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Even voorstellen …

Willem Zwijgers

Equalit 

Oosterhout

fte

1.200 werkplekken

6 gemeenten

150.000 inwoners

Almar Wimer Siebenga

ISZF

Bolsward

24 fte (30 fte?)

750 (1.200) werkplekken 

7- 9 gemeenten

85.000 – 140.000 inw.

ISZF

Almar Wimer Siebenga
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De ISZF-deelnemers 
7 gemeenten

85.000 inwoners

intro
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Wat is ISZF? 

• Een shared service organisatie van zeven gemeenten in Fryslân 

• Een gemeenschappelijke regeling 

• Innoverend initiatief van InAxis (www.inaxis.nl) in 2003

• Gestart op1 januari 2004

• Een organisatie die intensief samenwerkt met haar deelnemers en 
andere gemeenten; flexibel, klantgedreven en resultaatgericht. 

• Bestuurders en medewerkers van de zeven deelnemers en het SSO 
die hun kennis en ervaring in de samenwerking brengen om hun 
gemeenten effectief en efficiënt te laten fungeren in hun 
bedrijfsvoering en dienstverlening met behulp van ICT: samen in 
beheer en projecten

Terugblik
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Takenpakket ISZF

• Uitvoeren netwerkbeheer en reken- en datacentra 

• Gezamenlijk ontwikkelen ICT-beleid 

• Ondersteuning functioneel beheer 

• Ondersteuning informatiemanagement

• Ontwikkelen en beheren ICT-architectuur

• Voeren van project- en programmamanagement

• Uitvoeren van ICT-inkoop

• Opleiding en training op het gebied van ICT

intro
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Organisatie
Strategie

Samenwerking

Organisatieontwikkeling

Externe communicatie

DIRECTIE

BELEIDSONTWIKKELING

Architectuur

‘Egem-i’ advisering

Methodes & methodieken

“Business development”

Synergie
OPERATIES

Incident beheer

Wijzigingsbeheer

Probleembeheer

Ondersteuning  Informatiemanagement

PLANNING & CONTROL

Audits

Beveiliging

Software compliance

Projectmanagement

Inkoop & Vendor management

Financiën 

Projectondersteuning
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1 bodemplaat

Volkswagen groep
Autonome merken

Eigen identiteit

Eigen prijsklasse

Verschil in kwaliteit

Beperkte marges 

Delen investeringen 

Optimaal benutten groep

Samen werken
Bentley, VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche
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“ISZF groep”

Autonome gemeenten

Eigen identiteit

Eigen problematiek

Omvang

Financiële ruimte

Stigma op samenwerken

Bolsward, Gaasterlân Sleat, Harlingen, Lemsterland, 

Littenseradiel, Nijefurd, Wûnseradiel

1 bodemplaat
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Startsituatie 2004

• 6 gemeenten + 10.000 inwoners

• Focus op automatisering

• Fragmentarisch en verkokerd werken: Taakgericht

• “Ieder voor zich”: wielen opnieuw uitvinden

• Minimale beleidsontwikkeling

• Veel inhuur 

• Weinig kennisontwikkeling

• Geen NUP, geen KING

• ICT-ers blussen brandjes, de waan van de dag

• Beperkte communicatie door ICT-ers

• Bedrijfsvoering < > ICT dienstverlening

• Continuïteit en kwaliteit van de ICT-dienstverlening: kwetsbaar

• 6 x inkoop
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ISZF vandaag

• 7 gemeenten deelnemer

• Primaat ICT-beleid bij de deelnemende organisaties. 
• Interesse in eigen provincie

• Doorontwikkeling nodig: gematigde en beheerste schaalvergroting kan

• Tijd nodig voor ontwikkeling visie op strategische ontwikkeling ISZF

• De WGR als continue discussie en toch de beste juridische vorm 

• Begroting al zes jaar binnen oorspronkelijke business case!

