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Samenvatting  
 
Met zeer veel enthousiasme en inzet hebben de projectgroep en werkgroep onderzocht of 
het concept van shared services op het gebied van human resource management, een 
SSC HR, voor de Gemeente Amsterdam haalbaar en wenselijk zou zijn. Het antwoord 
daarop is positief: een SSC HR biedt meerwaarde zowel in kwalitatieve als in financiële zin. 
Hierbij moet worden gedacht aan verbetering van de transparantie van het proces, meer 
continuïteit en kwaliteit in HR-dienstverlening en synergie door samenwerking, en 
vermindering van de totale HR-werklast. Een SSC HR brengt niet louter positieve effecten 
met zich. En belangrijk nadeel is het feit dat de medewerkers van het SSC HR fysiek zijn 
gescheiden van de werklocaties van de medewerkers en leidinggevenden van de 
Stadsdelen, Diensten en Bedrijven. Verder betekent de noodzaak tot standaardisatie van 
het werkproces en de regelgeving ook dat er minder bewegingsruimte bij de Stadsdelen, 
Diensten en Bedrijven op dit vlak zal zijn. 
 
Voor individuele organisaties zal dan ook gelden dat aan de verschillende vormen van 
meerwaarde een verschillende waarde wordt toegekend. De HR-strategie en -organisatie 
van  stadsdelen, diensten en bedrijven verschillen onderling, en beïnvloeden zo de weging 
van de verschillen vormen van meerwaarde. Daar komt bij dat de transitie naar een nieuwe 
organisatie en een modern HR-proces – vergaand ondersteund met ICT –  complex is. In 
workshops en gesprekken wordt duidelijk gesignaleerd dat er veel weerstand zal zijn tegen 
de beoogde veranderingen. Hiermee moet bij de transitie serieus rekening worden 
gehouden. 
 
De projectgroep is van mening dat fasering van de invoering, sturing door de participerende 
organisaties zélf, en een professionele veranderingsstrategie belangrijke succesfactoren 
zijn voor het welslagen van het project. De voorgestelde transitie wordt zeker als kansrijk 
beschouwd, omdat daarin voldoende ruimte is voor bijsturing en aanpassing. 
 
In de nieuwe situatie zal de focus van de decentrale HR-organisaties  bijna volledig komen 
te liggen op de managementondersteuning en de organisatieontwikkeling. Het SSC HR zal 
zich bezighouden met de administratie en informatievoorziening en het beschikbaar stellen 
van specifieke expertise. Hierbij is essentieel dat, door ICT ondersteund (e-HRM), een 
nieuwe werkwijze wordt gerealiseerd, waarbij manager en medewerker zelf direct toegang 
hebben tot informatie, en verdergaand in hun HR taken worden ondersteund.  
 
Het SSC HR kan invulling geven aan schaalvoordelen en kwaliteitsverbetering mits het een 
bulkproces betreft waarbij de procesgang, zoals aangegeven, grotendeels 
gestandaardiseerd kan. De projectgroep schat in dat standaardisatie wel tot op zekere 
hoogte mogelijk is, mits dit voldoende aandacht krijgt in het transitietraject. Om voldoende 
de schaalvoordelen te realiseren is het echter belangrijk dat een groot aantal van de 
organisaties van de Gemeente Amsterdam zal participeren. Dit heeft ertoe geleid dat de 
projectgroep voor de bepaling van de financiële opbrengsten en kosten is uitgegaan van 
een drietal scenario’s met als variabelen het aantal participerende organisaties. Verder is 
ook een tweetal automatiseringsvarianten bekeken: aanpassing of vervanging PView. 
 

                                              Baten en Kosten 
 
 
Varianten 

Eenmalige 
aanloopkosten 
 
                      M€ 

Struct. resultaat 
met een SSC 
 
p.j.                M€ 

 
 

Startgroep (40 %) met  na 3 
jaar géén vervolgfase alle 
overige organisaties 

7.6 1.5 

Basisscenario Startgroep én vervolgens 
alle organisaties (100 %) 

11,2 6.3 

Scenario  
Participanten

Startgroep én vervolgens 
alleen bedrijven& diensten 
(57.8 %) 

8.6 2,9 

Scenario 
Automatisering

Startgroep én vervolgens 
alle organisaties (100 %) 

20,2 4.4 

 
Tabel 1  Eenmalige kosten versus jaarlijks resultaat (vanaf stabiele fase) 
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Het structurele positieve resultaat is het gevolg van een inkrimping van het totale aantal 
P&O medewerkers gemeentebreed met circa 100 fte. De huidige decentrale P&O 
organisatie zal qua omvang afnemen van ca 490 fte naar ongeveer 245 fte. Dit betreft 145 
P&O-adviseurs/managers (0.8 fte P&O op 100 fte aan medewerkers) en 100 decentraal 
werkende specialisten. De P&O adviseurs/managers in de decentrale organisaties zullen 
zich vooral richten op beleidsadvisering en ondersteuning van het management.  
In totaal zal er binnen het toekomstige SSC HR naar schatting 145 fte werkzaam zijn. 
 
Een eenmaal ingericht SSC HR kan in de toekomst ook de thuisbasis vormen voor een 
aantal centrale P&O-diensten zoals het beheer van P-net, PB2200 en beheertaken die 
momenteel door CP&O worden uitgevoerd. Omdat het al dan niet opnemen van deze 
diensten geen invloed heeft op de mogelijke besparingen zijn zij buiten deze businesscase 
gehouden.  
 
Naast baten met betrekking tot de realisatie van een personeelsreductie van 100 fte kunnen 
er ook besparingen gerealiseerd worden door een gecentraliseerd inkoopproces van 
externe dienstverlening. Begroot is dat hiermee gemeentebreed naar schatting jaarlijks 
circa M€ 1.9 kan worden bespaard. Omdat deze besparing echter ook gerealiseerd kan 
worden zonder de realisatie van een SSC HR is door de projectgroep besloten deze baten 
buiten de businesscase SSC HR te houden. 
 
Berekeningen van de incidentele – en structurele opbrengsten en kosten laten, 
onafhankelijk van het scenario, altijd een positief resultaat zien. De balans tussen 
inspanning (aanloopkosten) en opbrengsten wordt echter gunstiger als uiteindelijk alle 
organisaties participeren. In de transitiefase ontstaan positieve resultaten van 0.2 M€ in 
2006 oplopend naar 6.4 M€ in 2010. 
 
De belangrijkste risico’s liggen op het gebied van standaardisatie en verandermanagement. 
Dit betekent dat het management van participerende organisaties zich hiervan vooraf 
voldoende bewust moet zijn en bereid is om deze bewuste keuze ook gedurende het 
verander traject te blijven steunen en uitleggen.  
 
Samenvattend leidt dit tot de volgende argumentaties waarom een SSC HR wel of niet 
interessant is voor de Gemeente Amsterdam: 
 
Voordelen 

• Redelijke omvangrijke bijdrage aan ombuigingen; 
• Vermindering van de totale HR werklast; 
• Kwaliteitsverbetering ondersteunende HR proces;  
• Eenduidige kwaliteit van P&O binnen de gehele gemeente  
• Grotere transparantie en toegankelijkheid van informatie voor alle betrokkenen; 

waarmee sturingsmogelijkheden op personele aspecten toenemen; 
• Meer continuïteit in HR dienstverlening en synergie door samenwerking;  
• Voorkomt sterke groei decentraal aangestuurde automatisering HR proces;  
• Conform beleid gericht op vernieuwing van werkprocessen; 
• Conform beleid gericht op meer efficiency in algemene ondersteunende processen 

gemeentebreed; 
• Realiseren van samenwerkingsvoorbeeld met een goede kans van slagen (HR- 

organisatie is redelijk veranderingsgericht);  
• Kwalitatieve hoogstaande P&O specialisten zijn ook voor kleinere organisaties 

beschikbaar. 
  
