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Een ssc is een bouwsteen (module) in de organisatie; Een ssc is een bouwsteen (module) in de organisatie; Een ssc is een bouwsteen (module) in de organisatie; Een ssc is een bouwsteen (module) in de organisatie; 

dus moeten de volgende vragen worden gesteld: dus moeten de volgende vragen worden gesteld: dus moeten de volgende vragen worden gesteld: dus moeten de volgende vragen worden gesteld: 

� Welke fasen in de ontwikkeling van een ssc zijn te onderkennen binnen het 
bestaande dominante organisatie-concept, de unit-organisatie? 

� Wat valt te voorzien over de ontwikkeling van de huidige context van het 
ssc, de unit-organisatie? 

� Wat valt te zeggen over de ontwikkeling van de organisatie van de 
rijksoverheid, gemeenten e.d.? 

� Naar structuur

� Naar processen 
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Het succes van een SSC (binnen het concept van de unit Het succes van een SSC (binnen het concept van de unit Het succes van een SSC (binnen het concept van de unit Het succes van een SSC (binnen het concept van de unit 
organisatie) wordt bepaald door een evenwichtige organisatie) wordt bepaald door een evenwichtige organisatie) wordt bepaald door een evenwichtige organisatie) wordt bepaald door een evenwichtige 
ontwikkeling van de ontwikkeling van de ontwikkeling van de ontwikkeling van de totale totale totale totale organisatieorganisatieorganisatieorganisatie

Conceptuele
volwassenheid 

van de totale organisatie

Operationele 
volwassenheid 
van het SSC

Volwassenheid van de afnemers 
als opdrachtgevers

van het SSC
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In de ontwikkeling van het ssc kunnen de volgende In de ontwikkeling van het ssc kunnen de volgende In de ontwikkeling van het ssc kunnen de volgende In de ontwikkeling van het ssc kunnen de volgende 

fasen worden onderscheidenfasen worden onderscheidenfasen worden onderscheidenfasen worden onderscheiden

Fase van 
ontwikkeling van een 
SSC 

Kenmerken SSC

5. Ervaren

Het ssc als erkende organisatie-bouwsteen in de strategie van de totale  organisatie; stabiele operationele 
processen en tegelijk innovatief, waarvan de bijdrage aan de totale onderneming nu en in de nabije toekomst via 
geïntegreerde business cases steeds bekend is; er wordt in het ssc geïnvesteerd, de professionaliteit van ssc-
medewerkers wordt erkend in de totale configuratie van resources in de onderneming

4
Gedifferentieerde dienstverlening met verrekening op basis van ,time-driven activity based costing zodat het SSC 
zelf een efficiency drive heeft. Voor innovatie voor afnemers wordt er per case een integrale 
investeringsberekening gemaakt

3
Gedifferentieerde dienstverlening, maar op basis van standard costs charge back, innovaties zijn gericht op eigen 
processen van het ssc en daar is ook voldoende budget voor 

2
Een zekere differentiatie van dienstverlening, kostprijzen zijn bij benadering bekend en worden doorbelast op 
basis van average costs charge back waardoor ook overcapaciteit van het ssc wordt doorbelast  

1. Beginnend 
Uitsluitend gericht op zo efficiënt mogelijk leveren van een aantal standaarddiensten. De kosten van het ssc 
worden verrekend op basis van allocation charge back/soft money concept. Kostprijzen zijn niet of slechts bij 
benadering bekend
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In de ontwikkeling van de opdrachtgevers van een ssc In de ontwikkeling van de opdrachtgevers van een ssc In de ontwikkeling van de opdrachtgevers van een ssc In de ontwikkeling van de opdrachtgevers van een ssc 

kunnen de volgende fasen worden onderscheidenkunnen de volgende fasen worden onderscheidenkunnen de volgende fasen worden onderscheidenkunnen de volgende fasen worden onderscheiden

Fase van ontwikkeling 
van de opdrachtgever 

Kenmerken opdrachtgever 

5. Innovatief/competitief
Concentreert zich op zijn kerntaken, weet welke ondersteuning daarvoor nodig is, weet dat kernachtig te 
formuleren en te financieel te waarderen, vraagt innovatieve oplossingen van het SSC, vraagt zich af welke 
andere infrastructuur-omgeving wellicht beter is voor zijn business

4 Ziet het SSC als gelijkwaardige maar complementaire collega, stelt innovatieve vragen + als hiervoor 

3
Kent zijn eigen business, weet wat van het SSC ingekochte diensten de waarde is voor zijn eigen bottom line, 
wil alles precies in service level agreements vastgelegd zien, contract = contract, ziet SSC als leverancier, niet 
als collega