• 30 (23 fte) professionals met achtergronden op o.a. bestuurskunde, bedrijfskunde, ICT, financiën, 
makelaardij, vastgoed en milieu

• Organisatie en communicatie:
– Elkaar meer aanspreken.

– Procesgericht.

– Klantgedreven ok, maar klantoriëntatie kan nog beter. 

– Motto geen A zonder I. 

– Behoefte aan andere focus voor projecten: van applicatie naar processen bedrijfsvoering en dienstverlening 

• Leeuwarden als collega, buurman en logische sparringpartner
• Betrokken bij herindelingen en toetredingen

• Nauw betrokken bij diverse initiatieven promotie samenwerking en SSO

Terugblik
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Kosten ISZF

• Eenmalige kosten instap

• Doorbelasting exploitatielasten 

– Gezamenlijk netwerk

– Centrale infrastructuur 

– Organisatie ssc

– Uren ISZF-medewerkers in investeringsprojecten

• Licenties naar rato -/- korting

• Overige inkoop

• Investeringen naar eigen deelname 
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Opdrachtgeverschap ISZF

• Perspectieven
– Instandhouding

– Vernieuwing

– Ondersteuning

• Interactie op meerdere niveaus
– Eigenaar - Bestuurder

– Opdrachtgever - Directeur/ secretaris

– Klant  - Contractmanager

– Eindgebruiker - Functioneel beheerder 

• Verantwoording 



Overlegstructuur ISZF
Overlegstructuur Doelstelling Samenstelling

Dagelijks Bestuur Geïnformeerd worden over en 

besluiten over bedrijfsvoering en 
dienstverlening ISZF
Portefeuillehouders strategie, innovatie, 
financiën en service management

Portefeuillehouders I&A 

Directeur ISZF is secretaris

Adviescommissie Overleg over het gezamenlijk 

informatiebeleid en voortgang 

investeringsprojecten. 

Alg. directeuren-secretaris met directeur 

ISZF 

Voorzitter 1 van de secretarissen

Contractmanagers Overleg over dienstverlening en 

informatieplanning

‘Hoofden’ bedrijfsvoering

Tactisch niveau

Voorzitter adviseur ondersteuning 

informatiemanagement ISZF

Projectoverleg (thema 

gerelateerd) 

Overleg tussen de 

deelprojectleiders van de 
aangesloten gemeenten en een 

projectleider van ISZF over een 

specifiek thema. 

Projectleiders van ISZF met de 

projectleiders uit de gemeenten, 
voorgezeten door Opdrachtgever 

gemeenten c.q. projectleider

Applicatiebeheerdersoverleg  per 

gemeente 

Overleg over het gezamenlijk 

informatiebeleid van de gemeente

Functioneel applicatiebeheerders

Contractmanager is voorzitter

Adviseur ondersteuning 

informatiemanagement namens ISZF

Applicatiebeheerdersoverleg per 

thema of applicatie over de 
deelnemers heen

(o.a. Burgerzaken, BAG, 

MidOffice)

Aansluiten van applicaties op 

wensen en behoeften van 
deelnemers bij de onderliggende 

thema’s.

Vakinhoudelijke deskundigen gemeenten 

en adviseur ondersteuning 
informatiemanagement namens ISZF
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Ontwikkelingen rondom ISZF

• Basisregistraties

• Opkomst Geo-informatie

• NUP1+n

• Herindelingen 

• Financiële crisis en vergrijzing

• Omgevingsdienst en toenemende ketensamenwerking 
vereisen groei  

Terugblik



Utrecht verbindt

Ontwikkelingen bij ISZF

• Optimalisering organisatie 

– Optimaliseren (‘Itil-’)processen

– Benutten eigen lessen, niet alleen werken

– Meer specialisme 

– Verder ontwikkelen competenties met kernprogramma

– Sterkere scheiding integratie en continuïteit van de 

ondersteuning 

• Opschaling !? 