Nadelen 

• Voor individuele medewerkers kan de consequentie zijn dat zij in de toekomst hun 
huidige functie niet meer kunnen bekleden; 

• Standaardisatie gaat ten koste van uniciteit en decentrale autonomie; twijfels over 
bereidheid te harmoniseren; 

• Afhankelijk van de huidige werkwijze kunnen managers het gevoel krijgen dat de 
nieuwe werkwijze voor hen arbeidsintensiever wordt.  
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• Niet alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam hebben op hun werkplek de 
beschikking over of zijn gewend aan het werken met een PC. Hierdoor kunnen zij 
verstoken blijven van de invoer- en opvraagmogelijkheden van de nieuwe 
werkwijze. 

 
Risico’s welke opgevangen kunnen worden via een goed georganiseerd transitieproces: 

• Niet alle organisaties werken volgens het principe van Integraal Management, dat 
als basis dient voor het zelfbedieningsconcept; dit betekent een ingrijpende 
(cultuur)verandering voor sommige leidinggevenden en P&O’ers; 

• Toegankelijkheid van automatisering voor sommige organisaties een probleem;  
• Fysieke afstand tussen managers en medewerkers enerzijds en het SSC 

anderzijds; 
• Grote veranderingsoperatie. Er zijn negatieve ervaringen met grootschalige 

automatiseringsimplementaties en twijfels over de beheersbaarheid van het proces;  
• Aanzienlijke investering; 
• Opbrengsten pas op niveau vanaf 2010;  
• Onvoldoende bereidheid van organisaties om mee te doen (hoe halen we 

voldoende "volume" gedurende het traject). 
 
Het transitietraject dient planmatig via strak projectmanagement te verlopen. Het behouden 
van draagvlak bij de partners is van groot belang. Gedurende het vervolgtraject is de 
inbreng van representanten namens de partners dan ook cruciaal voor het slagen van het 
veranderingstraject. Problemen van individuele organisaties moeten hierbij niet uit het oog 
worden verloren maar dienen adequaat door de projectgroep te worden opgepakt. 
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1. Verantwoording 
 
 
1.1 Inleiding 
 
 
De Gemeente Amsterdam heeft in 2003 een ambitieuze ombuigingsoperatie in gang gezet 
met als uitgangspunt: meer én – vooral merkbaar voor burgers - beter doen voor minder 
geld. Daarbij maximaal gebruik makend van moderne ICT en zonder zich te laten beperken 
door organisatiegrenzen. Prof. dr. A. Zuurmond spreekt in dit verband over de noodzaak 
van verregaande digitalisering van dienstverlening, bedrijfsvoering en primaire processen, 
zodat alle diensten elektronisch kunnen samenwerken – intern én ook extern!  
 
Voor de realisatie van de ombuigingsoperatie zijn er voorstellen ingebracht, waarvan een 
aantal thans in vier clusters zijn samengevoegd. Één van deze clusters richt zich op de 
invoering van shared services. In dat kader is begin 2004 een project opgestart dat de 
haalbaarheid van een Shared Service Center HR - kortweg SSC HR - binnen de gemeente 
Amsterdam moe(s)t onderzoeken.  
 
Shared services zijn gemeenschappelijke, gedeelde diensten in een organisatie. Ze hebben 
meestal een generiek karakter en ondersteunen de primaire processen. De 
gemeenschappelijkheid beoogt een hogere kwaliteit, lagere kosten en grotere flexibiliteit 
van de dienstverlening. Onder het motto ‘samen sterk’ richten shared services zich op 
uitvoering, maar niet op beleid, want dat wordt elders in de organisatie bepaald. Het 
concept van shared services is niet nieuw en kent in de praktijk centrale, decentrale en 
virtuele varianten. 
 
Voor u ligt de eindrapportage van de haalbaarheidsstudie naar het Shared Service Concept 
HR. De afkorting HR staat voor Human Resources. Er is in dit rapport bewust gekozen voor 
gebruik van HR naast het gebruikelijke P&O (Personeel & Organisatie), om daarmee 
nadrukkelijk onderscheid te kunnen maken tussen de bestaande P&O-werkwijze en de 
nieuwe werkwijze met een SSC HR.  
 
 
1.2 Opdracht 
 
Dit rapport bevat de resultaten van de uitwerking van de business case SSC HR. Dit 
onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ‘ombuigingsoperatie’, als onderdeel van de 
uitwerking van ombuigingsvoorstel cluster 4: Activiteit Service Centra. In dit cluster zijn een 
aantal activiteiten samengevoegd tot één project SSC met daarbinnen twee projecten: 
SSC-HR en SSC-ICT. Het HR-deel van cluster-4 handelt over de volgende business cases: 

• Nr:27-1 Shared Service Center Samenvoegen Personeel- en salarisadministraties 
• Nr: 27-2 Shared Service Center P&O 
• Nr: 32 e-HRM 

Tijdens de bespreking in B&W in januari ’04, is afgesproken dat deze cases nog een 
verdere uitwerking behoeven alvorens besluitvorming mogelijk is.  
 
Er is een Stuurgroep Shared Service Concept ingesteld onder leiding van de 
gemeentesecretaris (opdrachtgever) met vertegenwoordigers van directeuren en 
stadsdeelsecretarissen. Vertegenwoordigers vanuit 12 diensten en stadsdelen 
participeerden actief in werkgroepen, terwijl een belangrijke plaats was ingeruimd voor 
externe expertise.  
 
De Stuurgroep SSC heeft aan de projectgroep SSC HR de opdracht gegeven, om een 
onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een SSC HR binnen de gemeente 
Amsterdam. Hierbij moe(s)t antwoord worden gegeven op de volgende vragen: 

o Hoe ziet het toekomstige dienstenpakket van het SSC HR er uit waarvoor binnen 
de gemeente het meeste draagvlak is ? 

o Wat is op hoofdlijnen de toekomstige werkwijze tussen het SSC HR en de 
klantorganisatie? 
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o Welk besturingsmodel wordt toegepast en wat zijn randvoorwaarden voor de 
interne organisatie van het nieuwe SSC HR? 

o Wat zijn uitgangspunten voor het toekomstige transitietraject? 
o Welke kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van de baten en investeringen is 

te geven? 
 
 
1.3 Aanpak en werkwijze 
 
Bij de opzet van het onderzoek is gekozen voor een participatieve aanpak. Daarin vervullen 
de Stadsdelen, Diensten en Bedrijven zelf een belangrijke en actieve rol binnen de 
projectgroep SSC HR. Hun inbreng is essentieel, omdat het vormgeven aan vernieuwing, 
naast kennis van de huidige (HR) processen, ook vraagt om visie op de toekomst én om 
mogelijkheden om deze ideeën met elkaar daadwerkelijk te delen. In projectgroep en 
werkgroep hebben 12 organisaties (zie bijlage 1) vrijwillig op een zeer actieve wijze 
samengewerkt om te komen tot dit eindrapport. 
 
