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Een korte introductieEen korte introductie

• Waarom een Benchmark Shared Services?Waarom een Benchmark Shared Services?

• Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?

• Wie doen er mee?Wie doen er mee?



Waarom een benchmark?Waarom een benchmark?
• Sharing is hot ! Sharing is hot ! 

• Ieder op zijn eigen manierIeder op zijn eigen manier

• Geen platform voor delen van kennis/ervaringGeen platform voor delen van kennis/ervaring

• Ervaringen, uitdagingen, problemen, fasen zijn voor velen Ervaringen, uitdagingen, problemen, fasen zijn voor velen 
herkenbaar  en …….herkenbaar  en …….

• Halen we wel onze ambities, kan het ook slimmer?Halen we wel onze ambities, kan het ook slimmer?



Platform benchmark SSCPlatform benchmark SSC



DoelstellingDoelstelling

““Het systematisch, herhalend en meerjarig Het systematisch, herhalend en meerjarig 
in kaart brengen van prestaties van Shared in kaart brengen van prestaties van Shared 
Service Organisaties (SSO’) binnen (en Service Organisaties (SSO’) binnen (en 
mogelijk ook buiten) de publieke sector mogelijk ook buiten) de publieke sector 
teneinde de kwaliteit van de dienstverlening teneinde de kwaliteit van de dienstverlening 
van deze SSO’s blijvend te kunnen borgen van deze SSO’s blijvend te kunnen borgen 
en verbeteren."en verbeteren."



Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?

• Podium bieden voor uitwisselingPodium bieden voor uitwisseling
• Goede voorbeelden laten zienGoede voorbeelden laten zien
• Concept ‘shared services’ beter leren Concept ‘shared services’ beter leren 

kennenkennen
• Concrete aanknopingspunten bieden voor Concrete aanknopingspunten bieden voor 

verbeteren, doorontwikkelen en verbeteren, doorontwikkelen en 
professionaliserenprofessionaliseren



Wie doen mee …..Wie doen mee …..
• Gemeenten,Gemeenten,
• Gemeentelijke regelingenGemeentelijke regelingen
• Ministeries,Ministeries,
• Stichtingen, Stichtingen, 
• Zbo’sZbo’s
• UniversiteitenUniversiteiten
• ………………....
• ………………....



We werken samen met …..We werken samen met …..



Verwonderpunt van ons:

Verbeteringen zien is iets heel anders 
dan verbeteringen verzilveren !!!



Concern volwassenheidConcern volwassenheid

OperationeleOperationele

volwassenheidvolwassenheid

Afnemer volwassenheidAfnemer volwassenheid

Verwonderpunt van ons:



OpbrengstenOpbrengsten

KlanttevredenheidKlanttevredenheid

MedewerkertevredenheidMedewerkertevredenheid

BestuursbetrokkenheidBestuursbetrokkenheid

StartStart

OpbouwOpbouw Interne verbeteringInterne verbetering AfstemmingAfstemming Continue innovatieContinue innovatie

KlantverwachtingKlantverwachting

o.a. Yacht, 2008o.a. Yacht, 2008
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OverzichtOverzicht

• UitgangspuntenUitgangspunten
• Ontwikkeling benchmarkmoduleOntwikkeling benchmarkmodule
• Praktijkvoorbeeld Praktijkvoorbeeld 
• Leren van elkaar?Leren van elkaar?



  

UitgangspuntenUitgangspunten
• Voor en door deelnemersVoor en door deelnemers
• Ondersteuning projectorganisatieOndersteuning projectorganisatie
• Betrokkenheid en keuzevrijheidBetrokkenheid en keuzevrijheid
• Scope Scope 

Communicatie 
en 

voorlichting

Medewerker-
tevredenheid

Klant-
tevredenheid

Documentaire
Informatie-
voorziening

Financiële-
administratie

Inkoop, 
verwerving en 

contracten

Huisvesting en
Facility

Management

BasismoduleBasismodule

ICT

Personeels-
en Salaris-

administratie

Integraliteit
en governance
bij het concept 

van het SSC

Onderkende modules per nov. 2008



  

          Ontwikkeling Ontwikkeling 

Implementatie

Second opinion

Testen/
vergelijken

 Vragenlijst

Indicatoren

Wie, hoe 
en wat?

