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Wat is de governance-dimensie van een shared service 
center? 

Dat is het systeem van bestuurlijke verhoudingen waarbinnen een ssc opereert: 

De formele besluiten (door het bevoegd gezag) met betrekking tot: 

Wie zijn de opdrachtgevers-afnemers van een ssc en wie niet

Welke activiteiten, mensen en middelen wel tot een ssc behoren en welke niet

Begroting, benoeming en beoordeling van de leiding van een ssc

De consequenties van het werken met een ssc voor de operationele diensten

De systemen, procedures en richtlijnen zoals aangepast op het werken met ssc’s

Dit systeem van bestuurlijke verhoudingen dient aan zekere eisen te voldoen
= onderwerp van operational audit 



5-04-05 Nolan Norton Institute 3

Bij het toepassen van een ssc dient de internal governance 
van de instelling opnieuw te worden uitgewerkt

Internal governance = de bestuurlijke verhouding 
tussen RvB en divisie-managers + SSC-manager

Welke taken en bevoegdheden wel en welke niet 
aan de manager van het ssc worden gedelegeerd

Aan wie de manager van een ssc rapporteert

Hoe SLA tot stand komen en wie deze goedkeurt

Hoe het budget van een ssc tot stand komt

De instelling, lidmaatschap en taken van user 
boards

Rapportage, control, corrective actions
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Wat is het belang van de governance-dimensie van ssc’s? 

Zonder een eenduidig systeem van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheid, 
rapportage, control, kan een taakorganisatie niet functioneren

Eenduidig is niet noodzakelijk gedetaileerd
Het zorgvuldig uitwerken van dit systeem is noodzakelijk om te kunnen 
communiceren wat er nu precies verandert

Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid, als voorwaarde om in een 
nieuwe organisatie weer op een organische wijze met elkaar samen te 
werken
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Wie is verantwoordelijk voor de governance rondom een 
ssc? 

Dit is steeds het bevoegd gezag

Gemeente: College van B&W, besluit op advies van Gemeentelijk 
Management Team oid

Ministerie: de Minister, op advies van SG, Management Team e.d. 

De governance van een ssc is steeds integraal onderdeel van de internal 
governance van de instelling
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Is er een besluit van B&W waarin de volgende zaken 
geregeld worden?

1. Definities
2. Doelstelling (in het bijzonder die voor de burger)
3. Taakstelling

a. Meetbare te realiseren doelen, in de tijd
b. Opdracht aan diensthoofden tot implementatie maatregelen

4. Concernrichtlijnen
5. Bepalingen met betrekking tot de internal governance

a. Verplichting gebruik te maken van ssc’s
b. Aan wie ssc-manager rapporteert, wie benoemt, beoordeelt
c. Bekostiging
d. Planning & control cyclus waarlangs budget ssc tot stand komt
e. Delegatie van bevoegdheden aan ssc-manager, voorbehouden bevoegdheden
f. Toezicht, beoordeling realisatie DVO’s
g. Conflictoplossing

6. Sociale aspecten
7. Overgangs- en slotbepalingen

a. Rapportage over voortgang implementatie en werking
b. Opdracht aan internal audit
c. Ingangsdatum
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Definitie

Is het shared service center eenduidig gedefinieerd in de interne organisatie

Als budgetaire eenheid (of indien van toepassing, eigen rechtspersoon?)
Als resultaat verantwoordelijke eenheid
Wat er wel en wat er niet toe behoort

Is er functiescheiding toegepast tussen beleidsbepaling en uitvoering
Bijv. IT-governance versus IT-operatie
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Wordt voldaan aan de kenmerken van een ssc? 

Het is een eenduidig afgebakende organisatie

Heeft een specifieke opgelegde taak voor een aangewezen doelgroep
Is georganiseerd in een aparte (publieke) rechtsvorm of quasi rechtsvorm
Heeft één integraal budget
Is (economisch) werkgever van zijn medewerker (beoordeling, beloning), werknemers 
zijn gespecialiseerd 
Scheiding van operationele dagelijkse leiding en beleidsbepalend bestuur (hier beleid 
met betrekking tot het ssc zelf)

Wordt bekostigd op basis van verleende diensten (geen budget overheveling)

Is beleidsneutraal, heeft de capaciteit om zonder meerkosten meerdere beleids-sets uit te 
voeren

Heeft een interne organisatie gebaseerd op functionele processen

Heeft als dominante waarden: efficiency, foutloos en snelheid
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Zijn er criteria geformuleerd welke activiteiten wel en welke 
niet in het ssc georganiseerd zullen worden? 