Die samenwerking heeft geleid tot een concrete uitwerking van een nieuw HR-proces. 
Daarbij is tevens aandacht besteed aan de valkuilen en aan de criteria waaraan een 
succesvol veranderingsproject moet voldoen. De projectgroep SSC HR hecht er grote 
waarde aan, dat de inhoud van dit rapport unaniem wordt gedragen door alle leden. 
 
Om te komen tot een goed inzicht in de kosten van de huidige situatie in de Gemeente 
Amsterdam is een gedetailleerde vragenlijst uitgewerkt met 18 organisaties. Deze 
organisaties vormen een goede doorsnede van de gehele organisatie, de resultaten zijn 
geëxtrapoleerd voor het berekenen van de kosten van de totale gemeentelijke P&O 
organisatie. 
 
Daarnaast zijn, via enquêtes en workshops, de overige gemeentelijke organisaties in de 
gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan het project SSC HR. In totaal hebben 60 
medewerkers van 26 organisaties hierin geparticipeerd. Ook is gebruik gemaakt van 
ervaringen met de invoering van en het werken met een SSC HR buiten de gemeente 
Amsterdam via inbreng van externen.  
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
De opdracht tot onderzoek van de toepasbaarheid van het Shared Service Concept voor de 
Gemeente Amsterdam is uitgewerkt in een plan van aanpak. Op basis van dit plan zijn door 
de projectgroep een vijftal mijlpaalproducten gerealiseerd. Dit rapport bevat de resultaten 
van het onderzoek als geheel. Voor een meer gedetailleerd inzicht wordt verwezen naar 
deze mijlpaalproducten. In het onderstaande is kort beschreven de opzet van het 
eindrapport en de relatie met de mijlpaalproducten. 
 
Hoofdstuk 2: Beschrijft de taken, de dienstverlening en het besturingsmodel van een 

SSC HR Gemeente Amsterdam. 
   Toekomstbeeld SSC HR: de Vuurtoren 
    Besturingsmodel voor SSC’s in Gemeente Amsterdam 
 
Hoofdstuk 3: Het invoeringsproces zal gefaseerd in de tijd plaatsvinden: per HR-

deelproces en qua organisatie. 
   Het Shared Service Center in de praktijk gebracht: de Vaarroute 
 
Hoofdstuk 4: In dit hoofdstuk wordt de meerwaarde beschreven van het SSC zowel in 

termen van kwaliteit, financiën alsook de risico’s en nadelen. 
   Financieel plan SSC HR: het Vaargeld 
   Organisatie SSC HR: de Bemanning 
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2. Contour van een SSC HR Gemeente Amsterdam 
 
 
2.1 Uitgangspunten 
 
De inrichting van een SSC HR heeft tot doel het ondersteunen van klanten (= Stadsdelen, 
Diensten, Bedrijven) bij het uitvoeren van hun HR-taken. Bij het uitwerken van deze 
doelstelling naar een concreet voorstel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Het Shared Services Concept is gebaseerd op twee principes: concentreren van 
ondersteunende en specialistische taken naar het SSC en deconcentreren van 
HR-taken door introductie van zelfbediening voor managers, medewerkers en 
P&O-adviseurs; 

• Het Shared Service Concept mag geen afbreuk doen aan de integrale 
verantwoordelijkheid van organisaties van de Gemeente Amsterdam.  

 
De projectgroep heeft criteria benoemd om te analyseren welke HR-processen zich, binnen 
de Gemeente Amsterdam, het meest lenen voor uitvoering in een gezamenlijk SSC HR. Het 
gaat hierbij om de volgende criteria: 

• Het proces moet relatief eenvoudig zijn; 
• Er moet sprake (kunnen) zijn van standaardisatie binnen het proces (niet 

bedrijfsspecifiek); 
• Er moet een efficiëntieslag kunnen worden gemaakt (inclusief kosten efficiënter); 
• Het moet haalbaar zijn om het proces in een SSC HR onder te brengen en op 

afstand uit te voeren; 
• Er moet sprake zijn van kwaliteitsverbetering (specialismen bundelen); 
• Het ondersteunende instrumentarium wél, maar maatwerk en persoonlijke zaken 

niet onderbrengen in een SSC HR. 
 
 
 
2.2 HR taken anders georganiseerd 
 
Op basis van de genoemde uitgangspunten zijn alle P&O taken geanalyseerd en 
toegewezen aan het SSC HR of aan de gemeentelijke P&O organisaties.  
 
De kerntaken van de gemeentelijke P&O organisaties zijn (beleids) advisering en 
organisatie gerichte specialistische dienstverlening. De onderlinge afstemming van HR-
aangelegenheden tussen leidinggevende en medewerker, het primaire HR-proces 
genoemd, blijft altijd de verantwoordelijkheid van de lijnmanager en de medewerker, in 
samenwerking met de P&O’er. 
 
 

 
 
Figuur 1 Verdeling HR taken tussen SSC en organisaties 

  
  

P&O administratie  

P&O instrumenten  
 P&O experttaken  

Primaire  HR Proces  
 Secundaire  de “knip”   HR Proces  

  
 P&O beleidstaken  
 

 P&O decentra e l
           experts 

  Leidinggevenden   
  Medewerkers   
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Het SSC HR zal zich met name richten op alle administratieve en ondersteunende 
processen, ook wel de secundaire HR-processen genoemd.  Het gaat hierbij om de 
volgende kerntaken: 

• het voeren van de personeelsadministratie; 
• het verschaffen van informatie met betrekking tot HR-regelingen; 
• het aanbieden van (IT) hulpmiddelen (o.a. zelfbedieningstoepassingen) ter 

ondersteuning van managers en medewerkers in het primaire HR-proces; 
• het aanbieden van specialistische HR-kennis en –ervaring op de gebieden 

Werving&Selectie, Loopbaanbegeleiding, Functiewaardering, Arbo en ziekte, 
Mobiliteit en Subsidies en het Inhuren Derden. 

 
De omvang van de decentrale organisatie zal van ongeveer 490 fte teruglopen naar circa 
245 fte, In de nieuwe situatie zal 0,8 fte aan P&O-adviseurs/managers per 100 in dienst 
zijnde fte 0,8 fte werkzaam zijn. Voor de Gemeente Amsterdam is dit dan in totaal 145 fte. 
Deze decentraal werkende P&O-adviseurs/-managers zullen een zware adviserende taak 
krijgen ter ondersteuning van het lijnmanagement. Daarnaast zullen er in totaal ongeveer 
100 zogenaamde specialisten werkzaam blijven binnen de verschillende decentrale 
organisaties. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld specifieke opleiders en 
secretarissen van ondernemingsraden.  
In totaal zullen er binnen het toekomstige SSC HR naar schatting 145 fte’s werkzaam zijn. 
 