2
Stelt eisen aan SSC in termen van zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijk kwaliteit, zonder zelf in zijn 
eigen organisatie de waarde daarvan te kennen, accepteert het concept operationeel maar niet mentaal  

1. Passief 
Zie SSC als centrale stafafdeling, als inbreuk op autonomie, passieve/defensieve houding tegenover SSC, 
verwerpt mentaal het concept, is niet geïnteresseerd in kosten 
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In de opvattingen van RvB/staf met betrekking tot het In de opvattingen van RvB/staf met betrekking tot het In de opvattingen van RvB/staf met betrekking tot het In de opvattingen van RvB/staf met betrekking tot het 

ssc kunnen de volgende fasen worden onderscheiden ssc kunnen de volgende fasen worden onderscheiden ssc kunnen de volgende fasen worden onderscheiden ssc kunnen de volgende fasen worden onderscheiden 

Fase van conceptuele 
opvatting van de RvB + 
stafafdelingen over ssc’s 

Kenmerken opvattingen en gedrag RvB + corporate sta f

5. SSC’s zijn een routine 
bouwsteen in de strategie 
van de onderneming 

SSC wordt gezien als een van de enablers voor nieuwe strategieën etc. 

4
SSC wordt door leiding van het concern en afnemers gezien als een  voor de organisatie essentiële 
infrastructuur, in de taakstelling van de RvB naar divisies wordt nadrukkelijk de potenties van de SSC’s 
verdisconteerd zodat de divisies niet zonder de SSC’s kunnen  

3

Behalve cost center ook investment center, RvB neemt verantwoordelijkheid voor de investeringen op 
langere termijn, voor de kwaliteit van de operatie etc.  SSC rapporteert aan COO, aangepaste P&C-cyclus, 
RvB keurt SLA’s goed en lost conflicten op, toezicht op naleving van verbod op doubleren van processen 
door PD’s 

2
Wordt als noodzakelijk gezien voor kostenbesparing, maar RvB bemoeit zich niet met de SLA’s en lost ook 
geen conflicten met betrekking tot het ssc op. Geen of weinig ruimte voor investeringen in het ssc, wel meer 
dwang tot standaardisatie en er is sprake van gedwongen winkelnering 

1.  Verstoring van het unit-
model  

Instrument voor kostenbesparing (nog niet in termen van mentale verankering, neiging het SSC concept te 
verwerpen), geen harde dwang tot gedwongen winkelnering
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In een aantal gevallen is onderstaand profiel In een aantal gevallen is onderstaand profiel In een aantal gevallen is onderstaand profiel In een aantal gevallen is onderstaand profiel 

aangetroffen: dan is er gevaar voor regressieaangetroffen: dan is er gevaar voor regressieaangetroffen: dan is er gevaar voor regressieaangetroffen: dan is er gevaar voor regressie

Conceptuele 
volwassenheid 
van de totale organisatie

Operationele 
volwassenheid 
van het SSC

Volwassenheid van de afnemers 
als opdrachtgevers
van het SSC



Wat gebeurt er met de unitWat gebeurt er met de unitWat gebeurt er met de unitWat gebeurt er met de unit----organisatie? organisatie? organisatie? organisatie? 

� Als gevolg van de ontvlechting van de verticaal en functioneel geïntegreerde 
divisies (departement) in de vorm van: 

� Back-office ssc’s

� Cross unit account management (1-loket voor de burger) 

� Cross unit strategische thema’s voor innovatie, kennis-synergieën 

� Toenemende complexiteit van markten, onvoorspelbaarheid van 
markten

� Het losmaken van de informatieruimte van een organisatie van de 
hiërarchische structuur, …

� … transformeert de unit-organisatie naar multidimensionale organisaties
� Er bestaat niet zoiets als het ‘kantelen’ van de organisatie

� = simultaan sturen op de burger, issues, doelgroepen, beleidsthema’s, 
verantwoording over de as van wetten, etc.  

� Daarin is het SSC een van de (functionele) dimensies, respectievelijk een 
infrastructuur 
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Hoe werkt een multidimensionale organisatie?Hoe werkt een multidimensionale organisatie?Hoe werkt een multidimensionale organisatie?Hoe werkt een multidimensionale organisatie?

Volgens de regels van team play *

Doel Eén gemeenschappelijk doel (een goed geformuleerde strategic intent), dat 
door de belangrijkste spelers is geïnternaliseerd 

Spelregels  Alle (kern)spelers kennen het spel (causaliteitsrelaties), de werking van het 
spel, de rollen en posities daarin, de tactieken en technieken etc. 

