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Deze presentatie: 

-  Wie zijn wij en waar staan we 
-  Uitdagingen rond nieuwe klanten en 

ontvlechtingsoperaties 



  Profiel 
geografische ligging 



-  Samenwerkingsverband zes 
gemeenten: 

-  Alblasserdam, Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht, 
Zwijndrecht 

-  268.000 inwoners 
-  De Drechtsteden maken 

gezamenlijk beleid 
-  Zorgen in toenemende mate 

voor gezamenlijke uitvoering  

Drechtsteden 



DE SAMENWERKING 
 
‘benutten van elkaars sterke punten, 
respecteren van elkaars eigenheid’ 



Servicecentrum Drechtsteden 

-  SSC voor 6 gemeenten en 4 
Gemeenschappelijke Regelingen, te weten:  
Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio Zuid-Holland 
Zuid en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

-  Gestart op 1 april 2008 
-  Geschat besparingspotentieel structureel  

 € 8 miljoen per jaar 
-  ‘Big bang’: alles in 1 keer van gemeenten over 

naar SCD 
-  Inrichting producten en processen op basis van 

best practices uit gemeenten 
-  Geen referentieprojecten dus veelal zelf ‘wiel’ 

moeten uitvinden 



Feiten en cijfers 
•  Werkzaam bij het SCD: 378 fte (448 medewerkers) 
•  Per jaar verzendt SCD 60.000 facturen 
•  Per jaar betaalt SCD 130.000 facturen 

•  80 à 85% binnen 30 dagen 
•  19 gebouwen in beheer 
•  4500 salarisstroken per maand betaald 
•  63.500 telefoontjes p.j. 
•  32.000 ICT vragen p.j. / 80% binnen 5 dagen  

•  “bureaucratie” onvermijdelijk bij zulke aantallen 
•  Totaal aantal zaken ruim 100.000 per jaar 
•  Budget SCD ruim € 42 mln 
•  Externe inhuur van ruim 8,3 in 2009 naar 4,5 mln in 2011 



Wat levert het SCD? 

Advies, beleid en uitvoering op de terreinen 
 

•  Communicatie 
•  Juridisch 
•  Personeelszaken 
•  Financiën 
•  ICT 
•  Facilitaire zaken 
•  Inkoop en aanbestedingsadvies 
•  Post en archief 
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Succes voor het SCD bereiken door 
veranderopgaven in samenhang op 
te pakken 

9 
augustus 2011 Evaluatie Servicecentrum Drechtsteden 
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Doorontwikkeling van het SCD: 
Levenscyclus van een SSC 
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Besparingsvoordeel SCD 
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Uitdagingen voor het SCD 
 

1.  Partijen die afscheid willen nemen  
2.  Partijen die wel klant blijven maar geen 

eigenaar meer willen zijn  
3.  Nieuwe partijen die klant willen worden 
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Waar lopen we tegen aan?  

Uitbreiding(invlechting) of nieuwe klantrelatie 
1.  Geen visie op uitbreiding van dienstverlening, ofwel 

wanneer willen we dit eigenlijk?  
2.  Geen algemene voorwaarden geldend voor klanten die 

geen eigenaar zijn, ofwel als we het willen, wat zijn dat de 
verhoudingen tussen klant en leverancier? 

3.  Geen duidelijk zicht op/relatie tussen volumes en 
financiële bijdragen, ofwel hoe maken we een offerte? 

Ontvlechting 
4.  Bestaande juridische contracten ontoereikend om tot 

goede ontvlechtingsafspraken te komen 
3.  Geen duidelijk zicht op/relatie tussen volumes en 

financiële bijdragen 
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Waar lopen we tegen aan? (1) 

Uitbreiding(invlechting) of nieuwe klantrelatie: 
Geen visie op uitbreiding van dienstverlening, ofwel 
wanneer willen we dit eigenlijk?  

Vragen:  
a. Speelt mogelijk uitbreiding van dienstverlening aan andere 

 klanten bij jullie ook? 
b. Zo ja, wat zijn de bepalende factoren voor een beslissing 

 voor al dan niet uitbreiding? 
 



1
5 

Kader voor SCD bij uitbreiding 
dienstverlening 

1.  Is toetreding van strategisch belang (politiek-bestuurlijk)? 
2.  Versterkt de toetreding de effectiviteit en efficiency van het 

SCD? 
3.  Is de organisatie een gemeente of qua aard daarmee 

vergelijkbaar? 
4.  Is de door de nieuwe klant gevraagde dienstverlening 

opgenomen in de PDC? 
5.  Wil de klant het integrale pakket afnemen of een deel 

daarvan? En in geval van gedeeltelijke afname, welke 
(financiële en organisatorische) gevolgen heeft dit voor het 
SCD?  