Terugblik

VNG congres 2010
Leeuwarden- VFG

Excursie naar het ISZF 

maandag 7 juni van 14.00 -17.00



Equalit 2.0

Willem Zwijgers

Equalit samenwerking



Wat is Equalit

• Sinds 2005 een SSC ICT

• Lichte GR zonder meer (per gemeente)

• Ontwikkeld vanuit A over I naar meer…..

• Platform voor samenwerking deelnemers

• Aantal gemeenten: 7

• Aantal inwoners: 155.756

• Aantal werkplekken: 1.500

• Volledig onderdeel gemeente Oosterhout

• Op afstand geplaatst

• Eigen huisvesting

• Eigen begroting en rekening

Takenpakket Equalit

• Uitvoeren netwerkbeheer en reken- en 
datacentra 

• Uitvoeren van ICT-inkoop

• Gezamenlijk ontwikkelen ICT-beleid 

• Ondersteuning functioneel beheer 

• Ondersteuning informatiemanagement

• Ontwikkelen en beheren ICT-architectuur

• Voeren van project- en programmamanagement



Kosten Equalit

• Eenmalige kosten instap (frictiekosten)

• Doorbelasting kosten Equalit per werkplek

• Overige inkoop / aanbestedingen

Startsituatie 2005

• 2 gemeenten

• 14 medewerkers

• Veel inhuur

• Geen architectuur

• Geen stevige I advies tak

• Geen uniformiteit

• Geen processen

• ……………



Equalit 2010

• Organisatie op orde

• Centrale rol bij gezamenlijk beleid

• Bijna geen inhuur meer

• Katalysator voor samenwerking

- Aanpak projecten: 

- Gemeenschappelijke eGem realisatieplannen

- Overall projectplan per jaar

- Regierol over de gemeenten heen

- Adviseur per lokaal project

Organisatie ontwikkeling

• Opzetten ondersteuning

• Secretariaat, P&O, Communicatie, Financiën, 
Juridisch, ….

• Inrichten middenmanagement laag

• Aanscherpen procesvoering

• Invoeren Architectuur

• KTO, proces audit,

• Planning en control cycles



Organisatie
Management

Unitleider Equalit

Advies & Projecten
Coördinator Advies & Projecten

Service Management
Coördinator Service Managent

Operations
Coördinator Operations (H-OPS)

Ondersteuning
Coördinator Ondersteuning

Storage
Senior +

Systeembeheerders

Netwerk
Senior +

Systeembeheerders

Systemen
Senior +
Systeem-

beheerders

Applicaties
Senior +
Systeem-

beheerders

1e lijns support
Senior +

Medewerkers niveau 1
Medewerkers niveau 2

2e lijns
support
Senior +

Medewerkers

Projectleiding
Senior +

Projectleiders

Advies
Senior +

Adviseurs

Senior 
adviseur

Architectuur
I-architect
A-architect

Afdelingsassistente
Mdw. Fin. Administratie

Mdw. Ondersteuning

Funct. en Appl. Beheer
Senior +

Funct. en Appl. beheerders

Overlegstructuur
Overlegstructuur Doelstelling Samenstelling

Deelnemersraad Overleg van de aangesloten 

gemeenten en Equalit. 

Directeuren, voorgezeten door het 

hoofd Equalit

Tactisch overleg gemeenten Overleg tussen de aangesloten 

gemeenten en Equalit

voorafgaand aan de 

deelnemersraad.

Contactpersonen van de aangesloten 

gemeenten voorgezeten door Equalit

Applicatiebeheerdersoverleg per 

gemeente 

Dit overleg wordt 

georganiseerd door Equalit en 

omvat de aangesloten 

gemeenten en Equalit.

Applicatiebeheerders vanuit de 

gemeenten, voorgezeten door 

contactpersoon van de desbetreffende 

gemeente

Applicatiebeheerdersoverleg per 

thema of applicatie over de 

deelnemers heen

(o.a. Burgerzaken, Corsa)

Aansluiten van applicaties op 

wensen en behoeften van 

deelnemers bij de 

onderliggende thema’s.