 
 
2.3 HR-dienstverlening op moderne wijze 
 
Bij de invoering van het SSC HR concept speelt ICT een belangrijke rol. Door gebruik te 
maken van een digitaal zelfbedieningsconcept, e-HRM, kan een effectieve en efficiënte 
werkwijze worden ingericht. Bij het gebruik van zelfbedieningsmodules kunnen managers 
en medewerkers zelf de gewenste HR-informatie raadplegen en gegevens rechtstreeks zelf 
vastleggen voor zover zij zelf de bron zijn van de gegevens. Het SSC HR is 
verantwoordelijk voor de correcte en tijdige verwerking van deze brongegevens en voor het 
tijdig en juist aanleveren van gewenste informatie en van zgn. signaleringen. Deze 
signaleringen moeten de medewerker, maar vooral de leidinggevende, ondersteunen bij het 
uitvoeren van hun HR-taken. Deze ondersteuning vindt plaats via een zogenoemd workflow 
management systeem. Hierdoor hebben leidinggevenden, medewerkers en de P&O’ers op 
elk moment inzage in de status van de HR-werkprocessen. Verder zorgt het SSC HR 
ervoor dat de regelgevingsinformatie actueel is en via het zelfbedieningsconcept actief 
wordt ondersteund.  
 

  
 

 Voorbeeld 
 
Thans vult een medewerker bij het 
registreren van een adreswijziging een 
formulier in en stuurt dit op naar P&O. Daar 
wordt een en ander verwerkt. Bij e-HRM 
voert de medewerker zelf de adreswijziging 
in het systeem in. Voor de medewerker geen 
extra handeling, maar wél een vermindering 
in taken voor P&O en een verkleinde kans 
op fouten door ‘invoer bij de bron’. 

Leidt deze werkwijze nu ook 
tot een verzwaring van de 
werklast van managers en 
medewerkers? De praktijk wijst 
uit dat het aantal handelingen 
voor de medewerkers en 
managers in het HR-proces 
met e-HRM over het algemeen 
juist vermindert of gelijk blijft. 
Met name de automatische 
signaleringen en controles 
door het systeem leiden ertoe 
dat men minder tijd kwijt is met 
het opzoeken en bijhouden 
van gegevens 

  

 
 
Het is overigens nadrukkelijk niét de bedoeling dat e-HRM de plaats inneemt van het 
persoonlijke contact; het contact tussen manager en medewerker blijft centraal staan, e-
HRM is een middel om dit contact optimaal te faciliteren.  
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Door de invoering van een SSC wordt de fysieke afstand voor de Stadsdelen, Diensten en 
Bedrijven tot (een deel van) de HR-dienstverlening vergroot. Dit vraagt speciale aandacht 
voor het inrichten van de samenwerking en de afstemming tussen het SSC HR en de 
klantorganisatie. Adequate HR-ondersteuning vanuit het SSC betekent dat er, ondanks de 
fysieke afstand, nauw contact mogelijk moet zijn met de medewerkers, managers en P&O-
ers van de participerende organisaties. Onderstaand figuur geeft een schets van de 
organisatie van het toekomstige Amsterdamse SSC HR in relatie tot haar klanten. 
 
 

 

Center HR Shared Service Stadsdeel/ 

 
Figuur 2 Toegang tot de dienstverlening van het SSC 
 
 
 
2.4 Besturingsmodel 
 
 
Er is uitgebreid aandacht besteed aan het zoeken naar een passende vorm van besturing 
van het SSC HR. De projectgroep meent dat een besturingsmodel op basis van gedeeld 
“eigenaarschap” de voorkeur verdiend. De belangrijkste kenmerken van dit besturingsmodel 
zijn dat partners instappen op basis van vrijwilligheid en daarbij de verantwoordelijkheid op 
zich nemen om de gestelde doelen te bereiken en daarbij ”lief en leed” te delen. 
 
Hierbij hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld: 

• De Gemeente Amsterdam is terughoudend om organisaties te verplichten 
bepaalde vormen van dienstverlening verplicht af te nemen. Het is daarom 
wenselijk om in een startfase van een shared service center uit te gaan van 
participatie door een deel van de organisaties;  

• Het uitbesteden van ondersteunende processen door organisaties die voorheen 
vanuit een zekere autonomie hun eigen organisatie hebben ingericht, behoeft 
vertrouwen in het SSC-proces én invloed op het veranderingsproces. Uit ervaring  
elders1 blijkt dat het van cruciaal belang is dat sturing van de 
veranderingsprocessen door de betrokken organisaties zelf gebeurt. Wanneer 
een zekere mate van stabiliteit van de nieuwe dienstverlening is bereikt kiest men 
vaak weer voor het reguliere besturingsmodel;   

                                                 
1  Strikwerda, J. Shared Service Centers: Van kostenbesparing naar waardecreatie 
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• Ervaring elders leert dat de inrichting van een SSC een complex proces is, dat 
een relatief lange adem vereist. De eisen die gesteld worden aan de kwaliteit 
vanuit een SSC zijn altijd hoger dan wanneer deze processen in de eigen 
organisatie plaatsvinden. Om deze reden is medeverantwoordelijkheid van de 
deelnemer vooral in de transitiefase essentieel. Een ‘intern partnerschap’ biedt 
hiervoor de ruimte; 

• Een besturingsmodel voor het SSC vraagt naast, zeker in de transitiefase zeer 
belangrijke, ambtelijke sturing ook een politieke aansturing van zowel 
stadsdeelbesturen én B&W.  

 
De mogelijkheid om een besturingsmodel intern binnen de Gemeente Amsterdam in te 
richten dat recht doet aan gedeeld eigenaarschap is momenteel niet aanwezig, zo 
constateert ook  Juridische Zaken. In afwachting van een dergelijke oplossing wordt daarom 
voorgesteld om door middel van convenant en verordening de facto invulling te geven aan 
een gedeeld eigenaarschap ten aanzien van een (nieuwe) diensttak SSC HR.  
 
In het convenant en de diensttak wordt een besturingsmodel vormgegeven dat recht doet 
aan de volgende uitgangspunten: 

• In de gemeente Amsterdam verzorgt het SSC HR operationele taken op het gebied 
van HR diensten; 

• Partners, bestuurders van participerende stadsdelen én B&W, functioneren als het 
bestuur van het SSC HR; 

• De benoeming van de directeur SSC HR, het jaarplan en de jaarrekening worden 
vastgesteld door de bestuurders van participerende stadsdelen én B&W. Hierbij 
worden zij geadviseerd door de betrokken stadsdeelsecretarissen en directeuren; 

• Directeuren en stadsdeelsecretarissen zullen de taak krijgen de sturing en het 
toezicht uit te oefenen op de uitvoering van het jaarplan door het SSC HR. Het 
bestuur zal, na advisering door de directeuren en stadsdeelsecretarissen, 
voorstellen van de directeur SSC HR t.a.v. de services, prijs en prestatie 
bekrachtigen; 

• Een kleine, voor de dienstverlening representatieve vertegenwoordiging van 
Directeuren en Stadsdeelsecretarissen zal als ware het een “dagelijks bestuur” 
frequent overleg voeren met het management van het SSC HR over de voortgang 
van de transitie, de keuzes daarbinnen, en de inregeling van de te leveren 
dienstverlening; 

• Afspraken over dienstverlening worden vastgelegd in de Servicecatalogus en een 
Service Level Agreement (SLA). 

 
De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van gemeentebreed P&O beleid is 
ondergebracht bij de sector CP&O van de Bestuursdienst. Vanuit deze hoedanigheid zal 
CP&O als adviseur worden toegevoegd aan het de facto bestuur. 
 
Ook het organiseren van interactie met niet-partners is belangrijk. Vooral vanwege de 
“gemeentebrede toepasbaarheid” en om de niet-partners te betrekken bij vernieuwingen, 
ervaringen en beoogde veranderingen. Een klankbordgroep zal hierin voorzien.  
 
