. (2002), ‘Methoden voor de maatschappijwetenschappen’, p. 103- 104. (met verwijzing naar het werk van J.S. Mill 

       [1806-73], ‘A System of Logic ratiocinative and inductive’ (1843), chapter VIII (four methods of experimental inquiry), p. 70 e.v.   

       Directe link: (http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=246&chapter=39845&layout=html&Itemid=27). 
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Aanvullende informatiebronnen 
 
Ter aanvulling op de interviews is gebruik gemaakt van de boeken, artikelen en openbare 
(werk)weblogs van de ondervraagden, die uitsluitend betrekking hadden op het onderwerp 
Shared Service Center. Deze documenten c.q. informatie zijn via het internet verzameld. 
 
Het gebruik maken van verschillende methoden van dataverzameling is een belangrijke 
methodologische maatregel om de volledigheid en betrouwbaarheid van het onderzoeks-
materiaal te verhogen. Er wordt in dit kader gesproken over het triangulatieprincipe.212      
Met dit principe wordt per methode gestreefd naar elkaar aanvullende bronnen.  
 
Bij de selectie van de geïnterviewden is getracht om een zo evenwichtig mogelijke samen-
stelling te verkrijgen. Belangrijk aandachtspunt is, dat de ondervraagden op hun vakgebied 
toonaangevend zijn en/of een bijdrage hebben geleverd aan de (advisering over) SSC-vorming. 
Door de verscheidenheid in achtergrond (hoogleraar, consultants en Justitie directeuren) zijn 
de ervaringen en beschouwingen zowel praktisch (functioneel) als op een hoger 
abstractieniveau in kaart gebracht. 
 
In de bijlagenbundel zijn de individuele interviews opgenomen, inclusief hun organisatie-
profiel en persoonsachtergrond. Het meest boeiende van de interviews zijn praktijk- 
casuïstieken, opvattingen en inzichten. De interviews hebben bijgedragen aan het verkrijgen 
van een helder beeld over het organisatieconcept van de Shared Service Centers.  
 
Verwerking en analyse 
 
De opnamen van de interviews zijn zo snel mogelijk na de interviews geheel uitgeschreven. 
Vervolgens is een reductie in het materiaal aangebracht door alle relevante passages eruit  
te lichten. Gelijk na het uitschrijven werd gestart met een voorlopige analyse. Al snel bleek 
dat de eerste theoretische invalshoek moest worden aangevuld om de geconstateerde 
gebeurtenissen te kunnen verklaren. Er was sprake van een langzaam evoluerend 
theoretisch kader. 
 
Na afloop van het vijfde interview is gestart met het samenvoegen van de verzamelde 
informatie uit interviews en documenten. Een eerste stap hierin was dat de opvallende 
statements uit de eerste vijf interviews bij elkaar zijn gevoegd in een kladtabel. In de rijen  
zijn de verschillende thema’s, met onderliggend vragenniveau opgenomen en in de 
kolommen de verschillende geïnterviewden. Op deze manier konden de uitspraken van de 
respondenten per thema worden vergeleken en kwamen patronen aan het licht. Op grond 
van de verkregen inzichten is een eerste ruwe schets uitgewerkt. Daarna hebben nog drie 
interviews plaatsgevonden en is de uitwerking gecompleteerd.  
 

4.2.2 Literatuur- en documentenonderzoek 
 
Volgens Segers213 is waarnemen zonder theoretisch gezichtspunt niet mogelijk. Vandaar dat 
desksearch wordt uitgevoerd in de vorm van literatuuronderzoek. In het theoretische deel 
van het onderzoek is op basis van een studie naar de bestaande wetenschappelijke  
literatuur vastgesteld wat de aanleiding, stand van zaken en ontwikkeling is voor wat betreft 
de opzet en vormgeving van Shared Service Centers. Het literatuur- en documentenonder-
zoek heeft grotendeels plaatsgehad in de Radboud Universiteit Nijmegen (centrale biblio-
theek en bibliotheek van de Faculteit der Managementwetenschappen).  

                                                           

212  Hutjes, J.M. en J.A. van Buuren (1996), ‘De gevalsstudie, strategie van kwalitatief onderzoek’, p. 20. 
213  Segers, J.H.G. dr. Prof. (2002), ‘Methoden voor de maatschappijwetenschappen’. 
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Er zijn verschillende artikelen, vaktijdschriften, rapporten, nieuwsbrieven over het Shared 
Service Center bestudeerd. Via zoekopdrachten op internet en tijdschriftendatabases zijn 
artikelen met overheidservaringen met SSC’s gerangschikt. Het interne rapport van TNO 
Management Consultants214 is bestudeerd op mogelijke aanknopingspunten. Hoewel deze 
opdracht zich uitstrekt over alle vijf SSC’s (en ondersteunende disciplines) zijn weinig 
onderzoeksbevindingen concreet toepasbaar voor dit onderzoek. In dit onderzoek ligt de 
focus op de primaire en secundaire dataverzameling. 
 
Voor verdere verdieping in de materie is een kosteloos abonnement afgesloten bij de 
internetsite TQL (The Question Library) en een lidmaatschap voor één jaar bij de bibliotheek 
van de Radboud Universiteit Nijmegen.  
 

4.2.3 Survey 
 
Het survey heeft de vorm gekregen van een vragenlijst. Vragenlijsten hebben tot doel om de 
verdeling van verschijnselen, kenmerken of opinies in een groepering vast te leggen. Het is 
een onderzoeksstrategie die sociale verschijnselen kan beschrijven en verklaren.215 
 
Het steekproefkader voor dit onderzoek is het formatiebezettingsoverzicht van alle klant-
organisaties. In totaal zijn er 58 vragenlijsten op naamsniveau verstuurd. Door uitval van 
respondenten was er een finale dataset van 46 respondenten. 
 
In dit onderzoek is sprake van een representatieve steekproef216 (als de voor het onderzoek 
relevante kenmerken de populatie goed weerspiegelt). Het onderzoekselement in deze 
afstudeeropdracht is het SSC Midden als totale organisatie én daarbinnen meerdere 
personen van deze organisatie. Ook de managementleden van enkele klantorganisaties 
maken deel uit van het te bestuderen element/object. De personen die binnen het SSC 
Midden als informatiebron fungeren zijn: 
 

- Algemeen directeur 
- Business controller 
- Hoofd FEZ 
- Hoofd Inkoop   Managementteam SSC Midden (onderzoeksgroep 1) 
- Teamleider Advies 
- Hoofd Beheer 

 
- HRM Adviseurs (onderzoeksgroep 2) 

 
De klanten vormden de 3e onderzoeksgroep. Binnen deze groep zijn de volgende functie-
groepen benaderd: Algemeen directeuren, locatie-, unitdirecteuren en controllers van 
jeugdinrichtingen, TBS klinieken, Gevangenissen en Directie Bijzondere Voorzieningen  
binnen de regio van het SSC Midden. 
 
De respondenten zijn via een e-mail benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door     
te klikken op een, voor elke respondent unieke, hyperlink in het bericht werd de vragenlijst 
geactiveerd. De vragenlijst was eenvoudig in te vullen en kon met een enkele muisklik 
verzonden worden. De vragenlijsten waren alleen toegankelijk voor diegene die daarvoor  
een uitnodiging hadden gekregen.  

 

                                                           

214  Ahaus, C.T.B. ir. dr. Prof. en drs. H. Doeleman, ‘Evaluatieonderzoek pilot Shared Service Centers DJI, februari 2004. 
215  Hart ’t H. dr. Prof. en dr. H. Boeije (2005), ‘Onderzoeksmethoden’, p. 220. 
216  Hart ’t H. dr. Prof. en dr. H. Boeije (2005), ‘Onderzoeksmethoden’, p. 232. 
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Om de vragen op een toegankelijke manier te versturen en te beheren is ervoor gekozen om 
een uitgebreidere vragenlijst via www.SurveyMonkey.com op te stellen. Het standaardpakket 
biedt slechts mogelijkheid voor maximaal 10 vragen. Voor het verkrijgen van een duidelijk 
beeld over ervaren dienstverlening zijn meerdere vragen (over oude en huidige situatie) en 
stellingen noodzakelijk gebleken. Door gebruik van de professional account was voldoende 
ruimte beschikbaar voor de gewenste aanvullingen. Geheel naar eigen inzicht is het survey 
ontwerp gecreëerd. Het kwartaal abonnement bij SurveyMonkey is één keer verlengd.  
 
4.3 RESPONS 

 
De uitnodiging voor het onderzoek is verstuurd naar alle (voorgeselecteerde) respondenten 
met het verzoek deze binnen drie dagen in te vullen. Na het verstrijken van de reactietermijn 
is een herinneringsmail gestuurd naar alle respondenten, met de intentie om het aantal 
reacties te verhogen. In totaal heeft 71% het onderzoek ingevuld (tabel 1). 
 
Tabel 1: Populatie, aantal verstuurde vragenlijsten en respons van drie onderzoeksgroepen   

70.7%465865Totaal

57.5%233340Klanten

89.47%171919Adviseurs

100%666Management

PercentageResponsVerstuurdTotale populatie

Onderzoeksgroepen

 

 
Letterlijk betekent survey een overzicht, een veelomvattende blik of panorama.217 Het                
surveyonderzoek is dan ook een onderzoek waarin een overzicht wordt gegeven van         
een bepaald thema of verschijnsel.   
 
Om gegevens uit de drie onderzoeksgroepen te verzamelen is een steekproef gehouden    
bij een deel van de populatie, met uitzondering van het managementteam SSC Midden;  
hier is een 100% score behaald. Bij de groepen Adviseurs en Klanten is een aanzienlijke 
dekking. Hierbij wordt opgemerkt, dat het getal 40 bij klanten een optelsom is van het  
aantal managementleden bij de verschillende klantorganisaties. De steekproef is represen-
tatief voor de populatie. De respondenten vormen een afspiegeling van de populatie.  
 
Eisen ten aanzien van de representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid zijn zonder meer  
de belangrijkste kwaliteitscriteria voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek.218        
 
 
 
 
 

                                                           

217  Korzilius, H. dr. (2000), ‘De kern van survey-onderzoek’, p. 7. 
218  Yin, R.K. dr. (1994), ‘Case Study Research: Design and Methods’, p. 33-39. 
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Onderstaand een toelichting op de drie begrippen. 
 

1. Representativiteit 
 
Statistici Kruskal en Mosteller geven op basis van artikelen een overzicht van wat onder de 
term representatief dient te worden verstaan.219 Representatief is statusverhoging, geen 
selectief mechanisme, miniatuur van de populatie, groep vertegenwoordigers, variatie in de 
populatie, geloot met gelijke kansen en goed genoeg. 
 
Voor dit onderzoek wordt de volgende definitie voor representativiteit gehanteerd: ‘de mate 
waarin de respondenten uit een steekproef een getrouwe afspiegeling vormen van de 
populatie (doelgroep van het onderzoek)’.220 In dit onderzoek is geprobeerd de populatie 
(klanten, management en adviseurs) een getrouwe afspiegeling van de totale doelgroep te 
laten zijn.   
 

2. Validiteit 
 
De validiteit (geldigheid) van empirisch onderzoek betreft de interpreteerbaarheid en de 
veralgemeenbaarheid van de resultaten van het onderzoek. Met validiteit wordt bedoeld   
‘het daadwerkelijk meten wat je beoogt te meten’.221 Validiteit is vooral gewaarborgd door 
triangulatie (driehoeksmeting), systematische werkwijzen (expliciete verslaglegging), 
terugkoppelen naar informanten en het systematisch ontwikkelen van theoretische 
begrippen.222   
 
Bij veldonderzoek wordt vaak gewerkt vanuit verschillende invalshoeken: theoretische-,  
data-, en methodische triangulatie. Die meervoudige benadering van Yin223 is ook toegepast   
in dit onderzoek: 
 

- Theoretisch: er zijn verschillende theoretische perspectieven gebruikt om beter 
inzicht te krijgen in het probleem en om relevante reeds gedane bevindingen uit de 
literatuur te filteren. 

- Data: er zijn meerdere soorten gegevens gebruikt; geschreven en mondelinge data. 
- Methodisch: er zijn verschillende methoden gebruikt om data te verzamelen. 

 
Deze aanpak zorgt voor kwantitatieve gegevens die de validiteit van het onderzoek kan 
waarborgen.  
 