Vakinhoudelijke deskundigen vanuit 

de gemeenten en adviseur Equalit.

Projectoverleg (thema gerelateerd) Overleg tussen de projectleiders 

van de aangesloten gemeenten 

en een I-adviseur van Equalit

over een specifiek thema. 

Projectleiders vanuit de gemeenten, 

voorgezeten door I-adviseur



Proces Audit

1. Initieel – Processen zijn ad hoc en niet georganiseerd (geen formele beheersing);

2. Herhaalbaar – Processen volgen een regulier patroon (beperkte beheersing);

3. Gedefinieerd proces – Processen zijn gedocumenteerd en gecommuniceerd (basis in control);

4. Beheerst en meetbaar – Processen worden gevolgd en gemeten (aantoonbare beheersing);

5. Geoptimaliseerd – Best practices worden gebruikt en geautomatiseerd (pro-actief).

Resultaten ICT-monitor

Ervaring met
automatisering
op de werkplek

Ervaring met
dienstverlening
door Equalit

Beoordeling
snelheid

afhandeling

Algemene
waardering

dienstverlening

�8,5 

�6,9 �7,2

�5,8

�8,4 

�6,9



Onderwerp van 

samenwerking

- strategie

- ondernemingsplan

- beleidsplan

- bepalen doelstellingen

- procesherontwerp

- procesherinrichting

- invoeren nieuwe

applicatie

- opleiden gebruikers

- dagelijkse operatie

- finetunen bedrijfspro-
cessen

- finetunen applicaties

- informatiebeleid

- applicatie- en gegevens-

architectuur

- informatieplan

- systeemontwikkelbeleid

- definitie informatiebehoefte

- ontwerp nieuwe applicatie

- programmeren of selectie

standaardpakket

- inrichten en testen

- informatiebeleid

- ICT-architectuur

- automatiseringsplannen

- jaarplannen

- programma van eisen

- selectie

- installatie

- inrichten en testen

Beleid en planning
(strategisch)

Projecten en innovatie
(tactisch)

Gebruik en beheer
(operationeel)

Organisatie en

bedrijfsprocessen

Applicaties

ICT-infrastructuur

- helpdesk (vragen, storingen)

- exploitatie/verwerking

- bewaken performance
- klein onderhoud

- helpdesk (vragen, storingen)

- exploitatie/verwerking
- bewaken performance

- klein onderhoud

Taken die volledig worden uitgevoerd door de deelnemende gemeente

Taken welke in de toekomst in onderling overleg uitgevoerd worden

Taken die volledig in onderlinge afstemming worden uitgevoerd

Taken die volledig worden uitgevoerd door het SSC ICT 

Uitdagingen bij regionale 

samenwerking

• Patchwork deken

• Extra kosten

• Architectuur

• Koppelingen

• Verantwoordelijkheden



Lessons learned

• Customer Intimacy vs operational 

excellence

• Koester bestaande klanten

• Professionele ICT vergt professionele 

klant

• Heb je beheerorganisatie op orde

• Schaalgrootte deelnemers heeft invloed!

Utrecht verbindt

De Shared Service Organisatie

De gemeente als opdrachtgever van de shared service organisatie
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Vragen
1. Waarom samenwerken?

– De meerwaarde van samenwerken? 

– Valkuilen en Succesfactoren bij samenwerken?

– Samenwerken als bezuinigingsmaatregel?

2. Taken uitvoeren voor meerdere gemeentes? Wat betekent dat? Hoe werkt dat?

3. Waar is beleidsvorming gepositioneerd? 
– Wat is beleid en wat is uitvoering? Hoe ga je ermee om in de praktijk……?

– Wie bepaalt de prioriteiten bij verschillende opdrachtgevers?

4. Hoe ver ga je met standaardiseren? Kun je standaarden opleggen? 
5. Hoe ontwikkel je een Shared service organisatie? 

– Wat zijn de essenties? 