Informatie

Alle spelers hebben voortdurend directe informatie over de prestaties en 
issues van de anderen zodat ze daarop kunnen anticiperen en reageren = 
afwezigheid van verticale en horizontale informatieasymmetrie op basis van 
één trusted source 

Socialisatie 

Door socialisatie kennen de spelers elkanders persoonlijkheid en motivatie, 
in een gemeenschapscultuur (intensieve samenwerking, waarin sterke, 
vriendschappelijke, ondersteunende relaties verweven zijn met de te 
realiseren prestaties)

Beloning De opbrengsten van de samenwerking worden verdeeld volgens het equity 
principle

*Zoals gedefinieerd in de economische theory of the firm 



De noodzakelijke omslag in het psychologisch klimaat De noodzakelijke omslag in het psychologisch klimaat De noodzakelijke omslag in het psychologisch klimaat De noodzakelijke omslag in het psychologisch klimaat 

rond SSCrond SSCrond SSCrond SSC’’’’ssss
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The Span of Attention in a traditional business 
unit organization The Span of Attention needed to achieve synergies

Span of control

Few
Resources

Many 
Resources

Span of accountability

Span of influence

Span of support

Measures Allow
Few Tradeoffs

Interactions 
Within Unit

No 
Commitment 
to Help Others 
(outside unit)

Measures Allow 
Many Tradeoffs

Interactions 
Across Units

Strong 
Commitment 

to Help Others
(outside unit)

Span of control

Few
Resources

Many 
Resources

Span of accountability

Span of influence

Span of support

Measures Allow
Few Tradeoffs

Interactions 
Within Unit

No 
Commitment 
to Help Others 
(outside unit)

Measures Allow 
Many Tradeoffs

Interactions 
Across Units

Strong 
Commitment 

to Help Others
(outside unit)

The concept of Span of Attention is based on: Simons, R. (2005). Levers of Organization Design: How Managers Use Accountability Systems for 
Greater Performance And Commitment. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
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Door de dalende kosten van informatie wijzigt het Door de dalende kosten van informatie wijzigt het Door de dalende kosten van informatie wijzigt het Door de dalende kosten van informatie wijzigt het 
karakter van besturen, van budgetkarakter van besturen, van budgetkarakter van besturen, van budgetkarakter van besturen, van budget----gestuurd, naar gestuurd, naar gestuurd, naar gestuurd, naar 
meetbare nietmeetbare nietmeetbare nietmeetbare niet----financifinancifinancifinanciëëëële doelstellingen le doelstellingen le doelstellingen le doelstellingen 

Kwaliteit van wonen en 
werken in XYZ

Relevante 
dienstverlening en 
faciliteiten

Operationele kwaliteit 
van dienstverlening en 
faciliteiten

Prijs/prestatie-
verhouding

Waarde voor de 
burger/bedrijfsleven

Beleids/uitvoerings-
processen

Ontwikkeling 
diensten en 
faciliteiten

Levering van 
diensten en 
faciliteiten

Burger loket
Participatie-
processen

SSC’s HRM IT FinanciënJuridisch Gebouwen

2. Vertalen in SLA ssc:
Verantwoordelijke: Directeur Dienst

1. Meetbaar maken:
Verantwoordelijke: Directeur Dienst/
College B&W
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Het klassieke besturen op primair uitsluitend budgetten van Het klassieke besturen op primair uitsluitend budgetten van Het klassieke besturen op primair uitsluitend budgetten van Het klassieke besturen op primair uitsluitend budgetten van 

units werkt niet meer units werkt niet meer units werkt niet meer units werkt niet meer …………

Nolan Norton Institute

BU A BU B BU C 

HQ

Afnemer-synergieën 

Kennis-synergieën 

Proces-synergieën 

Om de waarde van een 
onderneming/instelling te 

maximaliseren moet 
primair worden gestuurd 

op: 

Input-sturing
(budget binnenhalen) 

Output-sturing

Team work

Time-phased 
lead parameters 

(inspanning)
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Voorbeeld: Woningstichting XYZ

� XYZ behoort tot de grotere woningcorporaties in Nederland

• Georganiseerd in vijf regio’s, verspreid over het midden van Nederland

• Er is een shared service center waarin zijn georganiseerd: 
- Call center
- Financiële administratie
- ICT
- Inkoop (niet zijnde vastgoed)
- Huisvesting

• Er is een SSC voor het onderhoud van de woningen

• Er is een vastgoed bedrijf, inclusief projectontwikkeling

• Een klein hoofdkantoor 

Hoe coördineer je nu 
effectief en efficiënt het 

onderhoud per 
regio/wijk, met 
verschillen in 

onderhoudsniveau, 
waarbij het call center en 
het SSC Onderhoud een 

rol spelen? 