3. Betrouwbaarheid  
 
De betrouwbaarheid van empirisch onderzoek betreft de consistentie en de repliceer-
baarheid van de methoden, de omstandigheden en de resultaten van dat onderzoek.  
Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de 
resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen 
doen over de gehele populatie. 224 
 

                                                           

219  Kruskal, W.H. en F. Mosteller (1979), in www.survey-onderzoek.nl/repres.html en ‘Representative sampling II: scientific  literature’,   

        International Statistical Review, 47, p. 111-127 (www.jstor.org/pss/1402564) en ‘Representative sampling III: the current statistical literature’, 

        International Statistical Review, 47, p. 245-265 (www.jstor.org/pss/1402647).   
220  http://www.encyclo.nl/begrip/representativiteit (multiscope), 2008. 
221  Korzilius, H. dr. (2000), ‘De kern van survey-onderzoek’, p. 25. 
222  Vennix, J. dr. Prof. (2001),’ ‘Onderzoeks- en interventiemethodologie: een beknopte inleiding’, Radboud Universiteit Nijmegen. 
223  Yin, R.K. dr. (1994), ‘Case Study Research: Design and Methods’, p. 101-105. 
224  http://ppw.kuleuven.be/FL/validiteit.htm (onderdeel betrouwbaarheid) 
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Betrouwbaar zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde 
uitkomst geven. De berekening van een betrouwbaarheidsinterval hangt af van de 
elementen: steekproefomvang: hoe omvangrijker de steekproef, hoe betrouwbaarder de 
uitspraken zullen zijn) en de spreiding in de steekproef.225 
 
De betrouwbaarheid kan op verschillende manieren worden gewaarborgd (Creswell226): 
 

- Methodetriangulatie. 
- Definiëren van begrippen. 

 
Aan beide voorwaarden voldoet dit onderzoek. 
 
 
Meetfouten 
 
Segers beschouwt de geldigheid van metingen de kern van de zaak in empirisch 
wetenschappelijk onderzoek.227 Een goede meeting moet voldoen aan zowel geldigheid 
alsook aan betrouwbaarheid. Puntsgewijs komt dit neer op:228 
 

- Het kiezen van goede indicatoren. 
- Het maken van een operationele definitie die: 

o Geen systematische afwijkingen vertoont (geldigheid) 
o Geen onsystematische afwijkingen vertoont (betrouwbaarheid) 

 
Meetfouten kunnen veroorzaakt worden door:229 
 

- Meetfouten door tijdelijke verschillen. 
- Verschillen in setting waarbinnen een enquête is afgenomen, dragen bij aan 

verschillen in beantwoording. 
- Een andere foutenbron is de verwerking van gegevens. 

 
Geprobeerd is om de betrouwbaarheid te waarborgen door gebruik te maken van digitale 
geluidsopname, zodat interpretatiefouten konden worden beperkt. Het doorvragen was 
essentieel om eventuele fouten te minimaliseren. Tussentijds is de essentie van het gesprek 
samengevat om de juistheid van interpretatie te toetsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

225  http://ppw.kuleuven.be/FL/validiteit.htm (onderdeel betrouwbaarheid) 
226  Creswell, J.W. Prof. (2008), ‘Research design: Qualitative, Quantitative, and mixed Methods Approaches’, third edition Londen Sage.  
227  Segers, J.H.G. dr. Prof. (2002), ‘Methoden voor de maatschappijwetenschappen’, p. 158. 
228  Segers, J.H.G. dr. Prof. (2002), ‘Methoden voor de maatschappijwetenschappen’, p. 159-160. 
229

  Boer den D.J. (2005), ’Methodologie en statistiek voor communicatie-onderzoek’, p. 292-293. 
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Hoofdstuk 5  RESULTATEN EN ANALYSE 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van de vragenlijst met een verdieping  
op het niveau van management, advies en klanten. In de afzonderlijke overzichten is een 
onderscheid gemaakt tussen de oude en nieuwe (huidige) situatie, afgezet tegen de vijf 
factoren van het ServQual model: betrouwbaarheid, kennis, aandacht, ICT en bereidheid.  
 
Voor een onderling vergelijk tussen de situaties is een kolom van verschil opgenomen.  
De belangrijkste bevindingen uit de resultaten zullen aan bod komen. Tevens zal een 
vergelijk tussen de drie onderzoeksgroepen gedaan worden. 
 
De resultaten 
Per onderzoeksgroep zullen de resultaten worden weergegeven. De integrale uitkomsten 
zijn het vertrekpunt.  
 
5.1 Integrale resultaten  
 
Bij het integrale overzicht is direct waarneembaar, dat de huidige situatie ten opzichte van  
de oude situatie over de gehele linie een lagere score heeft. De eindscores staan haaks  
op de veronderstelling dat het SSC Midden een positiever eindbeeld zou vertonen. Er is 
namelijk veel geïnvesteerd in kennis bij de medewerkers en het bieden van betrouwbare 
dienstverlening. De lagere uitkomst(en) stelt het SSC op de proef en geeft een duidelijk 
signaal dat de voorgehouden verbetering nog niet feitelijk wordt waargemaakt. Ook bij de 
verdere verdieping van uitkomsten is een dalende lijn te zien.  
 
Het getal in de kolom 'verschil' is het resultaat van optelling van de gemiddelde scores 
(‘rating average’) per hoofdvraag gedeeld door het aantal subvragen. Zoals aangegeven   
kon de respondent op een vijfpuntsschaal scoren.  
 
Tabel 2: Integrale resultaten op vijf dimensies met vergelijk oud versus nieuw 

 

 

- 0.113.403.51Bereidheid

-0.253.003.25ICT

-0.393.193.58Aandacht

-0.293.153.44Kennis

-0.642.653.29Betrouwbaarheid

VerschilNieuwe situatieOude situatie

Integrale resultaten 

 
 

Algemene gegevens 
 
Van de ondervraagden is 45% werkzaam bij het SSC Midden, 18% werkzaam binnen de 
Jeugd, 15% bij het Gevangeniswezen, 15% bij TBS en 7% bij de Directie Bijzondere 
voorzieningen.  
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Bij de diensttijd wordt opgemerkt, dat 39% langer dan 15 jaar werkzaam is bij het Ministerie 
van Justitie, gevolgd door 35% met een diensttijd van 5 tot 10 jaar en 15% met een diensttijd 
van 11 tot 15 jaar. Slechts een kleine groep (11%) is minder dan 5 jaar werkzaam bij Justitie. 
Geconstateerd wordt, dat een meerderheid al geruime tijd werkzaam is binnen het Ministerie 
van Justitie en (genoegzaam) bekend is met de veranderingsbewegingen binnen de 
organisaties.  
 
Het opleidingsniveau is hoofdzakelijk HBO (63%) en in mindere mate universitair (37%). De 
meeste ondervraagden bevonden zich binnen de doelgroep Advies, waarbij een afgeronde 
HBO niveau een vereiste is. Dit onderbouwt de oorsprong van de hoogst geregistreerde 
opleiding. 
 
Er is een gering verschil in sexe, 54% man en 46% vrouw. Uit de arbeidstijd kan worden 
vastgesteld, dat de helft fulltime werkt (32-36 uur) en 41% een arbeidstijd heeft van 36 uur  
of meer. Van de ondervraagden is het percentage parttimers aanzienlijk kleiner: 8% in de 
categorie van 24 tot 32 uur en 2% minder dan 24 uur.  
 
Van de respondenten werkt 32% drie tot vier jaar samen met of in het SSC. Het percentage 
dat 2-3 jaar en meer dan 4 jaar (samen)werkt met of in het SSC is gelijk (24%). In de klasse 
van < 1 jaar en 1-2 jaar is dat opgeteld 20%. Hieruit kan worden afgeleid, dat de meerder-
heid vanaf het begin bij de oprichting van het SSC Midden is betrokken.   
 
Dimensie Betrouwbaarheid 
 
Uit de rapportage komt naar voren dat de klanten kritischer zijn over het gekozen model van 
het SSC en over de concrete dienstverlening van het SSC. Het aanmerkelijke verschil bij de 
vraag over betrouwbaarheid van dienstverlening wordt vooral veroorzaakt door het niet in  
één keer goed verlenen van de dienstverlening. Daarnaast is er een discrepantie tussen het 
voldoen aan de dienstverlening, overeenkomstig de verwachtingen. In de huidige situatie 
voldoet 21% aan de verwachting, dit in tegenstelling tot de oude situatie waar dat ruim  
61% is.          
 
Dimensie Kennis 
 
Uit het onderzoek blijkt, dat de P&O medewerkers kwalitatieve en bruikbare adviezen geven. 
Dat geldt nagenoeg zowel in de oude als nieuwe situatie. Het optreden van de medewerkers 
gaf in het verleden beduidend meer vertrouwen dan thans. Ook wordt duidelijk, dat 
medewerkers op dit moment over onvoldoende kennis beschikken om bijvoorbeeld vragen 
direct te beantwoorden. Dit gegeven wordt versterkt door de beleving dat medewerkers 
binnen het SSC minder worden ondersteund om het werk te kunnen doen, dan in de oude 
situatie. De geconstateerde achteruitgang in kennis is verontrustend.  De kracht van een 
SSC wordt veelal behaald door de bundeling van know-how. Dat deze bepalende factor is 
verminderd, is geen goed teken.  
  
Binnen de dimensie kennis is de subvraag ‘het beschikken over voldoende kennis’ per 
onderzoeksgroep met elkaar vergeleken, zowel in de huidige als oude situatie. De percen-
tages hebben alleen betrekking op het antwoord mee eens. Hierdoor wordt het verschil extra 
geaccentueerd. Zie grafiek 1. 
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Grafiek 1: Voldoende kennis in oude en huidige situatie (dimensie kennis) 

 

 
 

 

Er is een duidelijk verschil in perceptie over het kennisniveau. Het management meent dat 
de kennis is vooruitgegaan. De klanten en adviseurs zijn daarover terughoudender. De 
daling bij adviseurs (van 47% naar 18%) is merkwaardig. Door het ruime aanbod van 
algemene cursussen voor het vergroten van de professionaliteit aan het begin van de start 
zou eerder een hoger percentage verwacht worden. Klaarblijkelijk wordt andersoortige 
kennis gemist.    
 
Dimensie ICT 
 
In de huidige situatie is de ICT infrastructuur (netwerk, software en systemen) minder op 
orde, terwijl juist nu onderlinge samenhang van groot belang is. Door het op afstand werken 
is een functioneel werkend systeem een bindende voorwaarde voor een succesvol SSC. In 
de oude situatie was sprake van een mindere mate van systeemafhankelijkheid. Door 48% 
van de ondervraagden wordt onderkend dat een SSC in de huidige situatie uitsluitend 
succesvol kan zijn in combinatie met ICT faciliteiten. In de oude situatie is de score op 
diezelfde vraag 33%. 
 
Door standaardisatie van diensten zijn bijna alle formulieren gedigitaliseerd en dienen dan 
ook op die manier gebruikt te worden voor verwerking. Deze handelswijze vereist een 
bruibare toegang tot en aanmaak van de webformulieren. In de praktijk werkt het gebruik niet 
naar tevredenheid. Dit wordt bevestigd door de scores: 42% (huidige situatie) en 25% (oude 
situatie) is het er mee oneens dat het werkt. 
 
Uit de expert interviews met twee Justitie managers wordt duidelijk, dat het Hoofdkantoor 
door de komst van P-Direkt minder heeft geïnvesteerd in ICT vernieuwing. Het uitblijven van 
innovatie en tijdelijke uitstel van P-Direkt was voor veel SSC´s de aanleiding om hun eigen 
systemen te ontwikkelen. Door dit eigen initiatief is er een zekere scheefgroei ontstaan in 
uniforme systemen. Op dit moment wordt daar nog steeds last van ondervonden.         
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Dimensie Aandacht 
 
Ten aanzien van aandacht wordt zowel nu als vroeger evenveel gescoord op toewijding voor 
probleemoplossing en het tonen van begrip voor de (klant)situatie: ruim 58% mee eens. 
Daarentegen is er relatief weinig inzicht in de specifieke behoeften van de klant en summiere 
of geen uitleg over het procesverloop van de dienstverlening.  
 
Bij het kennen van de specifieke behoeften is de verdeling, 5% sterk mee oneens, 37% mee 
oneens, 29% neutraal en 29% mee eens. Geen van de ondervraagden is het er sterk mee 
eens. In de oude situatie lag het accent op 50% mee eens (en 6% sterk mee eens). Kennis 
van en aandacht over de klant is cruciaal. Het ontbreken ervan betekent ondermeer 
onvoldoende aansluiting bij klantwensen en onvermogen in probleemoplossing door gemis 
aan organisatiesensitiviteit, hetgeen leidt tot onjuiste c.q. onbekwame advisering.   
 
Dimensie Bereidheid 
 
Bij bereidheid is het kleinste verschil tussen vroeger en nu. 
Het wordt als realistisch opgevat dat P&O directe dienstverlening biedt. P&O blijft 
serviceverlenend van aard, ongeacht de manier waarop P&O in de organisatie wordt 
gepositioneerd. De scores zijn daarover dan ook niet sterk afwijkend. Door het uiterst  
marginale verschil in de bereidwilligheid van medewerkers om te helpen kan hierover geen 
inhoudelijke opmerking gedaan worden.  
 
Er is meer verschil in de directe toezending van gevraagde informatie en snelheid waarmee 
de diensten worden geleverd. Door de producten- en dienstencatalogus wordt de looptijd van 
een dienst bepaald. Anders dan voorheen dient de informatie op een juiste manier te worden 
aangevraagd. De andere werkwijze (voorschriften over levertijden en naleven van de 
informatieafhandeling) vergt een attitude verandering van beide kanten. Sinds de vorming 
van het SSC is de klant kritischer over de dienstverlening, en in het bijzonder over de 
(verwachte) snelheid van geleverde diensten.    
 