Niet: 

Beleidsontwikkeling en vaststelling van het beleid 
(dient zichtbaar te zijn voor de burger, gescheiden 
van de uitvoering)

Discussiepunt is wel expertise voor 
beleidsbepaling, maar een expertise 
centrum is toch iets anders dan een ssc

Het ‘warme’ contact met de burger
HRM-beleid 
ICT-beleid
Inhoudelijke stafondersteuning
De financiële control- en rapportage taak

Wel: 

Loket voor de burger voor standaard informatie 
en idem dienstverlening
ICT-dienstverlening
Belastingvaststelling, -heffing en inning
Gezamenlijke inkoop

Betaling van toeleveranciers
HRM-transacties

Salarisadministratie
Ander HRM-transacties (60 in totaal)

Financiële administratie
Verwerking van stromen van standaard 
transacties in de sociale zekerheid, justitie
Logistiek, incl. lease auto’s
Facilitaire dienstverlening (huisvesting, post, 
receptie, etc.) 
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Doelstellingen

Is er een verband gelegd tussen de uiteindelijke taken van de organisatie jegens 
de burger, respectievelijk doelstelling daarin en welke doelstellingen met het 
shared service center gerealiseerd moeten worden

Bijvoorbeeld uitgewerkt in een oorzaak-gevolg diagram 
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De bestuursstijl

Is het het hoogste gezag (college van B&W, Minister, SG, management team) 
duidelijk dat het werken met ssc’s ook voor henzelf: 

Een andere rol met zich meebrengt
Dat ssc’s een instrument zijn om hun faciliterende taak invulling te geven? 
Dat het normaal is dat ze geschillen moeten oplossen? 
Dat het werken met ssc’s meer transparantie en dus control met zich 
meebrengt, wat ook weer de nodig weerstand tegen control oproept? 
Dat er een aantal beslissingen is dat enkel het bevoegd gezag kan nemen, 
dus niet delegeren? 
Dat het gezag zich als een goed bestuurder van het ssc heeft te gedragen? 
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Taakstelling

Hebben de diensthoofden een taakstelling opgelegd gekregen die slechts door gebruik te 
maken van het ssc gerealiseerd kunnen worden? 

Efficiency, kwaliteit van dienstverlening aan de burger e.d. 

Is de taak (werkgebied) van het diensthoofd duidelijk vastgesteld?
Is het duidelijk dat de invoering van ssc’s geen aantasting is van het beginsel van 
integraal management? 

Hebben de diensthoofden de taak gekregen hun operatie zo te ontvlechten dat geïdentificeerd
is wat wel en wat niet overgaat naar het ssc? 

Kennen de diensthoofden hun processen? 
Kennen de diensthoofden de bestaande impliciete interne contracten? 
Weten de diensthoofden in welke gekwantificeerde (functionele) parameters de 
verlangde dienstverlening moet worden geformuleerd? 
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Vereiste competenties

Is vastgelegd dat de diensthoofden de competentie moeten hebben om als goed 
opdrachtgever tegenover het ssc te functioneren? 

Is deze vereiste opgenomen in de taak- en functieomschrijving van de 
diensthoofden? 

Is in het personeelsbeoordelingsformulier een regel opgenomen waarin wordt 
gevraagd naar de kwaliteit van het diensthoofd als opdrachtgever? 

Is deze beoordeling van invloed op zijn totale beoordeling en salaris? 
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Opleiding en training

Zijn er de nodige trainingen en opleidingen gedefinieerd, gepland zoals nodig om 
met ssc’s te werken

Hoe DVO’s op te stellen
Nieuwe management rollen
Beheersing van nieuwe begrippen en processen
Specifieke competenties

Zijn selectiecriteria aangepast aan het werken met ssc’s? 
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Zijn de nodige concernrichtlijnen met betrekking tot 
interoperabiliteit opgesteld? 