6.  Heeft de toetreding een positief effect op de prijsstelling voor 
de eigenaren? 

Vragen die per verzoek worden  beantwoord voor uiteindelijke 
afweging: 
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Kader voor SCD bij uitbreiding 
dienstverlening 

7.  Gaat toetreding gepaard met overname van personeel? En is 
dit van toepassing op de gewenste flexibiliteit van de het 
personeelsbestand? 

8.  Zijn er extra investeringen nodig bij toetreding en hoe kunnen 
deze redelijkerwijs worden gedekt? 

9.  Kunnen de frictiekosten bij afscheid van de klant verrekend 
worden?  

10.Zijn er andersoortige financiële risico’s gemoeid met de 
toetreding? 

11.Heeft de toetreding invloed op de gewenste continuïteit van 
dienstverlening aan huidige klanten? 



1
7 

Waar lopen we tegen aan? (2) 

Uitbreiding(invlechting) of nieuwe klantrelatie: 
Geen algemene voorwaarden geldend voor klanten die geen 
eigenaar zijn, ofwel als we uitbreiding willen, wat zijn dat 
de verhoudingen tussen klant en leverancier? 
 
Vraag:  
Wat zouden jullie in de algemene voorwaarden regelen? 
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Algemene voorwaarden 

Dilemma’s 
•   Lengte contract? 
•   Fixed price of niet? 
•   Hoe omgaan met wijzigingen in productenpakket 

 door eigenaren? 
•   Hoe omgaan met wijzigingsverzoeken in 

 productenpakket van klanten? 
•   Resultaatsverplichting of inspanningsverplichting 

 rond SLA’s? 
•   Intelectuele eigendomsrechten 
•   Betalingsvoorwaarden 
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Waar lopen we tegen aan? (4) 

Ontvlechting 
Bestaande juridische contracten ontoereikend om tot 
goede ontvlechtingsafspraken te komen. 



Ontvlechtingsafspraken 

•  Contractuele afspraken waren: bij vertrek is 2 keer de 
jaarbijdrage aan frictie verschuldigd 

•  Correspondeerde niet met werkelijke frictiekosten: 
afschrijvingen lopen veel langer door en personele 
frictiekosten zijn hoger 

•  Deal op frictie, risico voor SCD 
•  Nadere afspraken over overname personeel 
•  Overheadkosten worden niet weggenomen door overname 

personeel 
•  Wie betaalt vervolgens ontvlechtingskosten? Principe: SCD 

draagt alleen kosten om ‘de stekker uit het stopcontact te 
halen’ 
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Waar lopen we tegen aan? (3) 

Uitbreiding(invlechting) of nieuwe klantrelatie/
Ontvlechting 
Geen duidelijk zicht op/relatie tussen volumes en 
financiële bijdragen, ofwel hoe maken we een offerte? 
 
Vragen:  
a.  Hoe is bij jullie de relatie tussen prijs en prestatie?  
b.  Zijn jullie redelijk eenvoudig in staat om een offerte 

 te maken voor nieuwe klanten? 
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Geen duidelijk zicht op volumes en 
financiële bijdragen  
  

Huidige systeem voor klantorganisaties: 
-  Verrekening via twee sleutels: fte’s en pc’s 
-  Voordeel eenvoudig systeem (weinig onderhoud)   

 
Probleem volgens evaluatierapport PWC: 
1.  Relatie tussen de afgenomen dienst en de betaalde vergoeding 

ontbreekt 
2.  Sturing door de klantorganisatie niet of nauwelijks mogelijk 
3.  Huidige systematiek levert geen bijdrage aan een efficiënte 

bedrijfsvoering van SCD 
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Wat gebeurt er in oude systematiek als 
een klant bezuinigt ? (1) 

Voorbeeld:  
•   klant X bezuinigt 40 fte weg en heeft 80 pc’s minder nodig 
•   de gemiddelde prijs voor het SCD per fte is 10k en voor 

 een pc 2 k 
•   totaalbezuiniging lijkt € 560.000 voor klant X aan minder 

 kosten voor het SCD 

Maar…………. 
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Wat gebeurt er in oude systematiek als 
een klant bezuinigt? (2) 

maar………… 
•   het weghalen van 80 pc’s leidt macro nauwelijks tot lagere  

 kosten bij het SCD (groot deel vaste kosten) 
•   het minder te bedienen aantal fte’s is alleen direct 

 merkbaar bij de afdeling P&O en zegt weinig of niets over 
 de werkvolumes op Financiën, Communicatie, JKC etc 

dus…… 
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Wat gebeurt er in oude systematiek als 
een klant bezuinigt? (3) 

dus………… 
•   de kosten van het SCD nemen maar zeer beperkt af 
•   de verwachte bezuiniging bij het SCD wordt niet 

 gerealiseerd 
•   de gemiddelde fte- en pc-prijs stijgt (tariefstijging) 
•   de kosten voor klant X dalen (wel minder omdat 

 gemiddelde pc- en fte-prijs gestegen is) 
•   door een bezuiniging bij klant X stijgen de kosten bij klant 

 Y en Z omdat de gemiddelde fte- en pc-prijs stijgt. 