Stellingen: SSC een blijvende organisatievorm én SSC een verbetering. 
 
Het SSC wordt door 67% niet beschouwd als een blijvende organisatievorm. Overall heeft 
33% wel de verwachting dat het SSC een blijvende organisatievorm is. Bij de invalshoeken 
management, advies en klanten worden de beweegreden bij deze stelling benoemd.  

 
Hoewel de komst van de SSC’s een aanwinst zou moeten is het SSC voor 61% geen 
verbetering. Voor 39% wordt het SSC Midden wel als een verbetering beschouwd.  
 
Voor opdrachtgever en opdrachtnemer is dat geschetste beeld in werkelijkheid toch anders.  
Bij de invalshoeken management, advies en klanten worden de argumenten bij deze stelling  
benoemd.  
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5.2 Resultaten Advies 
 
Opvallend is dat alle dimensies in de nieuwe situatie een lagere score hebben.  
 
Tabel 3: Resultaten afdeling Advies op vijf dimensies met vergelijk oud versus nieuw 

 

- 0.313.413.72Bereidheid

- 0.303.193.49ICT

- 0.183.393.57Aandacht

- 0.203.423.62Kennis

- 0.432.653.34Betrouwbaarheid

VerschilNieuwe situatieOude situatie

Resultaten Advies

 
 

 
Algemene gegevens 

Voor 40% van de respondenten geldt dat zij een diensttijd hebben van 5 tot 10 jaar. Het 
percentage in de categorie 11 tot 15 jaar is 29% en 22% heeft een diensttijd van langer dan 
15 jaar. Het minst aantal adviseurs werkt korter dan 5 jaar bij het Ministerie van Justitie (9%). 
Uit de diensttijd kan worden afgeleid, dat een ruime meerderheid van de adviseurs uit de 
lokale veldorganisatie zijn toegetreden tot het SSC en de oprichting van dichtbij hebben 
meegemaakt. Bij vraag de over werkzame jaren in het SSC wordt dat bevestigd. Ruim 55% 
werkt tussen de 3-4 jaar in het SSC. De respondenten die aangeduid kunnen worden als 
echte kwartiermakers binnen het SSC is 25% (langer dan vier jaar). De tijdspanne van        
2-3 jaar en minder dan 1 jaar is aanmerkelijk lager, respectievelijk 14% en 6%.   
 
Alle respondenten beschikken over een HBO opleidingsniveau. Binnen Advies is de 
verdeling man-vrouw niet evenwichtig. Er zijn 70% mannen en 30% vrouwen. Het accent bij 
de arbeidstijd ligt tussen de 32 en 36 uur (80%). Een klein gedeelte heeft een arbeidstijd van 
meer dan 36 uur (16%) en het laagst waargenomen percentage is die bij 24 tot 32 uur (4%). 
 
Dimensie Betrouwbaarheid 
 
Dat de dimensie betrouwbaarheid het grootste negatieve verschil weergeeft (-0.43) is verre 
van ideaal. Om de dienstverlening in de nieuwe setting te kunnen realiseren is betrouwbaar-
heid het meest essentiële fundament. Bij een gemis aan betrouwbaarheid is de beginsituatie 
van het SSC Midden niet eenvoudig te herstellen. 
 
De adviseurs zijn in de oude situatie zekerder over het in één keer goed verlenen van de 
dienst(en). Van de respondenten geeft 12% aan het hiermee eens te zijn en 30% in de oude 
situatie. Het verschil in opvatting kan veroorzaakt zijn door de redelijk constante tijdsdruk die 
de producten- dienstencatalogus met zich meebrengt. Het niet foutloos leveren van diensten 
zou ook te maken kunnen hebben met de onervarenheid van sommige collega’s.  
Kenmerkend voor het afgelopen jaar is de hoge uitstroom bij afdeling personeelsbeheer     
en instroom van relatief nieuw personeel van buiten de overheid. Een mogelijk andere 
verklaring voor dit verschil kan zijn, dat bij de beantwoording voornamelijk is gereflecteerd 
aan de dienstverlening bij personeelsbeheer en minder bij de afdeling Advies.         
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Voor het bevorderen van de betrouwbaarheid van de dienstverlening zijn talloze suggesties 
gegeven. In veel gevallen is de essentie te herleiden naar betere communicatie (afspraken 
nakomen), herstellen van (afnemend) vertrouwen en het bevorderen van deskundigheid, 
waarmee de verwachte kwaliteit kan worden geleverd.  
 
Ook bij de subvraag of de dienstverlening voldoet aan de verwachting blijkt, dat veel 
adviseurs daarover in de nieuwe situatie minder uitgesproken zijn. Voor 32% voldoet de 
huidige dienst aan de verwachting (mee eens), terwijl dat vroeger 68% was. Een mogelijke 
oorzaak kan zijn, dat de adviseurs geen duidelijk beeld hebben van wat er nu van hun 
verwacht wordt. 
 

Grafiek 2: Voldoen aan verwachting in oude situatie (dimensie betrouwbaarheid) 

 

 
 

Grafiek 3: Voldoen aan verwachting in huidige situatie (dimensie betrouwbaarheid) 

 

 
 
In de grafieken is een tegenovergesteld patroon te herkennen. In de huidige situatie voldoet 
de P&O dienstverlening niet. Confronterend is de uitermate slechte beoordeling van de 
klanten.   
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Dimensie Kennis 
 
De percentages tonen aan, dat vooral op drie kennisfronten een verslechtering is 
opgetreden. Ten eerste is de beleving over het geven van bruikbare/kwalitatieve adviezen 
van 75% (ist) gedaald naar 60% (soll). Ten tweede geeft het optreden van medewerkers 
voor velen in oude situatie meer vertrouwen in de dienstverlening. Van de adviseurs was  
69% het daarmee eens. De laatste pijler gaat over het kennisniveau. In het verleden is 60% 
het er over eens dat medewerkers over voldoende kennis zouden beschikken. Tegenwoordig 
is die score 40%.  
De dalende scores zijn deels ontstaan door de gecreëerde verwachting dat de klant voor alle 
(HRM) kennis terecht kon bij het SSC Midden en dat daarover een zeker ongeloof bij de 
adviseurs is ontstaan.  
 
Dimensie ICT 
 
Er komt duidelijk naar voren dat de ICT ondersteuning niet optimaal is.  
Van de ondervraagden vindt 65% dat ICT infrastructuur de kans op een succesvol SSC 
verhoogt. In de situatie waarbij afdeling P&O onderdeel uitmaakte van de organisatie is de 
noodzaak voor het succesvol worden met behulp van ICT minder prominent. Voor 30% zou 
ICT een bepalende factor zijn voor het verhogen van of bijdragen aan het succes. 
 
Uit de percentages blijkt ondermeer dat er onvoldoende samenhang is tussen verschillende 
systemen, softwarematige problemen blijven bestaan en netwerken niet op orde zijn. In 
totaal is 55% ontevreden over het niet structureel op orde hebben van voornoemde ICT 
elementen.            
 
Het gebruik van (web)formulieren wordt slecht beoordeeld. Nagenoeg 38% is niet 
tevredenheid over het praktisch gebruik. In vergelijking met de oude situatie is 12% het er 
mee oneens dat het in de praktijk afdoende werkt. Een aannemelijke reden voor het 
ondervinden van ontevredenheid is het schijnbaar in stand willen houden van huidige 
systemen en geen diepte-investeringen in verbeteringen. Ook de uitval van systemen bij   
het invullen van webformulieren is een veelgehoorde klacht. Dit betekent het opnieuw 
moeten doorlopen van alle velden om de mutatie verwerkt te krijgen.  
 
Dimensie Aandacht 
 
De respondenten vinden dat zij begrip tonen voor de situatie van de klant (70% is het 
daarmee eens) en vroeger in mindere mate (55%). Het complexer worden van de klant-
organisaties kan ertoe bijdragen dat welgemeende aandacht en zicht op organisatie-
specifieke facetten belangrijker zijn geworden voor een goede functievervulling c.q. 
dienstverlening.  
  
De adviseurs vinden dat er momenteel toewijding wordt getoond voor het oplossen van 
problemen. De scores mee eens en neutraal zijn op dit punt gelijk aan elkaar (38%).  
De mate van toewijding is in het verleden geheel anders: 60% is het er mee eens dat   
toewijding wordt getoond bij probleemoplossing. Hoewel er sprake is van een lichte afname 
van toewijding is de perceptie daarover bij de klanten nogal anders. Meer dan 63% ervaart 
trouwheid en zorg van de medewerkers. 
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Voor het bevorderen van empathie binnen de dienstverlening wordt een breed scala aan 
voorstellen gedaan. De belangrijkste zijn:  
 

- Verbreden van kennis over klanten; 
- Tonen van betrokkenheid (proactief/organisatiesensitiviteit); 
- Tonen van dienstverlenende instelling en waarmaken; 
- Aandacht voor onderling vertrouwen; 
- Onderkennen en erkennen van elkaars rol en verantwoordelijkheden in het proces.  

 
Dimensie Bereidheid 
 
In de mening over de (veronderstelde) directe dienstverlening is weinig verschil. Zowel 
vroeger (60% mee eens) als nu (57% mee eens) mag onmiddellijke dienstverlening worden 
verwacht zodra daar om gevraagd wordt. Een gering aantal adviseurs deelt deze zienswijze 
niet, 19% mee oneens.     
 
Blijkens de uitkomsten is 69% het er mee eens (en 6% sterk mee eens) dat medewerkers 
altijd bereid zijn om te helpen. In de oude situatie is de score 47% mee eens en 27% sterk 
mee eens. Deze scores wijzen erop, dat er ruimschoots bereidheid is om te helpen. 
 
Dat de snelheid van te leveren P&O diensten goed is, antwoordde 12.5% mee oneens, 
50% neutraal en 38% mee eens. In de oude situatie is die score 6% mee oneens, 33% 
neutraal en 53% mee eens. In de oude situatie zijn de adviseurs meer content over de 
snelheid van dienstverlening.   
 
Stellingen: SSC een blijvende organisatievorm én SSC een verbetering. 
 
Het SSC Midden is voor 63% een verbetering. De onderbouwing daarvoor is het delen van 
een breed pallet aan kennis, de kwaliteitsverbreding en het waarborgen van de continuïteit 
bij uitval ten gevolge van ziekte, verlof of vakantie.  
Voor diegenen die het SSC Midden niet als verbetering beschouwen (37%) reageerden in 
termen van neiging tot eilandvorming en grotere afstand naar de klant, hetgeen als lastig 
wordt ervaren in het dagelijkse werk. 
 
Voor 57% wordt het SSC Midden niet gezien als een blijvende organisatievorm. De 
argumenten daarvoor zijn: 
 

- Niet in huidige vorm, wellicht verschuiving naar decentraal (op locatie); 
- Te traag, kwalitatief onbetrouwbaar en te veel afstand naar de klant; 
- Outsourcen van bepaalde functies.  

 
De groep die overtuigd is van een permanente organisatievorm (43%) verbindt hieraan een 
aantal voorwaarden: 
 

- SSC Midden zich meer richt naar de klant; 
- Vergroten van servicegerichtheid; 
- Dienstverlening en service gegarandeerd worden/blijven. 

 
In grafiek 4 zijn behalve de scores van Advies ook die van de klanten en management 
weergegeven. Een overgrote meerderheid vindt dat de SSC organisatie geen blijvende 
organisatievorm is. Dit blijkt uit de hoogte van de Nee scores: 75% van de klanten, 67% van 
het management en 57% van de adviseurs. Bij de klant- en management resultaten zijn de 
afzonderlijke motieven (pro en contra) uitgewerkt.    
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Grafiek 4: Stelling ‘SSC is een blijvende organisatievorm’  

 

 
 

 

De volgende algemene suggesties of aanvullingen voor het verbeteren van de               
dienstverlening zijn benoemd:  
 

- Meer inspelen op de klantvraag; 
- Investeren in kennis en vaardigheden; 
- Verkleinen van onbekendheid van primaire proces en klantorganisatie; 
- Systemen beter aansluiten op de vraag van de klant; 
- Verwachtingen over dienst/kwaliteit nadrukkelijk met klant bespreken. 
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5.3 Resultaten management 
  
De dimensies betrouwbaarheid, kennis en aandacht hebben een negatief verschil ten 
opzichte van de oude situatie. De invalshoek van ICT en bereidheid tonen een gunstiger 
eindscore. Bij de uitwerking van de dimensies wordt deze constatering nader onderzocht. 
 
Tabel 4: Resultaten Management op vijf dimensies met vergelijk oud versus nieuw 
 

+ 0.293.423.13Bereidheid

+ 0.553.442.89ICT

- 0.373.173.54Aandacht

- 0.093.293.38Kennis

- 0.133.083.21Betrouwbaarheid

VerschilNieuwe situatieOude situatie

Resultaten Management

 
 
Algemene gegevens 
 
Bij diensttijd is het percentage bij 5 tot 10 jaar en meer dan 15 jaar gelijk aan elkaar (34%). 
Slechts 16% van de ondervraagden werkt korter dan vijf jaar bij het Ministerie van Justitie. 
Het huidige managementteam bestaat vooral uit leden die een langdurige ervaring hebben 
met werken binnen de overheid, in het bijzonder Justitie. Dit kan betekenen, dat diegenen  
op  een andere manier tegen de veranderingen aankijken, dan collega´s met kortere 
ervaringsjaren. 
 