– Hoe geef je deze vorm? 

– Hoe ontwikkel je de medewerkers?

– Samenwerken en rechtsvorm

– Hoe optimaliseer je de processen? 

– De achterblijvers

6. Hoe ga je om met nieuwe deelnemers?
– Hoe sluit je nieuwe gemeenten aan?
– Wat doe je als er gemeenten wegvallen

– Wat doe je met de medewerkers?

7. Enthousiaste medewerkers als belangrijkste succesfactor? Hoe creëer je die?

8. Hordes bij samenwerken

9. ………..

Utrecht verbindt

1-Meerwaarde van samenwerken

• Transparante overheid

• Eenmalige gegevensverstrekking

• Vermindering administratieve lasten
• Alle communicatiekanalen open

• De gemeente als poort tot de overheid

• Samenwerken in ketens met andere overheden

• (schaarse) Medewerkers met andere competenties
• Meer inzet ICT in bedrijfsvoering en dienstverlening

• Besparen van kosten (marktpositie, …..)

• Betere benutting ICT-competenties, specialismen en 
middelen

• Opmaat voor herindeling c.q. intensievere samenwerking
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1-Valkuilen en Succesfactoren

• Falend opdrachtgeverschap

• Gebrek aan kennis, competenties en formatie voor goed 
opdrachtgeverschap

• Onduidelijke positie functioneel applicatiebeheer

• Ontbreken coördinerend informatiemanagement

• Geen onderscheid BELEID en Uitvoering

• Krampachtig sturen op Automatisering ipv ICT als  
ondersteuning van dienstverlening en bedrijfsvoering

• “ Cherry picking” in plaats van voortdurend zoeken naar 
synergie binnen de samenwerking om daarmee optimaal 
in de individuele informatiebehoefte te voorzien. 

• Uitbesteden en niet samenwerken

Utrecht verbindt

1-Valkuilen en Succesfactoren

• Integreer stapsgewijs op natuurlijke momenten

• Borg de regie op uitvoering door gemeenten vanaf de start! 

• Regel monitoring performance van de sso – 0- meting

• Zorg eerst voor een continue en kwalitatief goede basisinfrastructuur

• Trek medewerkers aan met kennis van de gemeentelijke 
bedrijfsvoering en dienstverlening

• Vergroot daarna langzaam de bodemplaat (applicaties en “beleid op 
uitvoering)

• Investeer in de medewerkers: fun & learn
• Ontwikkel kennis en competenties samen met de gemeenten
• Trainingcentrum met ‘eetcafé’ bij SSO

• Zorg voor onderling vertrouwen tussen deelnemers 
• Richt de focus op inzet ICT in bedrijfsvoering: structurele voordelen

– Samenwerken op alleen automatisering: eenmalig voordeel
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1-Samenwerken als bezuiniging

• Bestaande "automatiseringsactiviteiten“ en verder niets: Lagere kosten en 
hogere kwaliteit. 

• Minder inhuur externe specialismen. Hogere personeelslasten, meer regie 
op leveranciers en uitvoering, betere RfP’s. 

• Samen uitvoeren NUP en andere vernieuwingsactiviteiten. Lagere 
investeringen en exploitatiekosten. 
– Lagere inkoopkosten (15% Deloitte). 
– Delen projectkosten (projectleiding, training, communicatie, inkoop, conversie, 

investeringen in hard en software en beheer)

• Beter opdrachtgeverschap bij samenwerking hoger in de organisatie

• Samenwerking lijkt altijd duurder. Meer zicht en sturing op alle ICT-kosten. 

• Een professionele ICT-inkoop, vendor management, programma-
en projectmanagement, projectondersteuning en planning & control op ICT-
uitgaven

• Ook kosten voor huisvesting en P&O van de ICT-dienstverlening 

• Ook kosten van de bestuurlijke ondersteuning bij samenwerking in GR.