Evaluatie/
aanpassen



  

  Balance Score CardBalance Score Card

Klant-
tevredenheidKlanten Interne organisatie

Leren en verbeteren

Financiële kentallen

Module XXX

Integraliteit en 
governance



  

In de praktijkIn de praktijk

Leervragen:Leervragen:

• Welke inrichting van werkprocessen draagt het Welke inrichting van werkprocessen draagt het 
meest bij aan de effectiviteit van PSA?meest bij aan de effectiviteit van PSA?

• Hoe kan PSA de uitvoering zo efficiënt mogelijk Hoe kan PSA de uitvoering zo efficiënt mogelijk 
organiseren?organiseren?

• Hoe kunnen SSC’s de kwaliteit van hun Hoe kunnen SSC’s de kwaliteit van hun 
processen en output optimaliseren?processen en output optimaliseren?

• Hoe kan PSA leren en innoveren?  Hoe kan PSA leren en innoveren?  
• etc.etc.



  

In de praktijkIn de praktijk
• Kostprijs PSAKostprijs PSA
• Productiviteit per medewerkerProductiviteit per medewerker
• StandaardisatiegraadStandaardisatiegraad
• Mate van digitalisering procesMate van digitalisering proces
• SelfserviceratioSelfserviceratio
• InnovatieratioInnovatieratio
• KwaliteitszorgKwaliteitszorg

indicatoren

indicatoren



Klant en Medewerker

• Omgaan met tevredenheid klant 
•en  klachten?

•Hoe tevreden zijn klanten 
•en medewerkers?

Interne organisatie

• Welke diensten worden geleverd?
•Hoe zijn de processen ingericht?
•W elke verantwoordelijkheden en 

•bevoegdheden? 

Leren en verbeteren

 Ambitieniveau?
 Selfservice concepten?

Vernieuwende producten?

Financiële kentallen

• Inrichting tariefstelling en doorbelasting?
•Wijze van verantwoorden naar opdrachtgever?

Balance sore card PSABalance sore card PSA



  

BenchmarkingBenchmarking
•

vergelijking
vergelijking



  

PilotPilot
•



  

PilotPilot
•



  

PilotPilot
•



  

        DataData

Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4
Start SSC 01-06-06 01-01-08 01-01-08 05-01-06
Fte SSC PSA 13,3 63,5 63,5 32,4
Klanten 2239 8500 5500 5500

Meerdere 1 1 1

Deels nl. 4,4% ja ja ja

Fte/klanten 1 op 168 1 op 134 1 op 87 1 op 170

Aantal 
afnemers
Uniforme 
regelgeving



  

DataData

Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4
Loonkosten € 43.436 € 46.787 € 36.050 € 50.534

1001 1300 1320 1434

Kosten p.u. € 43,39 € 35,99 € 27,31 € 35,24

Norm 
productieve 
uren



  

                  Leren, evalueren en verbeterenLeren, evalueren en verbeteren

Benchmarkmodule dient als springplank

• Uitwisseling van resultaten 
• Kennisplein op de website
• Separate onderzoeken, bijv. trainee-

opdracht door Maurice Geluk
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OverzichtOverzicht

• Traineeopdracht vanuit gemeente RotterdamTraineeopdracht vanuit gemeente Rotterdam

• Onderzoek adhv van Kessels’ leerfuncties;Onderzoek adhv van Kessels’ leerfuncties;

• Good practices bij deelnemende SSC’sGood practices bij deelnemende SSC’s

• DiscussieDiscussie
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Traineeopdracht (1)Traineeopdracht (1)

Leren van de resultaten, leren van elkaar en leren met Leren van de resultaten, leren van elkaar en leren met 
elkaar.elkaar.