De respondenten beschikken allen over een HBO opleiding, met uitzondering van één 
universitair geschoolde. Binnen het managementteam participeren vier mannen en twee 
vrouwen, waarvan vier een arbeidstijd hebben van meer dan 36 uur per week en de andere 
twee zijn elk onderverdeeld in de categorie van 24-32 uur en 32-36 uur. Van de manage-
mentleden is een gelijk percentage, bij de klasse 1-2 jaar en 2-3 jaar, werkzaam in het SSC 
(34%). 16% is korter dan 1 jaar in dienst, en 16% heeft een diensttijd van langer dan vier 
jaar.  
 
Dimensie Betrouwbaarheid 
 
Het onderzoek toont de opvatting van het management, dat de dienstverlening niet in één 
keer goed verloopt, zowel in de oude als huidige situatie. De belofte om de P&O dienst 
binnen een bepaalde tijd te verrichten zijn noch in de oude als in de nieuwe situatie sterk 
afwijkend. Het zwaartepunt van de score is neutraal (67% nu en 50% oud). 
De betrouwbaarheid van de dienstverlening kan volgens de managementleden worden 
geoptimaliseerd door zichtbare terugkoppeling over dienst(en), verbeterde producten- en 
dienstencatalogus met reële doorlooptijden en andere invulling van het accountmanagement.  
 
Dimensie Kennis 
 
Alle managementleden hebben de indruk dat de P&O medewerkers over voldoende kennis 
beschikken om vragen te beantwoorden (67% mee eens en 33% mee eens in oude situatie). 
De scores van de adviseurs en klanten vertonen een significante afwijking.  
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Het denkbeeld dat de P&O medewerkers kwalitatieve en bruikbare adviezen geven is relatief 
hoog (84%). In de oude situatie is op deze vraagstelling lager gescoord (50%). De veronder-
stelling over bruikbaarheid van adviezen kan gevormd zijn door de veelheid van volbrachte 
individuele vaardigheidstrainingen en vakinhoudelijke cursussen. De nieuwe situatie vereist 
andere competenties en vaardigheden. In deskundigheidsbevorderende maatregelen, zoals 
opleidingen is volop geïnvesteerd. Door deze trajecten voor persoonlijke ontwikkeling en 
groei zou meer aansluiting verwacht worden bij het oordeel over kwaliteit en toepasbaarheid 
van de adviezen.           
 
Dimensie ICT 
 
De gevoelens en slechte ervaringen over het niet op orde hebben van netwerken, software 
en webformulieren is in de nieuwe situatie versterkt/toegenomen. Het beheer van 
webformulieren is een landelijk project geworden en het SSC Midden en de klanten hebben 
op geen enkele wijze invloed op dit proces. De ergernis hierover is binnen alle onderzoeks-
groepen waarneembaar.    
 
Bijna alle managementleden erkennen dat een SSC in de huidige situatie succesvol kan 
worden met ICT faciliteiten: 16% neutraal, 34% mee eens en 50% sterk mee eens. Doordat 
vele processen en procedures zijn vereenvoudigd en geautomatiseerd is de mate van afhan-
kelijkheid in de huidige situatie groter en bij het wegvallen of bij tegenvallende prestaties van 
de ICT applicaties komt een effectieve en slagvaardige bedrijfsvoering onder druk te staan.     
 
Binnen de dimensie automatisering is de aandacht uitgegaan naar de urgentie van ICT 
ondersteuning. In grafiek 5 en 6 zijn de invalshoeken klant, management en advies nader 
verkend.   
 
Grafiek 5: P&O succesvol i.c.m. ICT in oude situatie (dimensie geautomatiseerde systemen) 
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Grafiek 6: P&O succesvol i.c.m. ICT in huidige situatie (dimensie geautomatiseerde systemen) 

 

 
 

 

De klanten, adviseurs en management zijn in de meerderheid van mening dat het SSC 
alleen succesvol kan zijn in combinatie met ICT. De ICT afdelingen binnen de vijf SSC’s 
hebben bij de transformatie naar de SSC’s (waaronder die van het SSS Midden) te maken 
gehad met een belangrijke taak op het gebied van het realiseren van nieuwe landelijke 
systemen. Als voorwaarde van deze nieuwe werkwijze over het beheer van lokale applicaties 
was het reduceren van de 1250 gebruikte applicaties noodzaak. In de praktijk blijkt het SSC 
Midden zelf veel verschillende applicaties te gebruiken: TopDesk, BINK, Inkoopcorner/ISIS. 
Een samenhang tussen de systemen ontbreekt en niet alle gewenste output is opvraagbaar. 
Daarnaast belemmert het een uniforme totstandkoming van gegevens, tussen de SSC’s 
(bedoeld voor het hoofdkantoor) en in de uitwisseling met  klanten. Het SSC Midden wordt 
daardoor de veroorzaker van de kwade genius.   
 
Dimensie Aandacht 
 
Voor 33% van de ondervraagden zijn de medewerkers in de huidige situatie niet bekend met 
de specifieke behoeften van de klant, gevolgd door een neutrale score van 50%. De uitkomst 
bij de klant op deze vraag laat eenzelfde patroon zien: 44% geeft aan dat medewerkers het 
specifieke karakter van de klant onvoldoende kennen. Deze bevindingen zijn een duidelijk 
verbeterpunt voor de organisatie. Bij het onderdeel empathie bevorderen worden diverse 
suggesties gedaan, die variëren van sociale stage(dag) als sociale binding met de 
organisatie, verhogen van klantkennis en spreekuur op locatie handhaven/uitbreiden tot   
aan het benoemen van een vaste contactpersoon voor de klant. 
 
Dimensie Bereidheid    
 
Opvallend is, dat deze dimensie ten opzichte van de oude situatie een hogere score (+29) 
heeft. De rating average is op alle subvragen substantieel hoger. De percentages van 
voornamelijk twee vragen zijn gestegen. Het wordt als realistischer gezien om directe 
dienstverlening te verwachten en daarnaast wordt het onmiddellijk toesturen van gevraagde 
informatie ook anders/positiever beleefd.     
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Stellingen: SSC een blijvende organisatievorm én SSC een verbetering.  
 
Een zeer ruime meerderheid (67%) van de managementleden geeft aan dat het SSC geen 
blijvende organisatievorm is. Argumenten hiervoor zijn de verwachtingen van andere 
beleidskeuzes op termijn door het Hoofdkantoor en de kans op verdere centralisatie of 
geleidelijke overgang naar de oorspronkelijke situatie: terug naar de afzonderlijke locaties. 
  
Voor 33% is het SSC een blijvende vorm, met als reden dat uniform beleid en uitvoering 
essentieel zijn binnen een grote organisatie als DJI. Bovendien is de effectiviteit groter. 
 
Hoewel de organisatie tegenslagen heeft gekend/ondervindt vinden alle managementleden  
het SSC als een verbetering (100% score). De reden hiervoor is de bundeling van kennis en 
capaciteit. Er wordt onderkend dat het SSC nog niet op alle onderdelen goed presteert, maar 
op termijn wordt die verbetering wel verwacht.  
 
In grafiek 7 is een vergelijking gemaakt met de andere onderzoeksgroepen. Dramatisch is de 
score van de klanten: er is vrijwel geen verbetering ondervonden. Het management en de 
adviseurs zijn optimistischer.    
 

Grafiek7: Stelling ‘SSC wordt als een verbetering beschouwd’ 

 

 
 

 

 

Er is gebruik gemaakt voor het geven van suggesties om de dienstverlening te verbeteren.  
Benoemde speerpunten zijn het meer procesgericht werken, de communicatie over dienst-
verlening meer standaardiseren (niet alleen op basis van input klanten n.a.v. incidenten) en 
een aanmerkelijke impuls op het gebied van automatisering.  
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5.4 Resultaten klanten 

Uit de vragenlijst blijkt dat de basisdienstverlening van het SSC Midden niet aan de  
gestelde verwachting heeft voldaan. In tabel 5 wordt geïllustreerd dat de klanten de 
dienstverlening ten opzichte van de oude situatie op vijf dimensies lager hebben 
gewaardeerd. Het SSC Midden had zich ten doel gesteld om tenminste op het vlak van 
kennis en betrouwbaarheid in score vooruit te gaan. De uitkomst schetst een verslechtering. 
 
Tabel 5: Resultaten klanten op vijf dimensies met vergelijk oud versus nieuw 

 

- 0.013.443.45Bereidheid

- 0.552.603.15ICT

- 0.612.993.60Aandacht

- 0.472.833.30Kennis

- 1.042.243.28Betrouwbaarheid

VerschilNieuwe situatieOude situatie

Resultaten Klanten

 
 

 

Algemene gegevens 
 
De resultaten van het onderzoek geven aan dat de respons van klanten binnen de sector  
Jeugd het hoogst was (35%). Op een gedeelde tweede positie zijn de sectoren Gevangenis-
wezen en TBS (30%). De DBV toont de laagste respons (5%).   
 
Een meerderheid is langer dan 15 jaar werkzaam bij het Ministerie van Justitie (53%) en  
het op twee na hoogste percentage is 35%, bij de groep van 5-10 jaar. Beduidend minder 
ondervraagden zijn korter dan 5 jaar in dienst (8%). Dat geldt ook voor de klasse 11 tot 15 
jaar (4%).    
 
Het merendeel is universitair geschoold (70%). De overigen hebben een afgeronde HBO 
opleiding (30%). Het percentage van aantal mannelijke en vrouwelijke respondenten is 
redelijk in balans, respectievelijk 44% en 56%. Bij de arbeidstijd valt op, dat er weinig 
parttimers zijn; 4% met < 24 uur en 4% binnen de range van 24-32 uur. Een aanzienlijk  
deel heeft een arbeidstijd in de klasse 32-36 uur (53%) en 39% heeft een arbeidstijd van 
meer dan 36 uur. 
 
De periode dat klanten samenwerken met het SSC Midden is redelijk gelijkmatig verdeeld. 
Voor het  tijdvak 1-2 jaar, 2-3 jaar en > 4 jaar is 25% vastgesteld. Voor de periode 3-4 jaar   
is dat 19% en bij 6% is de samenwerking korter dan 1 jaar. Ten aanzien van de feitelijke 
samenwerking in of met het SSC Midden zijn er parallellen te trekken met de andere 
onderzoeksgroepen. Deze zijn in paragraaf 5.5 benoemd. 
 
Dimensie Betrouwbaarheid 
 
Het gezichtspunt betrouwbaarheid is in score fors gedaald (-1.04). Bij het nagaan van de 
scores van de hierop betrekking hebbende vragen blijkt er weinig vertrouwen te zijn in het 
vermogen om de beloofde dienst betrouwbaar te leveren. Bij de vraag of de dienstverlening 
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aan de verwachting voldoet zijn de scores veelzeggend: 38% (sterk mee oneens), 50% (mee 
oneens, 6% (neutraal) en 0% (mee eens). In de oude situatie voldeed voor 60% de dienst 
aan de verwachting (score gebaseerd op percentage van mee eens) en 20% is het daarmee 
mee oneens. 
 
In de afgelopen jaren heeft het SSC Midden geprobeerd om haar dienstverlening constant, 
vanuit organisatieperspectief, te verbeteren. De score bevestigt dat de eenzijdige ontwikke-
ling niet voldoende geslaagd is. Sterker nog, het lijkt erop dat de klant haar vertrouwen in 
een betrouwbare dienstverlening heeft verloren. De ervaringen op deze deelvraag zijn 
dermate slecht, dat het SSC Midden duidelijk naar een herstel op zoek moet gaan, zover   
dat realistisch en haalbaar is. 
  
Ook de deelvraag over het in één keer goed verlenen van de P&O dienstverlening is, in 
vergelijking met vroeger, wezenlijk anders gewaardeerd. De huidige gemeten waarderingen 
zijn als volgt: 31% sterk mee oneens, 57% mee oneens, 6% neutraal en 6% mee eens.        
In  de oude setting was de waardering: 33% mee oneens, 33% neutraal en 34% mee eens.  
Hoewel het voorstelbaar is dat de P&O dienstverlening zowel nu als toen niet in één goed 
verloopt, mag verwacht worden dat de klant hiervoor vergevensgezind zal zijn, alsmede 
geduld en begrip kan opbrengen. Dit gegeven is minder kwetsbaar en ingrijpend dan het 
structureel uitblijven van bepaalde verwachtingen. Als deze situatie niet adequaat en 
doortastend wordt opgepakt zijn de gevolgen van grotere omvang en is het herstellen van 
deze (tijdelijke) onbalans een haast onmogelijke opgave.  
 
De scores tonen ook aan, dat het SSC Midden onduidelijk is over wanneer welke diensten 
worden verleend en de belofte niet nakomen om de dienst binnen een bepaalde tijd te 
verrichten. Aangetoonde verschillen spreken wellicht meer tot de verbeelding. Bij het 
waarmaken van de huidige diensten is 50% het er mee oneens (vroeger 6%) en 13% het    
er mee eens (vroeger 47%). Ook het duidelijk aangeven van het procesverloop van de 
dienstverlening wordt verschillend ervaren; 44% is het er mee oneens (vroeger 20%) en  
25% is het er mee eens (vroeger 54%).     
 