Geadviseerd om na 3,5 jaar, wanneer de evaluatie van het SSC HR zal plaatsvinden, ook 
het besturingsmodel te evalueren en te bezien of het nu voorgestelde besturingsmodel en 
de uitvoeringsvorm ook gegeven de uitbouwplannen van het SSC HR nog langer 
doeltreffend is dan wel dat aanpassingen wenselijk zijn. 
 
Uitgangspunten voor de interne organisatie van het SSC HR zijn professionaliteit en 
klantgerichtheid. Het management van het SSC HR wordt aangesteld op basis van 
bewezen competenties op het gebied van bedrijfs- en doelmatig organiseren van 
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 het nieuwe SSC HR, want zowel de functie-eisen als het aantal functies 
zullen veranderen. De hierna voorgestelde gefaseerde verandering maakt het mogelijk om 
via natuurlijke weg en via actief mobiliteitsbeleid ervoor te zorgen, dat invulling wordt 
gegeven aan de zorg voor het huidige personeel. 
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3. De transitie: Hoe komen we tot een SSC HR? 
 
 
3.1 Uitgangspunten  
 
Bij de vaststelling van de contouren van het gewenste SSC is ervoor gekozen om zowel de 
organisatie vorm (hoogwaardige HR functies in de decentrale organisaties en een 
gezamenlijk SSC HR in Amsterdam) als ook de werkwijze te vernieuwen (introductie e-
HRM).  Het realiseren van meerderen doelen in één traject vergroot de complexiteit van het 
veranderproces.  
 
De projectgroep heeft veel tijd besteed aan het zoeken naar een haalbaar en realistisch 
verander proces. Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten: 

• Beheersbaarheid van het veranderproces. Realiseer voldoende leermomenten en 
mogelijkheden tot bijsturing op zowel de inhoud als ook de snelheid van het 
veranderproces; 

• Zorg dat de beoogde meerwaarde direct zichtbaar wordt voor (het management 
van) de organisatie; 

 
 
 
3.2 Stap voor stap vernieuwen 
 
Functionele fasering 
De projectgroep heeft gekozen voor een procesgerichte transitie. Bij deze transitie wordt 
gelijktijdig de organisatieverandering (bijeenbrengen capaciteit in gezamenlijk centrum) én  
de nieuwe werkwijze (invoering E-HRM) gecombineerd. Dit betekent dat voor managers en 
medewerkers de toegang tot de informatie én de verbetering van de procesgang meteen 
concreet wordt. Door de opsplitsing in deelprocessen (in totaal 17) is het mogelijk om tijdig 
bij te sturen (zie ook figuur 3).  
 
 

Oude werkwijze Nieuwe werkwijze 

Nieuwe 
organisatie; 

Huidige organisatie 
 

 
 
         Figuur 3   Het veranderproces 
 
 
Bij het vaststellen van de volgorde van de invoering per deelprocessen is vooral gekeken 
naar datgene wat vanuit de optiek van het managent / medewerker het meest gewenst is én 
wat een grote mate van efficiency winst oplevert. Er wordt gestart met PSA-gerichte 
processen. 
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Organisatorische fasering 
Naast de procesgerichte fasering is ook gekozen voor een organisatorische fasering:  

• de transitie vindt plaats vanuit een “startgroep” van circa 20 representatieve 
stadsdelen/diensten/bedrijven, overeenkomend met 40% van de fte’s van de 
gemeentelijke organisatie; 

•  na circa 3,5 jaar zijn alle HR-processen ingevoerd bij de “pilot-“organisaties en 
vindt er  een evaluatie plaats van het functioneren van het SSC HR. Bij een 
positieve evaluatie zullen alle overige stadsdelen, diensten en bedrijven gaan 
participeren in het SSC HR; 

• Tussentijds hebben Stadsdelen/ Diensten & Bedrijven op een nader af te 
stemmen moment de kans om in te stappen. Hiermee wordt gelijktijdige 
eventuele decentrale ‘wildgroei’ voorkomen. 

 
De reden voor deze benadering is dat verwacht wordt dat de huidige HR 
uitvoeringsprocessen, ondanks het gezamenlijke ARA, een grote mate van diversiteit per 
organisatie kennen. Om daadwerkelijk een kwalitatief en efficiënt nieuw HR proces te 
realiseren zal stroomlijning nodig zijn. Verwacht wordt dat een startgroep van ca 20 
organisaties voldoende representativiteit zal hebben om op een beheersbare wijze te 
komen tot de inrichting van een “mainstream” proces van ca 80 % van de administratie. 
 
Figuur 4 geeft weer hoe de beoogde fasering van de transitie, naar functionaliteit en 
organisatie, er in de tijd uitziet. 

 
Figuur 4 Fasering 
 
 
Veranderorganisatie 
 
Tijdens de transitie zal de huidige P&O-organisatie bij de Stadsdelen, Diensten en 
Bedrijven gaandeweg worden afgebouwd. Hiernaast wordt de SSC HR organisatie 
stapsgewijs opgebouwd. Dit houdt in dat ook de verwachte efficiëntie in fasen wordt 
gerealiseerd. Figuur 5 geeft hier een grafische weergave van. 
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Figuur 5 Op- en afbouw van de organisatie 
 
Tijdens de tr nsitie fase zal er naast de huidige oude organisa de ganisatie 
ook een veranderorganisatie bestaan. De verantwoordelijkheid van deze  
ve  het coördineren van de gehel e mede rsteunen 
van de Stadsdelen, Diensten en Bedrijven enerzijds en C s bij het uitvoeren 
van het (eig n) verandertraject. De veranderorganisatie zal aangestuurd worden door een 
stuurgroep waarin representanten van de partn en. 
 

a tie en  SSC HR or
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het SS  anderzijd

e
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4.   Wat is de meerwaarde van een SSC HR? 
 
 
Meerwaarde is een relatief begrip, om de m arde te kunnen vaststellen is een 
nulmeting nodig en een inschatting van de risico’ uk wordt ingegaan op de 
kenmerken van de huidige P&O organisatie, de kwaliteitsverbetering die gerealiseerd zou 
kunnen worden met een SSC HR, de kosten en baten die dit met zich meebrengt en de 
risico’s die zich bij de invoering van een SSC kunnen manifesteren. 
 
 
4.1 De huidige P&O organisatie 
 
Op het gebied van HR kent de gemeente Amsterdam één gezamenlijke invulling van het 
werkgeverschap (het ARA) en één gemeenschappelijk registratiesysteem (P-net). Per 
organisatie is er – decentraal - &O. Naast de decentrale 
P&O-afdelingen verrichten CP tal centrale P&O-taken. Voorts 
biedt PB2200 aan de decentrale organisaties interim-expertise aan. 
 
Met de hoofden P&O van de 12 participerende Stadsdelen, Diensten en Bedrijven zijn inter-
views gevoerd betreffende hun oordeel t.a.v. de kwaliteit van de huidige P&O-situatie. De 
resultaten hiervan zijn op hoofdlijnen onderstaand beschreven. 

el tijd ratieve werkzaamheden en verder naar 
ctische en strategische advisering van het decentrale management. Een gevolg daarvan 

gegevens in én 
ssen organisaties.  