• De gemeente met SSO een veel aantrekkelijker werkgever voor ICT-
professionals. Externe ontwikkelingen
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2-Werken voor meer gemeenten? 

ISZF
• Een basispakket voor de dienstverlening 

wordt gezamenlijk vastgesteld.
• Het pluspakket wordt bepaald vanuit 

uiteenlopende behoeftes van de klanten.
• Er is één architectuur
• Er is één manier van werken
• Alle deelnemers zijn gezamenlijk eigenaar
• De toerekening van kosten wordt 

gezamenlijk bepaald.
• Eén opdrachtgever namens alle deelnemers 

per investeringsproject
• Eén beveiligingsbeleid
• De Adviescommissie is verantwoordelijk 

voor het gezamenlijk ICT-beleid en 
prioriteitstelling.

• Een DVO is basis voor de dienstverlening 
met SLA’s voor de afwijkingen 

• ……..

Equalit

• Een basispakket voor de dienstverlening 
wordt vastgesteld door de eigenaar. 

• Het pluspakket wordt bepaald vanuit 
uiteenlopende behoeftes van de klanten.

• Er komt één architectuur
• Er is één manier van werken. 

• Eén klant is eigenaar. De andere 
gemeenten zijn klant. (Equalit)

• De toerekening van kosten wordt bepaald 
door de eigenaar 

• Eén beveiligingsbeleid (??)

• Meerdere opdrachtgevers voor meerdere 
investeringsprojecten (??)

• De Deelnemersraad is …..

• Een DVO is basis voor de dienstverlening

• ………

Door hun rechtsvorm en verschillende start hebben ISZF en Equalit 

verschillende werkwijzen, maar ze groeien naar hetzelfde model.
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3-Positionering beleidsvorming

• Wat is beleid?  

• Wat is uitvoering? 

• Waar stuur je de uitvoering op?

• Hoe ga je ermee om in de praktijk……?

• Wie bepaalt de prioriteiten voor de SSO bij 
verschillende opdrachtgevers?

• Is er nog wel autonomie?

• Welke eisen stelt samenwerking aan de 
opdrachtgever?

Utrecht verbindt

3-Model sso

S/D

CM

We1 We2 We3

S/D

Accm

Afd 1 Afd 2

Shared Service OrganisatieOpdrachtgevende Organisatie

B&W

Raad

Algemeen Bestuur

DB
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3-Model sso
Shared Service OrganisatieOpdrachtgevende Organisatie

BELEID
Opdracht/ vraag

UITVOERING
Aanbod

Utrecht verbindt

3-Beleid ontmoet Uitvoering

Business       Information     Technology

Strategy

Tactics

Operations
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3-Beleid ontmoet Uitvoering

Beleid & planning

Advies & vernieuwing

Operationeel beheer & 
exploitatie

Organisatie & 

werkprocessen

Informatiesystemen 

applicaties

Technische 

infrastructuur

Utrecht verbindt
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Prioriteitstelling

• Informatiemanagers gemeenten

• Adviescommissie (secretarissen)

• Bestuur (…) 
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4-Standaardisatie

• Inhoud Basis- en pluspakket

• Producten en dienstencatalogus

• Dienstverleningshandvest 

• Service level agreement

• €€ en prioriteiten bepalen grotendeels de 

standaards en “autonome” keuzes de “Plus”

Utrecht verbindt

5-Veranderen en ontwikkelen

Van stand alone ICT 

afdelingen naar 

een sso voor meerdere 

gemeenten
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5-De essenties bij ontwikkelen

• Mensen

• Geld

• Huisvesting
• Rechtsvorm

• Opdrachtgeverschap en Opdrachtnemerschap

• Beeldvorming SSO bij opdrachtgevers en wereld

• Mogen of moeten
• Samenwerken of uitbesteden: ‘drive for synergy’