Uitkomst: niemand blij…… 
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Tijd voor een nieuwe systematiek, 
waarmee wijzigingen in volume wel 
effectief zichtbaar worden 
De sleutels moeten: 
a  een relevant deel van de kosten vertegenwoordigen 
b  een directere relatie met de bijbehorende kosten hebben 
c  eenduidig definieerbaar en verifieerbaar zijn 
d  met de huidige administratieve systemen kunnen 

worden vastgesteld 
e  gebruikt kunnen worden voor sturing door klanten 

(collectief e/o individueel), per sleutel moet aan te geven 
zijn welk deel van de kosten beïnvloedbaar en welk deel 
niet-beïnvloedbaar is (zowel voor de materiële als de 
personele kosten) 

f  toepasbaar zijn voor eventuele nieuwe klanten 
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Definitie van beïnvloedbare en niet-
beïnvloedbare kosten (laatste criterium) 

 
 
 
 
 

 
 

 
Beïnvloedbaar:  sturing op volume door klant (collectief e/o 

individueel) leidt direct tot lagere (of 
hogere) kosten zonder frictie  is mogelijk 
doordat flexibele inhuurschil direct 
afgebouwd kan worden of door lagere 
rekeningen op materiële budgetten (vb 
telefonie)    

Niet beïnvloedbaar:  sturing op volume door klant (collectief of 
individueel) heeft geen (direct) effect op 
kosten  kan niet omdat de formatie vast 
is, er geen directe relatie is tussen volume 
en formatie, er sprake is van meerjarige 
contractvorming of kapitaallasten meerjarig 
doorlopen (vb pc’s)   



Nieuw vastgestelde sleutels (1) 



Nieuw vastgestelde sleutels (2) 
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Wat gebeurt er in de nieuwe 
systematiek als een klant bezuinigt? 
(1) 

Voorbeeld:  
•   klant X bezuinigt 40 fte weg en heeft 80 pc’s minder nodig 
•   binnen de nieuwe systematiek wordt nagegaan wat de 

 effecten hiervan zijn op de werkvolumes bij het SCD (via 
 de nieuwe sleutels) en op de hieraan gerelateerde kosten 

•   vervolgens wordt nagegaan of er daar waar volumes dalen 
 de kosten ook direct kunnen dalen doordat een flexibele 
 inhuurschil direct afgebouwd kan worden of door lagere 
 rekeningen op materiële budgetten (vb telefonie) 

•   totaalbezuiniging blijkt ca € 100.000 voor klant X aan 
 minder kosten voor het SCD 

Maar…………. 
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Wat gebeurt er in de nieuwe 
systematiek als een klant bezuinigt? 
(2) 

Maar…..  
bezuiniging kan maar deels direct worden ingeboekt, omdat: 
1.   20k is direct inboekbaar, omdat materiële budgetten 

 direct dalen 
2.   40k is niet direct inboekbaar, omdat afschrijvingslasten 

 de komende jaren doorlopen 
3.   40k aan personele lasten is niet direct inboekbaar, omdat 

 er nog geen sprake is van een flexibele schil bij het SCD 
 waardoor  personele lasten nog doorlopen 
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Wat gebeurt er in de nieuwe 
systematiek als een klant bezuinigt? 
(3) 

Korte termijnperspectief:  
•   òf klant kiest ervoor te accepteren dat totale voordeel pas 

 later wordt gerealiseerd 
•   òf de klant koopt de frictie af (eenmalige uitgave) en kan 

 de bezuiniging direct inboeken in de exploitatie 

Lange termijnperspectief: 
•   SCD heeft een flexibele schil van personeel, zodat ook de 

 personele kosten direct kunnen meebewegen met 
 volumewisselingen bij klanten 

•   dit kost wat meer zolang de volumes niet dalen, maar 
 bespaart grote frictiekosten als volumes wel dalen 
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Wat zijn frictiekosten? 

 
Definitie van SCD:   
Het verschil tussen de doorlopende kosten en 
de verlaagde inkomsten. 
 
Afkoopfrictie als volgt: 
 Onderdeel Frictie(factor)
Materieel budget Hangt af van contractduur

Kapitaallasten Actuele boekwaarde 
Personeel wat niet gekoppeld is 
aan volume

Jaarlasten x 4

Personeel met directe relatie met 
volume

Jaarlasten x 3



Hoe ziet de prijs voor nieuwe klanten eruit 
(geen eigenaar) 

Kosten Eigenaren Extra (marginale) 
kosten nieuwe 
klant

Prijs voor nieuwe 
klant

Voordeel voor 
eigenaren

Vaste kosten 100 20 100 80
Variabele kosten 50 50 50
Risicofee X X X
Totaal 150 70 + X 150 + X 80 + X

Risicofee  = Maximale frictiekosten * (% kans op vertrek - % 
nieuwe klant (vervanging)) 
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Vragen?  

07 november 2012 