 
Hoewel de personeelsadministratie als een sterk punt wordt genoemd, vindt men dat de 
mogelijkheden om management informatie te generen voor verbetering vatbaar. Een groot 
aantal van de geïnterviewden geeft aan voorstander te zijn van personeel- respectievelijk 
management -zelfbediening. Een aantal organisaties overweegt om zelf te gaan investeren 
in een nieuw systeem. Dit duidt op het risico dat er diversiteit aan HR-systemen ontstaat, 
met onnodig grote investeringen wanneer dit niet gezamenlijk wordt opgepakt.  
 
Uit het onderzoek naar de overhead van Diensten en Bedrijven komt naar voren, dat 2,4% 
van de totale FTE’s van Diensten en Bedrijven wordt besteed aan P&O ondersteuning. Dit 
onderzoek geeft ook aan dat alle percentages in 2003 tussen de 1,7% en de 2,8% liggen. 
De uitschieters naar boven zitten bij de Diensten en Bedrijven die tussen de 250 en 500 
FTE hebben. Met een totaalpercentage van 2,4% behoort de gemeente Amsterdam tot het 
gemiddelde in vergelijking tot referentiegemeenten én tot benchmarks met betrekking tot 
P&O afdelingen van complexe overheidsinstellingen. De gemeente behoort dus nog niet tot 
de “best in class”, maar uit het overhead rapport komt naar voren dat een SSC HR wél de 
mogelijkheden zou bieden dat te worden. 
 
 

eerwa
s. In dit hoofdst

een ondersteunende afdeling P
&O en de Rokingroep  een aan

 
Relatief ve  en aandacht gaat uit naar  administ
ta
is dat de P&O functie in zijn geheel vaak te reactief werkt en te weinig invulling kan geven 
aan ondersteuning bij de strategische ontwikkeling van de decentrale organisatie en van het 
concern als geheel. Alhoewel P-net een gemeentebrede ondersteuning biedt van het 
proces zijn er in het decentrale administratieve proces veel formulieren in omloop. Unieke 
brongegevens worden niet altijd efficiënt benut, terwijl papieren dossiers en verschillende 
systemen naast elkaar bestaan. Dit bemoeilijkt de overdraagbaarheid van 
tu
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4.2 Financiële consequenties 

m te komen tot een bepaling van de financiële consequenties van de inrichting van een 

n de baten; 
• De bepaling van de nieuwe capaciteit voor de nieuwe werkwijze is gemaakt door 

de project- en werkgroep op basis van voorzichtige ramingen. Deze uitkomsten 
aringcijfers; 

• Voor de financiële vertaling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

leid, zal leiden tot een 
beperkte aanspraak; 

 
4.2.1 Werkwijze 
 
O
SSC HR conform de hiervoor beschreven taakstelling, werkwijze en veranderingsstrategie, 
heeft de projectgroep de volgende werkwijze gevolgd: 

• Op basis van gegevens van 18 organisaties is een gedetailleerde analyse 
gemaakt van de werkzaamheden van de P&O afdelingen en de kosten daarvan. 
Deze gegevens zijn gebruikt als basis voor de bepaling va

zijn getoetst aan externe erv

o De inzet van interne medewerkers voor de transitie wordt slechts voor 70 % 
gebudgetteerd: knelpuntenbudget; 

o De kosten voor het sociale plan zijn vooralsnog niet opgenomen in de 
frictiekosten. Verwacht wordt dat de over een lange periode gefaseerde 
transitie, in combinatie met een actief personeelsbe

o Bij de kostencalculatie is een risicomarge van 10 % gehanteerd. 
 
In dit rapport zijn de baten en kosten berekend voor een drietal situaties: scenario’s 
 

1 Basisscenario: gefaseerde invoering qua organisaties en functionaliteiten. Dit 
betekent per 2005 starten met 20 organisaties (=40% fte’s Gem.A’dam). De 
resterende organisaties sluiten zich vanaf 2009 bij het SSC HR aan. Ten aanzien 
van de automatisering is uitgegaan van aanpassing van de huidige PView module 
aan de benodigde extra functionaliteiten; 

2 Alternatief Scenario Participanten: Identiek aan het Basisscenario met de 
aanpassing dat uiteindelijk alleen alle diensten en bedrijven gebruik zullen gaan 
maken van het SSC HR; 

3 Alternatief Scenario Automatisering: Identiek aan het Basisscenario met de 
aanpassing dat er gebruik wordt gemaakt van een nieuw informatiesysteem in 

g: 

plaats van een aangevuld PView systeem.  
 

 
4.2.2 Incidentele kosten 
 
Alvorens opbrengsten en kosten gerealiseerd kunnen worden zijn er investeringen nodi

e aanloopkosten. De aanloopkosten bestaan uit: d
• Kosten met betrekking tot de inrichting van de SSC HR-organisatie  
• Kosten gerelateerd aan de realisatie van de benodigde automatisering 
• Frictiekosten 
• Onvoorzien (10%) 

 
Voor de drie scenario’ s zijn de aanloopkosten: 

Basisscenario:     M€ 11,2 
Alternatief Scenario Participanten: M€   8.6 
Alternatief Scenario Automatisering: M€ 20,2 
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4.2.2 Structurele baten en kosten 
 
Nadat de transitie heeft plaatsgevonden ontstaat een stabiele situatie. In deze fase zijn 

arlijks de volgende categorieën baten en kosten te verwachten: 

iguur 6 Categ

e it
financie
dekking

; 

e aanloopkosten in de transitieperiode worden 

 
In onde en kosten in de stabiele situatie voor de 
verschillende varianten weergegeven. 

             
 
 
 
Variante

1.Huidige 
kosten 

p.j.      M€ 

2. Kosten 
toekom- 

p.j.      M€ 

3. Kosten 
toekom-

formatie 

p.j.      M€ 

4.Kapitaal 
lasten 

 

p.j.     M€ 

5. Extra 
kosten  

10% 
voor- 

) 

p.j      M€ 

ja
 

F orieën baten en kosten in stabiele situatie 
 
 
D fe elijke structurele baten en kosten in enig jaar zijn afhankelijk van de 

ringswijze die gekozen wordt voor de incidentele kosten. In deze notitie is voor de 
 van de aanloopkosten uitgegaan van de volgende aannames: 
• Hardware en software kosten worden gefinancierd via de exploitatie van het 

SSC HR en niet via de aanloopkosten
• Aanloopkosten worden gefinancierd via een lening die terugbetaald wordt in 10 

jaar, rente 4.5 %, ingaande na afloop van de transitie;  
• De rentekosten van d

opgenomen in de lening voor de aanloopkosten.  

rstaande tabel zijn de jaarlijkse opbrengsten 

 
                              Baten & Kosten 

n 

HR-
formatie 
 

stige 
decentrale
HR-

stige 
HR-

(afl+ 
rente) 

aut. SSC 
HR (incl 

 formatie   SSC HR  on
 
 

 
 

 
 

 
 

zien
 

Efficiëntie =  
1 – (2+3+4+5) 
 
 
 
 
 
 
p.j              M€ 

 17,4 9,3 4,5 1,1 1,0 Startgroep (40 %) met  
na 3 jaar géén 
vervolgfase alle overige 
organisaties 

1,5 

Basisscenario 1,6 1,0 Startgroep én vervolgens 43,4 23,1 11,4 
alle overige organisaties 
(100 %) 

6,3 

Scenario  
Participanten

Startgroep én vervolgens 25,1 13,4 
aleen alle bedrijven& 
diensten (57.8 %) 

6,6 1,2 1,0 2,9 

Scenario 
Automatisering

Startgroep én vervolgens 
alle organisaties (100 %) 

43,4 23,1 11,4 3,0 1,5* 4,4 

 
* (Extra kosten = Exploitatie nieuw systeem M€ 2,25 – afname kosten P-net exploitatie M€ 0,75) 
 
Tabel 2  Resultaat invoering SSC HR  
 

Besparing  
organisaties Te realiseren Efficiëntie op gemeentelijk nivo 

 
Factuur  Aflossing lening 
en rente aanloopkosten (10 jr)

Datum transitie gereed 

K 
O 
S 
T 
E 
n 
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Gedur nde de transitiefase ontstaat e al een positieve balans tussen opbrengsten en kosten. 
oor het Basisscenario loopt het resultaat van de opbrengsten en kosten op van M€ 0.2 in 

se begint, is voor het 
asisscenario een netto besparing geraamd van M€ 6.3.  