De open vragen over het verbeteren van de dienstverlening zijn goed benut. De veelheid aan 
suggesties zijn teruggebracht naar enkele hoofdthema’s. Om de betrouwbaarheid van de 
dienstverlening te bevorderen is het volgende geantwoord: 
 

- Nakomen van afspraken; 
- Tijdige dienstverlening; 
- Verhogen van deskundigheid; 
- Inzicht in consequenties van handelen voor de klant (door o.a. meer communicatie). 

 
Dimensie Kennis 
 
De klanten ervaren dat de medewerkers kwalitatieve en bruikbare adviezen verstrekken. Dit 
wordt benadrukt door de score van 38% mee eens (oude situatie: 47% mee eens). Op deze 
vraag heeft 56% neutraal gescoord.  
Naar het oordeel van de klanten krijgen de medewerkers onvoldoende ondersteuning vanuit 
het SSC Midden om hun werk te doen. Dat gebrek is alleen zichtbaar in de tegenwoordige 
tijd: 44% is het er mee oneens dat voldoende ondersteuning plaatsvindt. In de oude situatie 
is dat omgekeerd. Toen was 7% er mee oneens. En 53% was het er mee eens dat er 
voldoende ondersteuning werd geboden. 
 
Er is vertrouwen in het optreden van medewerkers: 25% is het daar mee eens en 50% is 
daarover neutraal. In de situatie dat P&O deel uitmaakte van de eigen organisatie gaf het 
optreden weliswaar meer vertrouwen in de dienstverlening (67% mee eens). Dit percentage 
kan waarschijnlijk (deels) worden toegeschreven door het kunnen uitoefenen van eigen 
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invloed. Door de vorming van een SSC is die invloed komen te vervallen. De medewerkers 
zijn meer afhankelijk van systemen, werkwijzen en voorschriften en moeten in de huidige 
setting hun eigen werkwijze en invulling voor probleembenadering deels loslaten. Dat is 
merkbaar bij de klant en dat verklaart enigszins het verschil in beleving van toen en nu. 
 
Van de klanten is 50% het er mee oneens dat medewerkers over voldoende kennis 
beschikken en in geringere mate zijn klanten het er mee eens (19%). De klanten vinden dat 
het kennisniveau in de oude situatie voldoende was om vragen te beantwoorden (47% mee 
eens). Het beleven van te weinig kennis is een zorgelijk punt. De intensieve trainingen (op 
maat) moesten bijdragen aan een hogere deskundigheidsgraad. Het verdient aanbeveling 
hier nader onderzoek naar te doen. Vastgesteld moet worden waar de aansluiting van kennis 
op de gestelde vragen ontbreekt of tekort komt.    
 
Dimensie ICT 
 
Doordat de benodigde informatiesystemen niet of niet tijdig bij de start van het SSC Midden 
beschikbaar waren, ervaren veel klanten de dienstverlening als moeizaam en ondoorzichtig. 
Dit geldt zeker ten aanzien van systemen die het gebruikersgemak zouden moeten bevor-
deren en de organisatie in staat zou moeten stellen om eenvoudig en op elk gewenst 
moment stuurinformatie te genereren. Hiervan zou vooral de klant moeten profiteren. Het is 
niet verwonderlijk dat 56% het oneens en 38% het er sterk mee oneens zijn, dat er sprake 
zou zijn van een ordelijke ICT omgeving. 
 
De toegankelijkheid van (web)formulieren is in de praktijk een grote bron van ergernis. Het 
gebruik van de webformulieren is niet goed beoordeeld: 19% sterk mee oneens en 44% is 
het er mee oneens dat het nu naar tevredenheid functioneert. Daarentegen is 19% (mee 
eens) tevreden over het praktisch gebruik van de formulieren. In de oude situatie was op 
deze antwoordmogelijkheid een score van 33%.     
 
Ruim 56% is het er mee eens dat een SSC alleen succesvol kan zijn in combinatie met ICT 
faciliteiten. Weinig respondenten beoordelen het als een cruciale verbinding, 19% sterk mee 
eens.   
 
Dimensie Aandacht 
 
Op de vraag of medewerkers op de hoogte zijn van de specifieke behoeften heeft 13% met 
sterk mee oneens, 44% met mee oneens, 18% neutraal en 25% met eens geantwoord. Ten 
opzichte van de oude situatie ervaart de meerderheid dat medewerkers beschikken over 
organisatiekennis/sensitiviteit, 53% mee eens. Enige vervreemding met de organisatie is 
ontstaan door het noodgedwongen op afstand verlenen van diensten. Meer dan voorheen 
geldt dat medewerkers het contact moeten onderhouden en zich moeten inleven in de 
belangen, gevoelens en denktrant van de klant. Communicatie draagt bij aan de oplossing.     
Op die manier wordt de kloof tussen elkaars wereldbeelden verkleind.     
 
In de grafieken 8 en 9 zijn de percentages mee eens en mee oneens met elkaar in verband 
gebracht. Hierdoor wordt het onderscheid in opvatting nog beter benadrukt. Uit de resultaten 
kan ondermeer worden opgemaakt dat de klanten over het (gewenste) inzicht somber zijn. 
Ook de overtuiging van het management en de adviseurs over het op de hoogte zijn van 
specifieke behoeften is, vergeleken met de oude situatie, afgenomen. Het besef/gevoel dat  
er een zeker gemis in inzicht is kan bijdragen tot een gezamenlijke oplossing, waarbij het 
initiatief ligt bij het SSC Midden. De organisatie moet haar verantwoordelijkheid hierin 
nemen. 
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Grafiek 8: Inzicht in specifieke behoeften in huidige situatie (dimensie aandacht) 
 

 
 
 
Grafiek 9: Inzicht in specifieke behoeften in oude situatie (dimensie aandacht) 
 

 
 
 

De klanten vinden dat medewerkers evenveel toewijding tonen in de oude als nieuwe 
situatie: 62% en 60% mee eens. Van de klanten is respectievelijk 6% en 13% het er sterk 
mee eens. Toewijding is eerder een gedragseigenschap en is niet gebonden aan een 
bepaalde organisatiestructuur. Dat de klant nog steeds toewijding ervaart is een verdienste 
van de medewerkers.  
 
Ook ervaren de klanten voldoende begrip van medewerkers voor hun situatie. De scores  
zijn bijna gelijk aan elkaar, 50% mee eens (huidig) en 53% mee eens (oud). Geconstateerd 
is dat de klant (nagenoeg) geen achteruitgang ondervindt aan begripvolle medewerkers.   
Het besef dat begrip bijdraagt aan de samenwerking/verstandhouding is eerder individueel 
ingegeven dan door de organisatie opgedragen. Organisaties werken niet in een isolement. 
Op de wijze van voortbrenging en het primaire proces zijn veel krachten aan het werk. Meer 
dan ooit gaat het om aandacht c.q. opmerkzaamheid in de werkrelatie.  
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De klant vindt dat de uitleg over de dienstverlening beter kan: 6% sterk mee oneens en 50%  
mee oneens dat die uitleg nu voldoende gebeurt. Voor 13% is de uitleg toereikend (mee 
eens). De klant ervaart de uitleg in het verleden als voldoende, 60% mee eens. Een klein 
percentage heeft anders gescoord: 27% mee oneens en 13% neutraal. Sleutelwoord voor 
het bevorderen van het procesverloop is communicatie; (tussentijds) uitleg geven over de 
voortgang en het onderwerp bespreken op diverse niveaus. 
 
De empathie kan binnen de dienstverlening worden bevorderd door: 
 

- Snelle terugkoppeling; 
- Toename kennis over de organisatie; 
- Verhogen van bereikbaarheid medewerkers; 
- Meer persoonlijk en regelmatig contact met de klant. 

 
Dimensie Bereidheid 
 
Het uiteindelijke verschil tussen de waargenomen bereidheid is nihil (-0.01). Binnen de reeks 
van vragen zijn er nuance verschillen, die het vermelden waard zijn. Het is voor de klant 
realistisch om van P&O directe dienstverlening te verwachten, zowel nu (69% mee eens en 
13% sterk mee eens) als vroeger (73% mee eens).  
De klant is in enigermate ontevreden over de snelheid van dienstverlening: 44% is het er 
mee oneens dat de snelheid goed is en een klein deel is tevreden (25% mee eens). In de 
oude situatie vond 40% (mee eens) het leveren van diensten snel genoeg. De spreiding van 
de andere scores is als volgt: 7% sterk mee oneens, 20% mee oneens en 33% neutraal. 
 
Er is bereidheid tot helpen. De onderlinge scores zijn gelijkvormig. Ook bij het toesturen van 
aangevraagde informatie zijn geen bijzonderheden te zien. 
 
Stellingen: SSC een blijvende organisatievorm én SSC een verbetering. 
 
Volgens 75% is het SSC geen blijvende organisatievorm. De achterliggende redenen 
daarvoor zijn divers: niet in huidige vorm, niet met hedendaagse kwaliteit, te duur, 
cycluswerking (van regionaal naar decentraal; medewerkers terug naar locatie) en niet met 
de huidige opdracht (SSC Midden is geplaatst in spanningsveld van uitvoering en controle).     
 
25% van de klanten verwacht dat het SSC een blijvende vorm is, hetgeen wordt ingegeven 
door het opleggen daarvan door het hoofdkantoor, transparant blijft en het bedrijfskundige 
principe goed is. De dienstverlening blijft vooralsnog ondermaats.   
 
Bijna alle klanten beschouwen het SSC Midden niet als een werkelijke verbetering,  
94% heeft nee geantwoord. In totaal hebben 7 respondenten de vraag niet ingevuld.  
13% beschouwt het als een verbetering, vooral als het gaat om het uniformeren en 
standaardiseren van processen en beleid. Er is een kritische kanttekening geplaatst: de 
administratieve onderdelen en menskracht zijn overgeheveld en daardoor is er onvoldoende 
mogelijkheid om te sturen.  
 
De voornaamste redenen voor geen verbetering zijn: 
 

- Achteruitgang in de dienstverlening; 
- Verslechtering van ICT; 
- Efficiencyverlies (onpersoonlijk, te ver weg); 
- Kwaliteit niet kan waarborgen. 
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Suggesties 
 
Er zijn 12 suggesties genoteerd. Onderstaand een selectie van aanvullingen:  
 

- Aandacht voor ICT; 
- Afschaffen van de productencatalogus. Op basis van behoefte werkzaamheden 

uitvoeren, waarbij een integraal manager (locatiedirecteur) eindverantwoordelijk is 
voor de uitvoering en niet de directeur van het SSC Midden; 

- Medewerkers op locatie aanstellen en SSC Midden als instituut gebruiken om 
ingewikkelde zaken te helpen ondersteunen en/of gebruik maken van externe 
intervisie tussen de medewerkers, zodat waardevolle kennis gedeeld blijft; 

- Een centrale P&O die buiten de organisatie haar werk moet doen en op afstand 
service verleend is voor een TBS organisatie niet effectief en voor de medewerkers 
niet goed (bedrijfsvisie); 

- Proactief meedenken en advies geven aan het management.  
 
 
5.5 Vergelijking van resultaten 
 
Algemeen 
 
Uit de tabellen wordt gelijk duidelijk dat de onderzoeksgroepen, in de huidige situatie, op alle 
vijf dimensies lager hebben gescoord. Hierop is een kleine uitzondering. Het management 
heeft ten opzichte van oude situatie een positief verschil op de dimensies van ICT (+ 0.55) 
en bereidheid (+ 0.29).     

 
Van de respondenten bij de klanten heeft 53% een diensttijd van meer dan 15 jaar bij het 
Ministerie van Justitie. Bij het management en adviseurs is dat beduidend lager, respectieve-
lijk 33% en 24%. Het is aannemelijk dat de onderzoeksgroep klanten bekend zijn en ervaring 
hebben met eerdere reorganisaties en veranderingstrajecten. Deze groep heeft een belang-
rijk aandeel in het doen slagen van een veranderingstraject. 
 
Ook valt op dat de klanten, management en adviseurs gemiddeld 3 tot 4 jaar in of met het 
SSC Midden samenwerken. Hieruit kan worden afgeleid dat er sprake is van een relatief 
langdurige samenwerking. Daarnaast is de gemiddelde looptijd een aanduiding dat het 
samenwerken voor veel respondenten bij de start van het SSC Midden is ingegaan.  
 
De ondergrens van de hoogste behaalde opleiding is HBO. Alle adviseurs hebben een    
HBO opleiding voltooid. Bij de klanten is een aanmerkelijk deel universitair geschoold (70%) 
en slechts 20% van het management. 
 
Bij de klanten is het percentage van deelnemende vrouwen het hoogst (57%). Bij de 
adviseurs en management zijn het hoofdzakelijk mannelijke respondenten, respectievelijk 
70% en 65%.  
 