• Tempo van ontwikkeling SSO

• Ontwikkelen en bouwen SSO met eigen mensen

• Rechtsvorm

• Inrichting processen en organisatie

Utrecht verbindt

5-De ICT-omgeving

• Stapsgewijze aanpak

• Van eenvoudig naar complex

• Van pluriformiteit naar harmonisatie

• Van automatisering naar informatisering

• Van zelf doen naar uitbesteden of 

samenwerken met andere overheden
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• Organiseer medezeggenschap

• Communicatie
– Overleg 

– Nieuwsbrief

– Informatiemarkten

– Extranet

– Performancerapportages 

• Werk aan kennisoverdracht 

• Maak bestuurders en medewerkers trots

5-Ontwikkeling ISZF 

Terugblik
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5- Rechtsvorm

• GR

• GR met centrumconstructie

• Coöperatie

• …..

Gem_3

SLA_b

DVH

SLA_a

GR

Gem_2
Gem_1
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5-De achterblijvers 

• Regel opdrachtgeverschap 
– Op bestuurlijk niveau: de I&A-portefeuillehouder
– Op MT-niveau: 

• de secretaris-directeur 

• de informatiemanager (IM)

– Op applicatie- c.q. procesniveau
• de ‘functioneel applicatiebeheerder’ of ‘key user’

• Besluitvorming en planning & controlcyclus
– Informatieplan

– Begroting en meerjarenraming: de basis voor de ICT dienstverlening
– Monitoring dienstverlening met o.a. kwartaalrapportages en projectrapportages

• Interne coördinatie: overleg tussen IM en de overige opdrachtgevers over:
– Performance ICT-dienstverlening
– Voortgang projecten
– Informatieplanning

– Aanvullende wensen
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6-Nieuwe deelnemers

• De introductiescan

– Meerwaarde voor samenwerking en 
individuele gemeente

– Onderlinge verschillen en overeenkomsten

– Startpositie

– Ambitie

– Samenwerken of uitbesteden?

• Kennismaken personeel



Utrecht verbindt

6-Vertrekkende deelnemer (s)

• Plan van aanpak uittreding

• Rol mediator

• Medewerkers

• Middelen

• …….
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7-De enthousiaste medewerkers

• Betrek de medewerkers vanaf de prille start bij proces

• Zorg voor mix oude en nieuwe medewerkers 

• Warm welkom!

• Doe samen iets informeel (gaming oid)

• Blijf praten

• Leer elkaar kennen

• Na de toetreding
– Samen voorbereiden transitie

– Afbreken eigen ICT

– Potentieelscan, POP, Opleiding & Training

– Kernprogramma rondom ontwikkeling kennis en competenties

• Voortgangsgesprekken

• Intervisie

• Volledig open en tijdige communicatie

• Zorg voor kansen, kennis en ontwikkeling, geef verantwoordelijkheid
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8-Hordes bij samenwerken

• Opdrachtgeverschap - Opdrachtnemerschap

• Prijsstelling

• Beleid – Uitvoering

• Zeggenschap en juridische vorm

• ‘Drive for synergy’

• Absorptievermogen SSO: 
– Medewerkers: kennis- en competentieontwikkeling en cultuur

– Houding en omvang deelnemer

– Nieuwe technologieën

– Tempo van ontwikkeling SSO

– Focus

• Optimale omvang SSO

• Onderling vertrouwen!!!!!!!!!!!!!!!!
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10-De geboden

1. Gemotiveerde medewerkers (de basis)

2. Universele bodemplaat (streven naar)

3. Opdrachtgeverschap (eenduidig en integraal)

4. Organiseer vraag en aanbod (gemeente/ sso)

5. Transparantie (dienstverlening, prijs, besluitvorming)

6. Communicatie (op alle niveaus, frequentie)

7. “Samenwerkende gemeenten – ISZF is geen 
leverancier” (focus op synergie)

8. De gemeente is de “baas” (raak niet in verleiding!)
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Intergemeentelijke samenwerking 

LEERPUNTEN
Shared Services