 
Omdat de invoering van het SSC HR onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke 
ombuigingsoperatie dien bre gsten die gerealiseerd worden bij de bedrijven en 
diensten, ten gunste an d gemee sdelen ligt dit 
anders, zij kunnen zelf b wel besteed. 
Om een juiste toerekening van de opbre ie te kunnen toepassen is het 
noodzakelijk om voorafgaand aan de tra organisaties te maken, op 
basis waarvan een extra positieve of negatieve kortingscorrectie wordt toegepast. Deze 
werkwijze voorkomt dat optimaal georganiseerde organisaties extra “gestraft” worden bij 
bezuinigingen gemeentebreed. 
 
 
4.3 Kwalitatieve meerwaarde 
 
De invoering van een SSC HR brengt naast financiële ook kwalitatieve baten met zich mee 
voor de Gemeente Amsterdam. Veel voordelen betreffen de werkwijze van en 

rking erker.  

e  belangrijkste kwalitatieve voordelen die door de projectgroep worden onderkend zijn: 

V
2006 naar M€ 5.2 in 2009. Dit leidt tot een netto besparingsbedrag gedurende de 
transitieperiode van M€ 8.7. Vanaf 2010, als de stabiele fa
B

en de op n
e te komen v

eslissen op 
ntelijke begroting. Voor de stad

e wijze de positieve resultaten worden k
ngsten per organisat
nsitie een “foto” van alle 

samenwe tussen de medewerker, manager en P&O-medew
 
D

• Grotere transparantie en toegankelijkheid van informatie; 
• Meer continuïteit in HR-dienstverlening en synergie door samenwerking; 
• Vermindering van de totale HR-werklast; 
• 

 
Grotere tran

Toename van de kwaliteit van de HR-processen. 

sparantie en toegankelijkheid van informatie 
nmalig vastleggen van gegevens aan de bron en het Door het éé én 

centrale g an thans – 
d, tijd atie gerealiseerd.  

. Wanneer een verzoek eenmaal is ingediend  
ijvoorbeeld een voorstel tot salarisverhoging of een aanvraag voor een opleiding) kan 

 m s A k
worden bovendien door het ma  sy op iste  
gemaakt op te ondernemen a O , door d oogde transparantie 

n de processen meer adeq e oge ble en van m werke n 
leidinggevenden bij de uitvoering van bep -processen.
 
 
Wannee bijvoorb via Zel iening declaratie indient, krijgt een 
manage l om deze te fiatteren en zal de salarisadministratie na goedkeuring het 
signaal etaling over te gaan. Gedurende het hele proces kan de 

w adium declar zich bevindt. De uitbetaling l 
doorloo essen en format sseling in de 

toekom eller verlopen.  

co lening en meer synergie door samenwerking

gebruik maken van é
 ge evensbank en één ondersteunende SSC-organisatie wordt – meer d

igheid en toegankelijkheid van de gewenste informjuisthei
Medewerkers en managers beschikken via intranet over inzage in personele informatie, 
actuele regelgeving en simulatiemogelijkheden om de gevolgen van een voorgenomen 
beslissing van te voren te bepalen
(b
eenvoudig het proces worden gevolgd o

geauto
cties. P&
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Meer ntinuïteit in dienstver  

oor de invoering van een SSC HR ontstaat er een uniforme werkwijze met een centraal 
zichte van de 

ituatie afneemt. Daarnaas dat leidinggevenden, ook binnen 
anisa  doen op specialisten op een bepaald HR-

akgebied. Decentraal zal de kwaliteit van de P&O-dienstverlening toenemen door 
synergie: organisaties krijgen de beschikking over P&O-hulpmiddelen en –instrumenten die 

D
SSC HR, waardoor de kwetsbaarheid van een decentrale P&O-afdeling ten op
huidige s t biedt het het voordeel 
kleine org ties, altijd een beroep kunnen
v
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reeds door/voor andere organisaties zijn ontwikkeld. Het SSC HR fungeert hier als 
intermediair en coördinator. Hierdoor hoeft niet steeds opnieuw “het HR-wiel” te worden 
uitgevonden. Het mandaat van de directies van Diensten en Bedrijven c.q. de 
stadsdeelsecretarissen behoeft daartoe niet te worden aangepast. Ze blijven 
verantwoordelijk voor hun eigen personeelsbeleid, maar worden ook in dit opzicht 

ndersteund door een SSC HR. o
 
Meer doen met minder: afname van de totale P&O werklast én verhoging van de kwaliteit 
Door het zoveel mogelijk inzetten van geautomatiseerde hulpmiddelen en het herverdelen 
van taken tussen P&O-ers, de medewerkers en de leidinggevenden worden dubbele 
handelingen overbodig en reduceert het totale werkpakket. Aanwezige middelen worden 
efficiënter ingezet en papierstromen worden verminderd.  
Deze efficiëntie brengt uiteraard de nodige financiële voordelen met zich mee, vooral op het 
vlak van personeelsbeheer- en administratie (deze voordelen zijn in de voorgaande 
paragrafen beschreven). Door het wegnemen van redundante en overbodige 

egevensinvoer en van controlewerkzaamheden ontstaat bovendien meer gelegenheid 
oor advies en ondersteuning bij onderwerpen zoals personeels- en 

sterdam. Concern 
&O (CP&O) krijgt de beschikking over een centrale gegevensbank met actuele en juiste 

et 
 

nieu erdam als 
mod n
 

g
v
organisatieontwikkeling.  
 
Bovengenoemde voordelen blijven niet beperkt tot medewerkers, leidinggevenden en P&O 
afdelingen: ook in bredere zin zal de invoering van een SSC HR positieve invloed hebben 
op het beleid, de strategie en de bedrijfsvoering van de gemeente Am
P
personele gegevens. Dit komt de kwaliteit van HR-managementinformatie, van h
gemeen umenten ten goede. Detebrede HR-beleid en van de te ontwikkelen HR-instr

we, meer samenhangende, werkwijze zal het imago van de Gemeente Amst
er e werkgever versterken. 

 
4.4.  Risico’s en maatregelen 
 
De vele discussies in de project- en werkgroep SSC HR, maar vooral ook de door vele 
medewerkers bezochte workshops hebben zichtbaar gemaakt dat er ook wezenlijke 
problemen en bezwaren leven die een risico betekenen voor het realiseren van de 
gewenste doelstellingen. De projectgroep heeft gezocht naar maatregelen die deze risico´s 
kunnen verkleinen. In het onderstaande zijn deze risico´s en maatregelen voor de 
belangrijkste problemen uitgewerkt.  
 