De arbeidstijd binnen de onderzoekgroepen laat een redelijk gelijk beeld zien. De respon-
denten hebben de hoogste scores in de klasse 32-36 uur per week (53% van de klanten,  
59% van de adviseurs en 17 % van het management). Er wordt verondersteld dat binnen 
voornoemde arbeidstijdklasse 36 uur heeft meest voorkomt. De parttime variant ligt vooral   
in de categorieën < 24 uur en 24-32 uur. 
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Opvallende zaken met betrekking tot de vijf dimensies. 
  
 
1. Betrouwbaarheid 

 
Er is een aanmerkelijk verschil in beleving tussen klanten, management en adviseurs over 
het aspect voldoen aan de verwachting. Het management meent dat P&O voldoet aan de 
gestelde verwachting over de dienstverlening (50% mee eens). De adviseurs zijn daarin 
minder resoluut (31% mee eens) en bij de klanten heeft dit onderdeel in de huidige situatie 
het nulpunt bereikt. Deze uiteenlopende scores tonen aan, dat de beeldvorming over 
verwachtingsmanagement niet parallel aan elkaar zijn. Het evenwicht is dermate verstoord, 
dat dringend afstemming met de klanten nodig is. Om de verschillen nader tot elkaar te 
brengen dient het management een plan van aanpak op te stellen. 
 
Daarnaast is de opvatting over de mate waarin P&O duidelijk uitleg geeft over haar dienst-
verlening ook per onderzoeksgroep verschillend. De klanten hebben daarin de hoogste 
score: 44% ervaart een mindere heldere uitleg. Het management en adviseurs zijn daarin 
meer terughoudend, respectievelijk 17% en 31% (mee oneens). Ook het verschil tussen het 
management en adviseurs vertoont op dit onderdeel een verschil. Hoewel de omvang van  
de managementgroep kleiner is, dan nog zou verwacht worden dat de score bij Advies lager 
behoord te zijn. Als het managementteam in de top-down benadering duidelijk is in de wijze 
waarop de dienstverlening verleend moet worden zou Advies hiervan wellicht minder last 
ondervinden. Blijkbaar heeft het managementteam daarin andere ideeën. 
 
2. Kennis 

 
Opvallend is de beeldvorming over het beschikken van voldoende kennis, in de huidige 
situatie, tussen enerzijds management/adviseurs en anderzijds de klanten. De schaalscore 
van het management en adviseurs is respectievelijk 67% en 44% mee eens. De klantscore  
is 19% mee eens. Ter vergelijking met de oude situatie is de score van de klant 47% mee 
eens. Onduidelijk blijft op wat voor soort vragen/kwesties de kennis door de klanten als 
onvoldoende wordt aangemerkt. Het hiaat in beoordeling dient onderzocht te worden. 
 
3. Aandacht 

 
De P&O medewerkers zijn naar het oordeel van de klanten niet/onvoldoende op hoogte    
van de specifieke behoeften. Over de bekendheid met de specifieke behoeften in de huidige 
situatie is de beantwoording van klanten: 12% sterk mee oneens en 44% mee oneens, 19% 
neutraal en 25% mee eens. Het management en Advies zijn voorzichtiger, er is vooral 
neutraal geantwoord (50% en 31%). Daarnaast meent 38% (mee eens) van de adviseurs de 
specifieke behoeften van de klant te kennen en het management beoordeelt 17% mee eens 
en 33% mee oneens.     
 
Het SSC Midden is voortdurend verbonden met klanten. Alle klanten doen ertoe en daarom 
zal het SSC Midden zoveel mogelijk met de behoeften en wensen rekening moeten houden. 
Een effectieve samenwerking hangt af van de juiste balans in aandacht en in het realiseren 
van toegevoegde waarde voor klanten. 
 
4. ICT 

 
Alle onderzoeksgroepen onderkennen dat ICT dé bepalende factor is voor het verwezen-
lijken van een succesvolle organisatie (SSC). De score percentages zijn daarin helder: 19% 
sterk mee eens, 57% mee eens (klant), 50% sterk mee eens, 33% mee eens (management) 
en 38% mee eens, 25% sterk mee eens (advies). 
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Het verbeteren van netwerken, systemen (voor het merendeel circuitgeschakeld) en web-
formulieren zijn van gewichtige betekenis voor de verwachte kwaliteit. De veeleisendheid  
van klanten over de ICT toepassing c.q. performance stelt de organisatie zwaar op de proef. 
Voor het waarmaken van een optimale serviceverlening is een daarop afgestemde ICT 
infrastructuur benodigd.  
 
5. Bereidheid 
 
Uit de resultaten komt naar voren dat alle onderzoeksgroepen het er mee eens zijn dat het 
realistisch is om directe dienstverlening te verwachten: 67% (klant), 56% (advies) en 50% 
(management). In de oude situatie is de score bijna gelijk: 73% (klant) en 60% (advies). Het 
scorepatroon van het management is op dit aspect meer gespreid: 33% neutraal, 50% mee 
oneens en 17% mee eens. 
 
De bereidheid van medewerkers om te (willen) helpen wordt zowel in de oude als nieuwe 
situatie door alle groepen redelijk gelijkmatig ondervonden: Management (100% en 67% 
mee eens), Advies (69% en 47% mee eens) en Klanten (69% en 67% mee eens).  
 
Een wisselend beeld in beantwoording treedt op bij de vraag over het direct toezenden van 
gevraagde informatie. Bij de klanten is de significante afwijking (in rating average) tussen de 
oude en nieuwe situatie minimaal (+ 0.05). Het management vertoont ook een hogere rating 
(+ 0.16). Advies laat een tegenovergesteld beeld zien. De nieuwe situatie is lager beoordeeld 
dan vroeger (- 0.27). De adviseurs geven hiermee aan in het verleden sneller te beschikken 
over informatie en deze te kunnen doorsturen. 
 
Het management heeft ten opzichte van oude situatie een positief verschil op de dimensie 
bereidheid (+ 0.29). Het verschil wordt verklaard door een hogere ‘rating average’ op alle 
subvragen in de huidige situatie.  
 
Uitsluitend binnen de onderzoeksgroep klanten is een extreme uitschieter waarneembaar: 
44% is het er mee oneens dat de snelheid van geleverde diensten thans goed is. Het 
management en de adviseurs ervaren de snelheid grotendeels goed (resp. 33% en 38% 
mee eens, alsmede 17% en 12% mee oneens). Er is een discrepantie tussen opvatting van 
de klanten en die van het management en de adviseurs.  
 
 
Grafiek 10: Snelheid van te leveren P&O diensten in huidige situatie (dimensie bereidheid) 
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In de oude situatie heeft het management een opvallend hoge neutrale score (66%) bij 
snelheid van geleverde diensten. De klanten zijn in oude situatie beduidend meer tevreden 
over de snelheid van te leveren diensten (40% mee eens). De adviseurs hebben zich positief 
uitgelaten over deze deelvraag: 53% mee eens en 7% sterk mee eens. In de huidige situatie 
is een kleine terugval zichtbaar: 38% mee eens en 50% neutraal.   
 
 Grafiek 11: Snelheid van te leveren P&O diensten in oude situatie (dimensie bereidheid) 
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5.6 Analyse interviews 
 
Alleen het verzamelen maakt het nog niet mogelijk om de centrale vraagstelling te beant-
woorden. Een van de belangrijkste onderdelen is het verwerken van de data zodat een 
analyse gemaakt kan worden waarop vervolgens een antwoord geformuleerd kan worden    
op de centrale vraagstelling. 
 
Als leidraad voor het uitwerken van de informatie is er voor gekozen om de gebruikte 
thema’s van Organisatie, Besturing en Klantbeleving te blijven aanhouden. Dit biedt een 
overzichtelijk geheel. In deze uitwerking zijn de overeenkomsten en/of afwijkingen benoemd.        
 
De expertgroep is in vier hoofdgroepen verdeeld. De bedoeling van deze gecreëerde 
opsplitsing is dat de zienswijze een indicatie kan geven over hun specifieke professie.    
 

1. Consultants (de heer G. Schnepper, de heer F. Willems en de heer R. Jongenotter) 
2. Managers bij een Shared Service Center (de heer T. Quispel en de heer N. de Bel)   
3. HRM goeroe (de heer prof. J. Strikwerda)   
4. HRM Managers in profit organisatie (de heer L. Hoeksema en mw. I. ten Hoedt) 

 
 
Thema 1: Organisatie 
 
Het principe bij Shared Service is een strikte scheiding tussen uitvoering (SSC) en beleid 
(opdrachtgevers). Alle geïnterviewden erkennen het belang van dit principe. Bij het  
definiëren van het begrip SSC worden veelal dezelfde accenten aangestipt: samenbrengen  
ondersteunende diensten, klant-leverancierverhouding en afspraken over diensten. De 
definities in eigen bewoordingen lijken in grote mate te zijn afgeleid van de omschrijving van 
de heer Strikwerda.  
 
De opsomming van de voor- en nadelen van een SSS heeft veel overlappingen. De kern  
van de voordelen hebben vooral betrekking op kwaliteitsverhoging en kosteneffectiviteit. 
Veelgehoorde steekwoorden bij de nadelen van een SSC zijn de fysieke afstand en onder-
linge afhankelijkheid. Op dit punt is weinig verschil geconstateerd tussen de benoemde 
hoofdgroepen. Duidelijk is geworden dat voor de afbreukrisico’s maatregelen geformuleerd 
moeten worden die de kans op het optreden van het risico minimaliseren. 
 
De toegevoegde waarde van (het samenwerken met) een SSC wordt doorgaans door 
klanten anders beleefd. De consultants zien dat de organisaties zich in de beginfase vaak 
krampachtig willen vasthouden aan oude gewoontes, waardoor een mogelijke waardecreatie 
wordt verdrongen. De heer Strikwerda meent dat de kracht van een SSC wordt ontleend aan 
het toenemende verwachtingspatroon van burger en bedrijfsleven over de kwaliteit van de 
dienstverlening (kostenbesparing). Deze benadering lijkt vooral maatschappelijk bepaald     
te zijn, op macro niveau. De consultants benadrukken de economies of skill (bundelen en 
managen van kennis) en de economies of scale (standaardiseren en vereenvoudigen).  
De managers binnen het SSC redeneren meer vanuit de praktijk en verwachten dat de 
verzakelijking het imago van het Ministerie van Justitie als modern werkgever versterkt.  
Deze toegevoegde waarde is niet direct meetbaar.   
 
Bijna alle geïnterviewden geven aan dat een goed onderbouwde argumentatie over nut en 
noodzaak van een SSC noodzakelijk is. Die onderbouwing moet ook aandacht geven aan 
mogelijke nadelen en samenwerkingsverbanden. Hiermee worden mogelijke lange termijn 
gevaren voorkomen.  
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De mens wordt meermaals aangeduid als succesfactor. De medewerkers in de organisatie  
moeten de vertaalslag maken. De basis voor succes ligt niet alleen in de ‘harde’ factoren 
maar ook in de cultuurfactoren. Strikwerda geeft aan dat die praktische vertaling vaak beter 
verloopt in het bedrijfsleven dan in de publieke sector. Ook de organisatie moet voldoende 
toegerust zijn om die verandering te kunnen waarmaken, zoals hoogstaande ICT faciliteiten, 
medewerkers die andere competenties kunnen aanleren en onvoorwaardelijke steun vanuit 
het topmanagement.    
 
Alle geïnterviewden zijn overtuigd van het bestaansrecht van een SSC. Over de betekenis 
van een SSC en de vorm van het organisatiemodel op middellange termijn zijn de volgende 
nuances aangegeven. De heer Strikwerda acht het aannemelijk dat SSC’s zich verder 
ontwikkelen tot een plug- and play infrastructuur. De betekenis van een SSC hangt sterk af 
van de economische-, technologische ontwikkelingen en bovenal van menselijke ingeving. 
De managers binnen het SSC doen een uitspraak die meer is gebaseerd op de eigen 
organisatie en ontwikkelingen daarbinnen. De komst van P-Direkt heeft gevolgen voor het 
inrichten van de interne organisatie. Het SSC blijft behouden. De hiërarchische inbedding en 
klantgerichtheid zullen een aanmerkelijke verandering ondergaan.       
 
Een geleidelijke invoering van een SSC heeft de voorkeur: de intentie wordt breed 
geformuleerd maar de concrete taakvelden en de wijze van samenwerken wordt geleidelijk 
opgebouwd. Op die manier krijgen de deelnemers geleidelijk aan meer inzicht in de manier 
waarop het concept werkt en welke consequenties het heeft voor de betrokken bestuurders, 
organisaties en personeel. De vier hoofdgroepen zijn unaniem in hun zienswijze dat de 
invoering bij publieke organisaties veelal een langere doorlooptijd heeft dan in private 
organisaties.  
 
Thema 2: Besturing 
 
De consultants hebben de ervaring dat medezeggenschapsorganen bij (non) profit 
organisaties het inhoudelijke transitietraject sterk kunnen beïnvloeden door geforceerd 
afspraken te maken over een verantwoord personeelsplan. Deze manier van inspraak kan 
de ingezette koersverandering stilleggen waardoor de organisaties geen zin meer hebben   
in het verder doorontwikkelen. Ook de managers bij een SSC erkennen de krachtige invloed 
van de ondernemingsraad. De tegenwerking van de ondernemingsraad heeft volgens 
Strikwerda te maken met het willen vasthouden aan traditionele organisatiemodellen en 
onvoldoende op de hoogte zijn van nieuwe organisatievormen.  
 