Stichting XYZ: het realiseren van goed wonen voor i ndividuen en 
gezinnen behorende tot de lagere inkomensgroepen 

Voldoende 
woningen voor de 

doelgroep

Voorlichting aan 
(aspirant) 
bewoners

Managen 
huurinkomsten

Efficiënte, tijdige
en nauwkeurige 
administratieve 

vastlegging

Goede 
financiële 

verantwoording

Huurder

Interne 
processen

Leren en groeien

Financieel
Portfoliobeleid 

vastgoed objecten / 
Lange termijn 

vermogensgroei

Voldoende 
solvabiliteit

Adequate 
MIS

Opleidingen 
medewerkers + 
MD-programma

Communicatie 
+ uitwisseling 
ervaringen en 

inzichten

Sociaal-
wetenschappelijk 

onderzoek, bijhouden 
indicatoren goed wonen 

HR-
Diensten

Proces-
verbete-
ringen / 

efficiency

Soepele 
administratieve 
ondersteuning

Huurcontract-
management

Afhandeling 
klachten en 
verzoeken

Onderhoud 
woningen 

etc. 

Grondver
werving

Projectont
wikkeling

Sociale 
innovatie

Bijdragen aan 
samenlevings-

opbouw

Inspraak en 
participatie

Relatie met huurders Operational Excellence Maatschappelijke participatie

Woningen 
op goede 
locaties

Goed 
onderhouden 

woningen

Goede 
fysieke 

omgeving

Goede 
sociale 

omgeving

Goede relatie 
met de 

gemeente

Goede relatie met 
andere 

maatschappelijke 
organisaties

Aanbod woningen Omgeving Samenwerking

Woning 
voldoet aan 

wens huurder



Onderhoud moet als integraal thema, als een budgett aire eenheid 
dwars over de organisatie, dwars door de afdelingsb udgetten worden 

gelegd 

Voldoende 
woningen voor de 

doelgroep

Voorlichting aan 
(aspirant) 
bewoners

Managen 
huurinkomsten

Efficiënte, tijdige
en nauwkeurige 
administratieve 

vastlegging

Goede 
financiële 

verantwoording

Huurder

Interne 
processen

Leren en groeien

Financieel
Portfoliobeleid 

vastgoed objecten / 
Lange termijn 

vermogensgroei

Voldoende 
solvabiliteit

Adequate 
MIS

Opleidingen 
medewerkers + 
MD-programma

Communicatie 
+ uitwisseling 
ervaringen en 

inzichten

Sociaal-
wetenschappelijk 

onderzoek, bijhouden 
indicatoren goed wonen 

HR-
Diensten

Proces-
verbete-
ringen / 

efficiency

Soepele 
administratieve 
ondersteuning

Huurcontract-
management

Afhandeling 
klachten en 
verzoeken

Onderhoud 
woningen 

etc. 

Grondver
werving

Projectont
wikkeling

Sociale 
innovatie

Bijdragen aan 
samenlevings-

opbouw

Inspraak en 
participatie

Relatie met huurders Operational Excellence Maatschappelijke participatie

Woningen 
op goede 
locaties

Goed 
onderhouden 

woningen

Goede 
fysieke 

omgeving

Goede 
sociale 

omgeving

Goede relatie 
met de 

gemeente

Goede relatie met 
andere 

maatschappelijke 
organisaties

Aanbod woningen Omgeving Samenwerking

Woning 
voldoet aan 

wens huurder

Goed 
onderhouden 

woning 

Responstijd 
klachtacceptatie

Voldoende 
gekwalificeerd 

onderhouds-personeel 

Minimaliseer kosten 
van onderhoud over 

de levensduur van de 
woning

Planning 
preventief 
onderhoud

Responstijd 
verhelpen klacht



Vanuit wat goed onderhoud is (meetbaar) moeten alle  overige 
prestaties van processen bepaald worden, inclusief de kosten 

daarvan

H
uurder

Doel

Taak van 
deelproces

Metriek

Hoe de prestatie 
van dit proces 
wordt gemeten

Te realiseren 
norm

Wat dit proces 
moet presteren

Proces/initiatief

Acties om gestelde prestaties te doen 
halen Intern proces 

Balanced Scorecard Acties 

Doel Metriek Norm Acties Budget

Leren / kennis

Voldoende 
gekwalificeerd 

personeel om klachten 
binnen gestelde 
responstijd op te 

lossen

� Aantal vaklieden 
met kwalificatie A

� Aantal met 
kwalificatie B

� Aantal uren 
training

20 (is nu 10)