Definitie van data elementen (semantische standaardisatie)

Accounting standards

Werkmethoden

Kwaliteitseisen

Methoden en concepten voor capaciteitsplanning

Arbeidsvoorwaarden/functiewaardering

Bouwstenen van producten en dienstverlening

Applicaties

Operating platforms

ICT-standaarden

Technische standaarden

Per situatie 
afhankelijk of vooraf 
aan invoering of 
tijdens implementatie 
van SSC’s

In ieder geval vooraf 
aan invoering van 
SSC’s
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Internal governance (a)
Definitie SSC

Is vastgelegd voor wie een ssc wel werkt en voor wie niet (derden)

Is vastgelegd dat de eenheden voor wie een ssc moet werken omgekeerd 
verplicht zijn van het ssc gebruik te maken? 

Is vastgelegd dat de eenheden die van het ssc gebruik moeten maken diezelfde 
processen ook niet zelf mogen uitvoeren? 
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Internal Governance (b + e)
De ssc-manager? 

Is vastgelegd wie de ssc-manager benoemt, beoordeelt, beloont en ontslaat? 
Is duidelijk dat dit dezelfde functionaris is aan wie de ssc-manager rapporteert 
over de naleving van de DVO’s binnen het goedgekeurde budget? 

Is vastgelegd welke bevoegdheden wel aan de ssc-manager worden toegekend? 
Wordt daarvoor het instrument van de goedgekeurde begroting gehanteerd? 

Zijn de voorbehouden bevoegdheden benoemd en is daarvan vastgelegd voor 
welke beslissingen de ssc-manager van welk gezag vooraf schriftelijk 
toestemming nodig heeft? 

In het geval van bijvoorbeeld intergemeentelijke samenwerking: is het bestuur van 
de entiteit waarin het ssc is georganiseerd gescheiden van de operationeel 
manager? 
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Internal governance (c) 
Bekostiging 

Is vastgelegd voor welke diensten welke type transfer prijs wordt gehanteerd
Idem wat de grondslag is van de transferprijs? 

Is vastgelegd dat niet met budget-overheveling wordt gewerkt? 

Is het duidelijk dat het beginsel van integraal management blijft gehandhaafd voor 
de diensthoofden? 
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Internal governance (d)
De planning & control cyclus

Is de planning & control cyclus aangepast aan het werken met ssc’s? 

Zijn de budget/begrotings-instructies door de controller aangepast aan het werken met ssc’s? 
Is er een format voorgeschreven voor DVOs? 

Is het duidelijk dat de voorlopige DVO’s in de context van de P&C-cyclus opgesteld dienen te 
worden, vanuit de taakstelling en de budgetten van de diensten, niet vanuit het ssc?

Is het duidelijk dat de voorlopige DVO’s door het bevoegd gezag bij het vaststellen van de 
totale begroting van de gemeente (…) worden vastgesteld, niet door betrokkenen zelf? 

Is vastgelegd dat de ssc’s maandelijks rapporteren over de uitputting van hun budget? 
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Internal governance (f)
Monitoring DVO’s 

Is vastgelegd dat de ssc’s maandelijks rapporteren aan de diensten over de 
naleving van de DVO’s

Is er een user board die de prestaties van het ssc beoordeelt tegen doelstellingen 
en aannames en zonodig suggesties doet voor corrigerende acties en of 
verbeteringen? 

Worden ssc’s onderling vergeleken? 
Worden ssc’s gebenchmarkt? 
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Internal governance (g)
Conflicthantering

Is een procedure geformuleerd hoe conflicten tussen diensten en ssc’s zo effectief 
mogelijk worden opgelost? 

Is er bewustzijn dat conflicten niet moeten worden ontkend, maar moeten worden 
gezien als leermomenten voor de organisatie en uitingen van 
aanpassingsprocessen? 
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Openheid en met elkaar delen

Worden al de hiervoor genoemde punten in openheid, dat wil zeggen, zonder 
taboes, met elkaar besproken

In management teams
In formele vergaderingen
In informerende vergaderingen
In opleidingen? 

Is er een sfeer om elkaar op de genoemde punten te helpen? 
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Wat met deze vragen te doen? 

Bewust is hier nog niet een strenge normering geformuleerd
Voor achtergronden van de vragen zie het boek over ssc’s 

De vragen kunnen het beste gebruikt worden als een eerste toets van volledigheid 
en om te ontdekken wat meer en wat minder belangrijke criteria zijn

Deze vragen zijn vooral ook zinvol als hulpmiddel de interne discussie te 
structuren en om verbeterplannen te maken. 

Voor situaties waarin men al verder is: er bestaat een internal audit checklist voor 
ssc’s, zie website IIA.
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