Om de klantbinding te optimaliseren is volgens de geïnterviewden een vast aanspreekpunt 
noodzakelijk. Voor velen vormen de Personeelsadviseur en Accountmanager de schakel 
tussen de klant en het SSC. Uit de consultant ervaring van de heer Jongenotter blijkt dat een 
SSC in de publieke sector veelal klantgericht is georganiseerd en daarom waarde hechten 
aan één aanspreekpunt. De heer Strikwerda vindt dat op het strategische, tactische en 
operationele niveau zekerheden moeten worden ingebouwd.  
 
Kenmerkende verschillen tussen een SSC en de traditionele business unit zijn het ontstaan 
van relatiemanagement, scheiding in beleid en uitvoering en de geheel andere werkwijze   
die ook aanvullende competenties vereisen. In de optiek van Strikwerda treedt er een 
verschuiving op van positie georiënteerd (macht) naar contributie georiënteerd (reputatie 
gebaseerd op zichtbare bijdrage aan het geheel).  
 
Volgens de heer Willems zijn SLA’s bedoeld voor prestatiemeting over de kwaliteit van        
de dienstverleningsafspraken. Een gedetailleerde uitwerking van outputtermen wekt              
wantrouwen en is gedoemd te mislukken. De heer Jongenotter komt steeds vaker vereen-
voudigde SLA’s tegen. De heer Strikwerda spreekt over een forbearance contract (productief  
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zijn zonder de prestaties verfijnd vast te leggen). Een zwaarlijvige SLA wordt ontraden. De 
heer De Bel deelt dit standpunt en vindt dat de SLA ook dient als controle instrument. Uit    
de reacties over het borgen van prestaties kan geconcludeerd worden dat organisaties 
verschillend met de invulling van de documenten omgaan. Feit blijft of een strakke normering 
volstaat. Het behalen van die norm is van ondergeschikt belang, de klant wil slechts een 
dienst waarna die heeft gevraagd.  
 
De uitgangspunten voor de interne organisatie van een SSC zijn professionaliteit en 
klantgerichtheid. Het management van een SSC zou aangesteld moeten worden op basis 
van bewezen competenties op het gebied van bedrijfs- en doelmatig organiseren van de 
processen. Medewerkers worden aangesteld op basis van het voldoen aan de gevraagde 
competenties. Dit heeft consequenties voor het huidige personeel. Niet iedereen zal een 
plaats vinden in een nieuw SSC, want zowel de functie-eisen als het aantal functies zullen 
veranderen. Een actief mobiliteitsbeleid zou ervoor kunnen bijdragen, dat invulling wordt 
gegeven aan de zorg voor het huidige personeel.  
 
Thema 3: Klantbeleving 
 
Organisaties kunnen negatieve ervaringen hebben met de dienstverlening op afstand. Om 
deze eventuele valkuil te ondervangen is het noodzaak om aandacht te hebben voor het 
totale SSC concept. De heer Willems meent dat vooraf de koers en ontwikkeldoel van een 
SSC bepaald moet worden. Daarnaast moet vastgesteld worden hoe het verandertraject 
ingang wordt gezet.  
 
Door volledige concentratie en toewijding op de invoering van een SSC kan voorbij worden 
gegaan aan het klantperspectief. De klant heeft volgens Willems geen fallback scenario en 
dat verklaart de urgentie van ondersteuning in de samenwerking.       
 
Volgens Strikwerda is een gelijkmatige groei op alle assen nodig. Bij scheefgroei dient 
adequaat te worden ingegrepen. De primaire verantwoordelijkheid voor het signaleren van 
ongelijkmatige groei ligt bij het hoofdkantoor. Op basis van de interviews en vragenlijsten is  
in de huidige situatie een onevenredige ontwikkeling geconstateerd (figuur 14).  
 
Figuur 14: Verhoudingsgewijze ontwikkeling op drie assen 

Bron: eigen schets gebaseerd op model van Strikwerda (figuur 7)  
 

 
Door de minimale sturing door het Hoofdkantoor heeft het SSC Midden zichzelf verder 
ontwikkeld en is voorbij gegaan aan de stagnatie bij de klanten. In de snelheid waarmee    
het SSC Midden zich wilde verbeteren en profileren is de klant niet constant betrokken, met 
als gevolg een toenemende kloof. Het afhankelijkheidselement in de dienstverlening dwingt     
tot gezamenlijke participatie. In de literatuur wordt het belang van samenwerking benadrukt. 
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Volgens de heer Willems is de klant niet gewend om mee te groeien op een dienstver-
leningsniveau wat door anderen is ontwikkeld. Daarin schuilt de onmacht, het verzet en 
argwaan van klanten in een optimale werking van de SSC’s.   
 
In alle gesprekken komt naar voren dat het SSC als een blijvende organisatievorm wordt 
beschouwd. Hooguit kunnen ontwikkelingen in de markt aanleiding geven om activiteiten    
op termijn te gaan outsourcen.      
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Hoofdstuk 6  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De theoretische beschouwing en de ervaringen vanuit de praktijk zijn in dit hoofdstuk  
bij elkaar gebracht. Op basis van de in de voorgaande hoofdstukken benoemde bevindingen 
zijn onderstaand de belangrijkste conclusies puntsgewijs op een rij gezet. 
 
Op basis van de conclusies uit het onderzoek zijn enkele aanbevelingen opgesteld om  
de klantwaarde verder te optimaliseren en om richting en sturing te geven aan nieuwe 
initiatieven op het gebied van samenwerking. 
 
Door de hoge respons van de survey kunnen de resultaten en bevindingen met meer 
zekerheid en betrouwbaarheid worden geïnterpreteerd. 
 
6.1 CONCLUSIES 
 
In deze paragraaf worden eerst de algemene conclusies gegeven en vervolgens de 
conclusies per dimensie. 

 
1. De klantgerichtheid in de relatie van SSC Midden met de klant vraagt aandacht. Klanten 

beleven over het algemeen een grotere mate van anonimiteit, verslechterde bereikbaar-
heid en een beperking van maatwerk.  
 

2. Binnen de besturingsfilosofie is de functionele aansturing van DJI naar het SSC Midden 
en van het SSC Midden naar de klanten niet op een solide manier verankerd. Er is niet 
sprake van een zuivere klant-leverancierrelatie als de klant bedrijfsvoeringsafspraken 
ondermijnt en het hoofdkantoor DJI deze houding gedoogt en niet ingrijpt.  

 
3. De klanten zijn vooral bij het begin van het veranderingsproces onvoldoende betrokken 

geweest. In de samenwerking wordt dat voor beide partijen steeds duidelijker. Uit de 
haalbaarheidsstudie SSC DJI, interviews en literatuuronderzoek is helder dat de 
invoering van een SSC een groeiproces is en dat alle partijen evenredig die ontwikkeling 
moeten doormaken.  

 
4. Het imago van het SSC Midden is zwaar aangetast. De klanten ervaren de dienst-

verlening op alle vijf dimensies in de huidige situatie als een absoluut verval. Vooral de 
dimensie betrouwbaarheid wordt in huidige situatie ongunstig door klanten gewaardeerd         
(- 1,04 verschil t.o.v. oude situatie).  
 

5. Het Shared Service Center is volgens de klanten, management en adviseurs niet een 
blijvende organisatievorm (nee: 66% van het totaal). De klant is daarin het stelligst: 75%. 
De verwachting dat het SSC hét antwoord zou zijn kostenreductie, kwaliteitsverbetering, 
standaardisatie, concentratie van expertise en verhoging arbeidsproductiviteit is door de 
uitkomst van de stelling (vraag 14 van de vragenlijst) aan het wankelen gebracht.     
 

6. Het SSC Midden wordt door een meerderheid (61%) niet beschouwd als een verbetering. 
De klanten zijn bijna unaniem in hun mening: 94% geen verbetering. Het management is 
overtuigd van een verbetering (100%) en de adviseurs voor 63%. 
 

7. Het management en de klanten hebben een verschil in perceptie over het aanwezige 
kennisniveau (dimensie kennis) in het SSC Midden.  

 
8. Het huidige netwerk, systemen en webformulieren (dimensie ICT) zijn ontoereikend om 

een optimale dienstverlening te kunnen garanderen. Alle drie de onderzoeksgroepen 
hebben hun onvrede daarover geuit.  
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9. De klanten zijn ontevreden over het tempo van het leveren van P&O diensten (dimensie 
bereidheid). De opvatting hierover tussen de klanten en die van het management en de 
adviseurs verschillen. 
 

10. Vastgesteld wordt, dat het grootste zorgpunt voor de klant de betrouwbaarheid van  
diensten is en in het bijzonder het voldoen aan de verwachtingen (dimensie betrouw-
baar). De mening van de klant en het management/adviseurs wijken sterk af en dat vergt 
om gezamenlijke bijstelling. 

 
11. Klanten vinden dat de medewerkers van het SSC Midden te weinig bekend zijn met de 

specifieke behoeften van de klantorganisatie (dimensie aandacht). In de beleving van de 
klant is dat een ernstige tekortkoming. 

 
12. Op een groot aantal punten kan worden vastgesteld dat de dienstverlening in de beleving 

van de klanten niet is verbeterd. De adviestaken in brede zin dienen sterk te worden 
verbeterd. 

 
13. De kloofanalyse (ServQual) wijst uit dat vooral gap 2 de bottle-neck vormt in de huidige 

dienstverlening. 
 
14. Er zijn veel suggesties gegeven om het deelaspect empathie te bevorderen en de 

betrouwbaarheid van de dienstverlening te optimaliseren. Ook is gebruikt gemaakt voor 
het geven van suggesties voor het verbeteren van de dienstverlening in algemene zin. 
 

 
Relevantie van dit onderzoek 
 
Het onderzoek kent een praktische en een wetenschappelijke relevantie. De relevantie kan 
uitmonden in toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde van dit onderzoek bestaat uit: 
 

- Een toegevoegde waarde voor de wetenschap. 
Het meten van klanttevredenheid in externe markten is veelvuldig onderzocht. Ook  
de klanttevredenheid in interne situaties is goed gedocumenteerd in de literatuur.     
Er is weinig onderzoek in de non-profitorganisaties verricht met behulp van het model 
ServQual. Dit onderzoek heeft ervoor gezorgd dat een aanzet is gemaakt. 

- Een toegevoegde waarde voor het SSC Midden, afdeling Advies en het Ministerie 
van Justitie. 

- Een toegevoegde waarde voor derden. 
 
 
6.2 AANBEVELINGEN 
 
Hieronder zijn 11 aanbevelingen geformuleerd. 
 
1. De samenwerking door middel van een uitvoerige contractbasis met prestatie-indicatoren 

(juridische constructie) beïnvloed in sterke mate de manier waarop de klant het 
advies/product beoordeelt c.q. waarneemt. Wanneer stringente toetsing van output blijft 
bestaan en er geen gemeenschappelijkheid in doelen wordt bereikt zullen de afspraken 
over dienstverlening onvoldoende draagvlak hebben. Door het opstellen van een 
convenant, die op hoofdlijnen de producten/diensten en wederzijdse bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden benoemd en waarborgt, kan de ontstane druk op verwachte 
prestaties wellicht verminderen. De huidige dienstverleningsovereenkomsten kunnen 
worden ontbonden. Hiervoor in de plaats dient één minimum basiskwaliteit door de  
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SSC’s te worden gegarandeerd. De minimum basiskwaliteit voor alle routinematige taken 
wordt door de Hoofddirectie DJI vastgesteld. Op deze doorbraak dient intensief toezicht 
te worden gehouden in eerste instantie door de Portefeuillehouder SSC en in tweede 
instantie door de Hoofddirecteur DJI. Vanuit 

 
2. Vanuit organisatiekundig perspectief zal de onderlinge samenwerking verstevigt moeten 

worden door meer inzicht te verkrijgen in elkaars werkwijze en daarmee complementair 
te zijn en minder het (waargenomen) strijdtoneel te beklimmen bij dreigende knelpunten.  

 
3. Het creëren van draagvlak onder het personeel van de samengevoegde afdelingen,     

het ontwikkelen van een ‘corporate identity’ en een servicegerichte attitude vormen 
belangrijke succesfactoren. Er zijn sterke aanwijzingen dat de moederorganisaties 
onvoldoende zijn gegroeid in hun (nieuwe) rol als opdrachtgever; definiëren van 
opdrachten, minder adhoc en meer planmatig werken. Deze achterstand in ontwikkeling 
bepaald voor een groot deel de negatieve uitlatingen over het SSC Midden. Het verdient 
aanbeveling om de verwachtingen over de dienstverlening te bespreken en te komen tot 
hernieuwde inzichten die de samenwerking bevorderen.     