10 (is nu 7)

100 upmpj (is nu 
25)

� Werf 5 extern, 5 
intern bijscholen

� Werf 1 extern, 2 

bijscholen

� Verhoog capaciteit 
opleidingen

XXX

XXX

F
inancieel

Goed 
onderhouden 

woning 

Responstijd 
klachtacceptatie

Voldoende 
gekwalificeerd 

onderhouds-personeel 

Minimaliseer kosten 
van onderhoud over 

de levensduur van de 
woning

Planning 
preventief 
onderhoud

Responstijd 
verhelpen klacht



Zo wordt het totale budget voor onderhoud per wijk bepaald: een 
sterke commitment aan het eindresultaat geconfronte erd met 
beperkt middelen is voorwaarde voor innovatieve doo rbraken

Dimensie Causaliteit Metriek Doelstelling
Feitelijk 
score per ….

Actie Budget

Huurder

% woningen dat 
voldoet aan XYZ 
norm
% woningen dat 
voldoet aan 
wettelijke norm
% tevreden 
huurders 

80%

80%
80% ….. …

Intern proces

% klachten dat 
binnen 24 uur 
bevestigd wordt
% klachten dat 
binnen 2 dagen 
verholpen wordt 

% woningen die 
reparaties vergen 
agv slijtage 
materialen

70%

80%

70%

50%

60%

… ….. …

Leren / 
innoveren

Zie voorbeeld 
vorige blz ….. …

Financieel 

Benchmark 
onderoudskosten 
over totale 
levensduur 
woning

60% moet onder 
landelijke norm 
liggen 

….. …

Goed 
onderhouden 

woning 

Responstijd 
klachtacceptatie

Voldoende 
gekwalificeerd 

onderhoudspersoneel 

Minimaliseer kosten 
van onderhoud over 
de levensduur / per 
jaar van de woning

Planning 
preventief 
onderhoud

Responstijd 
verhelpen klacht



De  implicatie voor de mens in organisaties met SSC 2.0De  implicatie voor de mens in organisaties met SSC 2.0De  implicatie voor de mens in organisaties met SSC 2.0De  implicatie voor de mens in organisaties met SSC 2.0

� Medewerkers in SSC’s zien wat hun bijdrage is aan het eindresultaat, ze 
kunnen daardoor beter proactief initiatief nemen voor verbeteringen, de 
medewerkers in de andere afdelingen zien dat ook 

� Specialisatie en vakmanschap gaat niet meer ten koste van integratie en 
coördinatie: betere samenwerking in een win-win verhouding

� Deze ontwikkeling beantwoordt aan de ontwikkeling in de samenleving 
waarin steeds meer mensen hun motivatie ontlenen aan erkenning van hun 
bijdrage aan het gemeenschappelijke doel en aan hun behoefte aan
prosociaal gedrag 

� Het bestuur moet besturen in termen van doel/opdracht, een sterke 
commitment daaraan, met allocatie van middelen op basis van bijdragen 
van mensen en processen aan het doel, besturen is niet meer het verdelen 
van het budget

� Personen die een sterke positieoriëntatie hebben, wier motivatie gebaseerd 
is op hierarchische zeggenschap over een eigen toko, moeten geholpen 
worden hun weg in het leven opnieuw te bepalen 
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Shared Shared Shared Shared servicesservicesservicesservices wordt: het met elkaar delen van kennis wordt: het met elkaar delen van kennis wordt: het met elkaar delen van kennis wordt: het met elkaar delen van kennis 
en en en en resourcesresourcesresourcesresources; het gaat niet  alleen meer om efficiency, ; het gaat niet  alleen meer om efficiency, ; het gaat niet  alleen meer om efficiency, ; het gaat niet  alleen meer om efficiency, 
maar om zo goed mogelijk gebruik te maken van maar om zo goed mogelijk gebruik te maken van maar om zo goed mogelijk gebruik te maken van maar om zo goed mogelijk gebruik te maken van humanhumanhumanhuman
resources resources resources resources 

Bestuur: 
Van control naar meta-control: besturen 

dmv missie, waarden, resource 
mobilisatie en informatie beschikbaar 

stellen

Infrastructuur : 
Modulair opgebouwd, 
plug & play, integrale 
oplossingen, kent de 
doelstelling van 
beleid en 
causaliteiten, 
anticipeert en initieert

Afleveraars : 
kennen de causaliteit van de totale organisatie, 

weten hoe met informatie om te gaan, 
regisseren processen  op basis van integrale 

business cases
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