Standaardisatie 
Er wordt vanuit gegaan dat het SSC HR zowel de ‘mainstream’ als de uitzonderingen kan 
ondersteunen. Dit vereist echter wel voldoende standaardisatie in de ARA-toepassing. 
Momenteel is er veel sprake van afwijkingen en maatwerk bij de verschillende Stadsdelen, 

iensten en Bedrijven (naar verwachting 60% mainstream versus D 40% afwijkingen). Bij een 

sproken over maatwerk in het bestuur SSC zodat 
signalen mogelijk zijn naar grote afwijkerde organisaties,  dan wel naar de regelgeving. 

aantal betrokkenen bestaat het gevoel dat standaardisatie betekent dat een gedeelte van 
de decentrale autonomie wordt prijsgegeven. Ook wordt getwijfeld of stadsdelen, diensten 
en bedrijven wel op een lijn te krijgen zijn.  
 
Het management moet geattendeerd worden op de noodzaak tot standaardisatie en 
daarmee accepteren dat zij bereid zijn om meer dan nu binnen de kaders te 
werken.Naast mainstream moet het SSC HR ook maatwerk bieden. Hiervoor geldt wel 
een andere prijs. Jaarlijks wordt ge

 
SSC HR te ver weg 
De kwaliteit staat volgens sommige betrokkenen onder druk door een grotere fysieke 
afstand tussen enerzijds de P&O’er en anderzijds de leidinggevenden en de medewerkers. 
Hierdoor is het voor de medewerkers van het SSC HR moeilijker om van persoonlijke 
omstandigheden van medewerkers en managers op de hoogte te zijn dan nu het geval is: 
kan de SSC HR medewerker wel op de hoogte blijven van organisatie-specifieke regelingen 
en omstandigheden? Er is veel negatieve ervaring met dienstverlening op afstand. 
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Het SSC HR zal “business-wise” moeten worden ingericht. Dienstverlenende attitude, 
goede werkwijze en het gebruik van kennissystemen maakt kwalitatieve 
dienstverlening mogelijk. Wel dient extra aandacht gegeven te worden in de 
overgangsfase aan de klant en het managen van de verwachtingen van de klant 

 
 
Vastleggen bij de bron 
Bij de invoering van e-HRM wordt uitgegaan van het feit dat deze werkwijze een actieve 
ondersteuning biedt aan het proces van integraal management. Niet alle organisaties 
hebben dit ingevoerd dan wel verschillen in fase van invoering. Deze laatste categorie 
managers zullen minder het nut ervaren van de invoering van een SSC en de invoer bij de 

entfilosofie van de organisatie, en dat hiermee bij de 
invoering rekening gehouden wordt. Verder is het belangrijk tijdig goede voorlichting te 

bron dus ook meer als ballast. Het invoeren van een SSC HR betekent voor een aantal 
organisaties dan ook een cultuurshock. Omdat de nieuwe werkwijze onbekend is wordt 
gedacht dat de nieuwe werkwijze überhaupt leidt tot meer werk in plaats van minder. 
 
Belangrijk is dat bij de invoering vooraf duidelijk gekeken wordt hoe de nieuwe 
werkwijze past in de managem

geven aan managers over huidige versus nieuwe werkwijze.  
 
Waarom veranderen 
Sommige betrokkenen hebben ernstige twijfels over de toegevoegde waarde voor de eigen 
organisatie. Men beschikt immers, naar eigen zeggen, momenteel over een goed draaiende 
P&O-afdeling. 
 
De inrichting van een SSC biedt meerdere voordelen. Deze voordelen zijn niet voor 
iedere organisatie gelijk, en zijn ook niet voor ieder onderdeel van de organisatie 

vant. Het ciperende organisaties hierover een duidelijke 
n de organisatie. Een organisatie met veel 

rele  is belangrijk dat parti
mening vormen en ook uitdragen i
weerstand kan wellicht beter niet direct instappen, maar dit pas te doen nadat de 
zichtbaarheid van het SSC als extra stimulans kan worden gebruikt  

 
 
Het managen van veranderingen 
Ten aanzien van het veranderingstraject maakt men zich zorgen of de gemeente 

msterdam een zo grootschalige veraA
a

ndering wel aankan. Het voorbeeld van P-net staat bij 
der voor ogen. lle betrokkenen hel

 
Het gekozen transitietraject betekent een veranderproces opgedeeld in hapklare 
brokken, geeft leermomenten en momenten voor bijsturing. Het is essentieel dat dit 
niet vanwege versnelling van de opbrengsten in elkaar gedrukt wordt. Verder wordt 
verwacht dat het gekozen besturingsmodel de participerende organisaties de 
mogelijkheid geeft om ook daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het 
veranderingsproces. 

 
 
4
 
D n, 
D en 

de 
 maatregelen geformuleerd die de kans op het optreden van het risico 

.5.  Nadelen van een SSC-HR 

oor de projectgroep en tijdens de workshops met geïnteresseerden vanuit de Stadsdele
iensten en Bedrijven, zijn vele voordelen en risico’s ten aanzien van de realisatie van e
SC HR genoemd. Zoals in de vorige paragraaf vermeld heeft de projectgroep voor S

verschillende risico’s
moeten minimaliseren. Ondanks deze maatregelen wordt door betrokkenen, weliswaar op 
onderling verschillende wijze, aangegeven dat er over een aantal aspecten zorg blijft 
bestaan dat ondanks verschillende voorzorgsmaatregelen nadelige effecten zullen blijven 
bestaan. Deze zorg bestaat met name voor de volgende aspecten: 
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Verlies huidige functie
H  of 
k  
G k 
n

rbeidsintensiviteit van de nieuwe werkwijze

et werken via een SSC HR betekent dat veel van de huidige functies zullen veranderen
omen te vervallen. Dit betekent dat individuele medewerkers binnen of buiten de
emeente Amsterdam een nieuwe functie moeten krijgen en hun huidige functie dan oo
iet meer kunnen blijven vervullen. 

 
A  

dige werkwijze kunnen leidinggevenden van mening zijn dat de Afhankelijk van de hui
nieuwe methode van werken voor hen arbeidsintensiever is dan momenteel het geval is.  
 
Decentrale zelfstandigheid wordt beperkt 
Door standaardisatie van de werkwijze bestaat de beleving dat de uniciteit en autonomie 
van de individuele organisaties beperkt wordt. Er bestaan dan ook twijfels bij de bereidheid 
van de verschillende individuele organisaties om daadwerkelijk te standaardiseren. 
 
Ontbreken benodigde apparatuur 
É n 
v en 
P an 
w digde P&O-informatie en 

gistratiemogelijkheden. Daarnaast is een bepaalde groep medewerkers niet gewend aan 
C. Bij hen zal de nieuwe werkwijze op veel problemen stuiten. 

 

én van de pijlers van het SSC HR concept is e-HRM. Medewerkers en leidinggevende
ragen informatie op en registreren gegevens zelf via de PC. Door het ontbreken van e
C kunnen bepaalde groepen medewerkers niet via het concept van zelfbediening ga
erken. Hierdoor blijven zij verstookt van de beno

re
het werken met een P
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