 
4. De grootste uitdaging voor het management van het SSC Midden is om de beeldvorming 

over de organisatie bij de klanten te verbeteren. Het management zal zicht moeten 
hebben op wat er zich afspeelt in het samenwerkingsverband; levert de samenwerking 
daadwerkelijk iets op of kost het alleen tijd en geld. 

5. Het optimaliseren Het optimaliseren van het besturingsmodel met heldere afspraken. In 
de huidige setting is het Hoofdkantoor (SSC DJI) niet vertegenwoordigd in de lokale 
klantenraden. Door  het ontbreken van deze essentiële schakel komen in dit gremia de 
opdrachtgever (klant) en opdrachtnemer (SSC Midden) dikwijls in tegenstrijdigheden 
danwel in een gespannen houding terecht, waardoor de samenwerking kan verslechteren 
en het vertrouwen kan beschadigen.  

Aangeraden wordt te kiezen voor de variant om een beslissingsbevoegde vertegenwoor-
diger van het Hoofdkantoor te laten deelnemen aan de klantenraad of het instellen van 
een landelijke klanten- of afnemersraad voor de SSC’s.  
In de afnemersraad zijn vertegenwoordigers van de DJI sectoren aanwezig en van het 
hoofdkantoor. Zij stemmen met de directeur van het SSC de dienstverlening van het SSC 
beleidsmatig en op het niveau van de Producten en dienstencatalogus af. Elke wijziging 
in de dienstverlening van het SSC wordt in dit overleg besproken en vervolgens voor-
gelegd aan de portefeuillehouder Bedrijfsvoering, die de wijziging al dan niet accordeert 
of voorlegt aan de Hoofddirectie. De portefeuillehouder (eventueel in samenspraak met 
de gehele hoofddirectie) stelt het beleid vast en geeft aan het SSC de opdracht om het 
vastgestelde beleid uit te voeren. 
 
Een andere drastische aanpak voor het op orde brengen van de besturingsrelatie is om 
het SSC te positioneren als een landelijke dienst van DJI, waarbij de vijf regionale SSC’s 
samengevoegd worden tot één SSC.   
 

6. Uit de vragenlijst blijkt, dat een meerderheid het SSC niet als een blijvende organisatie-
vorm beschouwd. Door het houden van een vervolgonderzoek bij alle onderzoekgroepen 
kan een realistisch toekomstbeeld verkregen worden en scenario’s worden geschetst 
voor de verschillende modellen van samenwerking. 
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7. Binnen de onderzoeksgroep wordt het SSC Midden niet direct als een verbetering 
beschouwd. Aan de hand van het inzicht in en bevindingen over de vijf dimensies is 
nader overleg met de klanten en adviseurs noodzakelijk. Dit is een taak voor het 
management om verdere beeldvervuiling te voorkomen en in gezamenlijkheid vast te 
stellen waar de verwachte verbetering uitblijft.  

 
8. Er dient nagedacht te worden over de wijze waarop accountmanagement verder vorm 

moet krijgen. De accountmanager is het vaste aanspreekpunt van de afnemer. Door het 
ontbreken van geformaliseerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een 
liaison functie wordt aanbevolen om een Accountmanager aan te stellen.    

 
9. Er wordt weinig gebruik gemaakt van niet-cyclische besturingsinstrumenten zoals door-

lichtingen en audits gebaseerd op een brede risicoanalyse. Op het niveau van een SSC     
kan meer benchmarking plaatsvinden. Audits binnen het SSC vinden beperkt en niet 
systematisch plaats. Vanuit die invalshoek wordt voorgesteld om een visitatiekring te  
gaan instellen. De visitaties zijn een hulpmiddel om te komen tot verbetering van de 
interne sturing en uitvoering van beleids- en bedrijfsvoeringprocessen: 

 
- Periodiek beoordelen of het SSC Midden (nog) de goede dingen doet, de beloofde 

kwaliteit levert en om te beoordelen wat er verbetert kan worden;  
- Inzicht in de processen (hoe pakken we het aan, wie betrekken we erbij, op welke 

wijze, met inzet van welke middelen en met welk resultaat); 
- Het creëren van meer inzicht in de kritische factoren voor interne samenwerking en 

voor samenwerking met externe stakeholders (beeldvorming over het SSC, tijdigheid  
in het nakomen van afspraken en bewust van politieke koers en klantverwachtingen); 

- Focussen op samenhang tussen verschillende functionele gebieden en op externe 
factoren in de processen. 

 
10. Indien het management een SSC wil creëren waarbij de organisatieculturen Adhocratie 

en Marktgeoriënteerd dominant zijn, wordt aangeraden om door middel van het 
Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) vast te stellen wat de dominante 
cultuur binnen het SSC Midden is. Als voornoemde organisatieculturen niet dominant zijn  
wordt aanbevolen alsnog een cultuurverandering door te voeren. 

 
11. Voor een betere aansluiting bij de klanten wordt aangeraden om medewerkers te stimu-

leren in klantgericht denken door het organiseren van een uitwisselingsprogramma. Doel  
is wederzijds verhogen van inzicht op de processen en belevingen van de klant en het 
SSC Midden. De indrukken en ervaringen van het uitwisselingprogramma kunnen met 
collega’s worden gedeeld en deel gaan uitmaken van een klantgerichtere samenwerking.  

 

Tot slot wordt aanbevolen om alle aanbevelingen op te nemen in een integraal plan van 
aanpak. Een programmamanager kan, onder aansturing van de directeur van het SSC 
Midden, de verbeterpunten, vanuit mogelijke projectteams, coördineren. 
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6.3 Beperkingen onderzoek 
 
Elk onderzoek kent zijn beperkingen. Allereerst is in deze studie slechts een case onder-
zocht. Hierdoor zijn de resultaten niet statistisch generaliseerbaar, en is het dus niet mogelijk 
om uitspraken te doen over andere gevallen (andere SSC’s) dan deze specifieke casus.   
Het aantal studies naar SSC’s binnen de overheid is zeer beperkt. Vandaar dat wordt 
aanbevolen om vervolgonderzoek te laten plaatsvinden, die één of meerdere unieke 
kenmerken hebben ten opzichte van de tot nu toe verrichte studies. 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een periode, waarin de klanten al kritiek hadden op 
de geleverde prestaties. Dit heeft invloed op de resultaten. 
 
Een andere beperking van dit onderzoek is dat het zich specifiek heeft gericht op de HRM 
functie, en de gevolgen van de dienstverlening daarop. Wanneer het SSC Midden wil 
onderzoeken of de uitspraken van toepassing zijn voor de gehele organisatie, zal verder  
onderzoek nodig zijn.    
 
6.4 Beantwoording van deelvragen 
 
In deze paragraaf zal een antwoord worden gegeven op de deelvragen. Hierbij zal veelvuldig 
worden verwezen naar de verschillende paragrafen waarin het antwoord uitvoerig is 
besproken. 
 

1. Inzicht te verkrijgen in de mate van tevredenheid van de klantorganisaties over het  
SSC Midden én het opsporen van mogelijke ‘gaps’ in dienstverlening. 

 
Om de mate van tevredenheid over de dienstverlening te bepalen zijn vragenlijsten 
verstuurd. In hoofdstuk 5 zijn de uitkomsten daarvan nader beschreven. Vastgesteld is, dat 
de klanten in hun eindoordeel over de vijf dimensies, ten opzichte van oude situatie, lager 
scoren. In de dienstverlening is vooral gap 2 van het ServQual model disfunctioneel. Het 
beleid is nagenoeg niet op de (klant)verwachtingen gericht. 
 

2. Inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de klant-leverancier relatie.  
 
Als subvraag stond vermeld of de (gedwongen) winkelnering van invloed zou zijn op het 
functioneren van de klantorganisatie(s) en haar beeldvorming over het SSC Midden. De 
uitkosten van de enquête geven duidelijk aan, dat er sprake is van ontevredenheid. Dit beeld 
wordt expliciet versterkt door het gedwongen afnemen van diensten bij het SSS Midden. 
Door het opleggen van deze verplichting kan bij tegenvallende prestaties of andere 
verwachtingen het optimistische beeld van het SSC Midden worden aangetast.  
 
Ook blijkt uit de vragenlijst, dat het SSC niet als een succes wordt bestempeld.  
 

3. Doen van aanbevelingen voor verbetering van de bedrijfsvoering binnen het          
SSC Midden (toetsen van theorie aan de praktijk).  

 
Er zijn aanbevelingen gedaan om een verbeterde bedrijfsvoering binnen de eigen organisatie 
te kunnen realiseren. Gezien de verslechterde verhouding met de klanten is het raadzaam 
om snel tot een praktische vertaalslag te komen. 
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Bijlage 1: Organigram 
 
 

In de praktijk komt naar voren dat er meerdere modellen zijn te onderscheiden voor de plaats 
van het Shared Service Center in de interne organisatie. Binnen het Ministerie van Justitie 
worden de vijf SSC’s als aparte entiteiten beschouwd (sectoroverstijgend).         
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Bijlage 2: Bespreekpunten interviews 

 
Ten behoeve van de uniformiteit en consistentie in vraagstelling is een lijst van bespreek-
punten en stellingen opgesteld, welke als leidraad is gehanteerd bij de interviews met 
deskundigen op het gebied van SSC’s. De mate van diepgang waarin deze bespreekpunten  
aan de orde zijn gesteld varieert naar de gelang de relevantie ervan. 
 
Bespreekpunten: 
 

1. Organisatie 
 

- Wat verstaat u onder een Shared Service Center. 
- Wat zijn volgens u de voordelen van een Shared Service Center. 
- Wat zijn de nadelen van een Shared Service Center. 
- Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren. 
- Hoe denkt u dat het SSC als organisatiemodel er over vijf of tien jaar uitziet. 
- Waar ligt volgens u dé kracht/waardecreatie van een Shared Service Center. 

 
 

2. Besturing 
 

- Welke impact heeft de veranderende zeggenschapsverhouding op de samenwerking. 
- Wat zijn volgens u de essentiële schakels tussen de klant en het Shared Service 

Center om de klantbinding te optimaliseren. 
- Wat zijn de kenmerkende verschillen tussen een Shared Service Center en het 

traditionele businessunit model. 
- Op welke manier kunnen de geleverde prestaties worden geborgd. 

 
 

3. Klantbeleving 
 

- Wat zijn de valkuilen/dilemma’s van een Shared Service Center en hoe daarop 
anticiperen. 

- Wat zijn volgens u de kritische factoren in de klant- leverancierrelatie. 
- Op welke manier kan de dienstverlening beter aansluiten bij de klant. 
- Hoe kan de verwachting van de klant worden gemanaged (sturen op gedrag en 

resultaat / aansturingspatroon). 
- Welke manier van aansluiting vinden is het meest effectief en waarom. 

 
 
Stellingen: 
 

1. Het SSC is een blijvende organisatievorm. 
2. HRM outsourcing is de oplossing voor een betere dienstverlening. 
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Bijlage 3: Toelichting bij vragenlijst 
 

Onderwerp: Onderzoek naar de klantwaarde 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Mijn studie bij de NCOI Business School voor de MBA opleiding HRM bevindt zich in de 
laatste fase. Als eindopdracht heb ik mij als doel gesteld een onderzoek in te stellen naar  
de waardering van de dienstverlening van het SSC Midden ten behoeve van de relaties die 
hiervan gebruik maken. Wat verwacht men ervan, wat zijn de ervaringen en op welke wijze 
kan de functionele inzet worden verbeterd.  
 
Ik heb met externe deskundigen themagesprekken gevoerd over de organisatorische en 
functionele betekenis van een Shared Service Center, waaronder met Hans Strikwerda, die 
over dit onderwerp een bestseller heeft geschreven. De gesprekken waren bedoeld om een 
algemeen beeld te vormen. 
 
Specifiek wil ik nu graag inzicht krijgen in de betekenis van de P&O dienstverlening vanuit 
het SSC Midden binnen onze organisatie. Ik stel uw medewerking op prijs. 
 
Het is van belang om vanuit de praktijk waardevolle reacties te vernemen die aangeven of 
het SSC Midden op koers ligt, dan wel of gewenste aanpassingen nodig zijn. Daarvoor heb  
ik 21 vragen opgesteld waarvan de invulling naar mijn inschatting 5 minuten vergt. De 
vragenlijst is opgebouwd uit een algemeen kader, deel 1 (huidig samenwerken) en deel 2 
(oude situatie, waarbij afdeling P&O onderdeel was van de eigen organisatie).  
 
Graag binnen vijf (werk)dagen de lijst invullen.  
De link naar de online vragenlijst is: 
 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=gIUPouYv49KTBRS6MXILCA_3d_3d  
 
 
Uw antwoorden en gegevens worden door mij volstrekt vertrouwelijk verwerkt én alleen voor 
dit onderzoek gebruikt.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

  
Marcel Zikken 
  
Ministerie van Justitie 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Shared Service Center Midden 

Postbus 592, 6710 BN Ede 

Bennekomseweg 43, 6717 LL Ede 

  

T: 088 - 0794300 
F: 088 - 0794310 

M: 06 - 53747648 
E: m.zikken@dji.minjus.nl 
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Bijlage 4: Vragenlijst (surveymonkey.com) 
 
Overzicht van vragen die via een link, naar surveymonkey.com, zijn ingevuld. 
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