1. Hoe leren SSC’s en hoe kan dit verbeteren?1. Hoe leren SSC’s en hoe kan dit verbeteren?

2. Via welke methoden en middelen kan BSS de 2. Via welke methoden en middelen kan BSS de 
deelnemers ondersteunen?deelnemers ondersteunen?
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Traineeopdracht (2)Traineeopdracht (2)

b.b.onderzoek onder MT-leden of de condities om onderzoek onder MT-leden of de condities om 
te leren aanwezig;te leren aanwezig;

d.d. ...uitmondend in een advies. ...uitmondend in een advies. 

c.c. best practices op het gebied van leren bij de best practices op het gebied van leren bij de 
deelnemers;deelnemers;

a.a.Diepte-interviews;Diepte-interviews;
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Leerlandschap volgens Kessels (1)Leerlandschap volgens Kessels (1)

““Als ‘leren’ zo enorm belangrijk is voor organisaties..Als ‘leren’ zo enorm belangrijk is voor organisaties..

..dan doe je daar wat aan!”..dan doe je daar wat aan!”

Het betreft het transformeren van de dagelijkse 
werkomgeving tot een omgeving waarin leren en 
werken samenvallen.

Het corporate curriculum kan in deze optiek gezien 
worden als een landschap waarin leren gestimuleerd 
en ondersteund wordt, en hierdoor bijdraagt aan de 
kennisproductiviteit van organisaties.
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Leerlandschap volgens Kessels (2)Leerlandschap volgens Kessels (2)

Zeven leerfuncties/bekwaamheden in de organisatie:Zeven leerfuncties/bekwaamheden in de organisatie:

3. ontwikkelen van reflectieve vaardigheden

2. oplossen van problemen met vakkennis

1. verwerven/inzetten van materiedeskundigheid

7. veroorzaken van creatieve onrust

6. bewaken van rust en stabiliteit

5. zelfreguleren van de motivatie rond leren 

4. inzetten van communicatieve vaardigheden
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Verwonderpunten (1)Verwonderpunten (1)

2e leerfunctie: oplossen van problemen2e leerfunctie: oplossen van problemen

Medewerkers zijn beperkt in staat om passende Medewerkers zijn beperkt in staat om passende 
antwoorden te vinden op nieuwe vraagstukken en antwoorden te vinden op nieuwe vraagstukken en 
hebben daarbij moeite om zelf de juiste hebben daarbij moeite om zelf de juiste 
oplossingsrichting te kiezen.oplossingsrichting te kiezen.
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Materiedeskundigheid

Probleemoplossend
vermogenCreatieve

onrust

Rust en 
stabiliteit

Gebruik van 
reflectieve
vaardigheden

Communicatieve
vaardigheden

Sociale vaardigheden

Motivatieregulatie

De ploeterende organisatie

Vrij naar Kessels, 1997-2004
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Verwonderpunten (2)Verwonderpunten (2)

4de leerfunctie: inzetten van sociale en 4de leerfunctie: inzetten van sociale en 
communicatieve vaardighedencommunicatieve vaardigheden

Het stimuleren en motiveren van elkaar speelt een Het stimuleren en motiveren van elkaar speelt een 
ondergeschikte rol.ondergeschikte rol.
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Verwonderpunten (3)Verwonderpunten (3)

5de leerfunctie: zelfreguleren van de motivatie5de leerfunctie: zelfreguleren van de motivatie

Medewerkers kunnen in mindere mate sturen op Medewerkers kunnen in mindere mate sturen op 
factoren die de motivatie bevorderen.factoren die de motivatie bevorderen.
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Verwonderpunten (4)Verwonderpunten (4)

6e leerfunctie: bewaken van rust en stabiliteit6e leerfunctie: bewaken van rust en stabiliteit

Nieuwe ideeën, oplossingen en veranderingen kunnen Nieuwe ideeën, oplossingen en veranderingen kunnen 
moeilijk bezinken binnen SSC’s omdat er beperkt moeilijk bezinken binnen SSC’s omdat er beperkt 
sprake is van rust en stabiliteit voor medewerkers. sprake is van rust en stabiliteit voor medewerkers. 
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Good pract ices (1)Good pract ices (1)

Verbeterteams TUDelftVerbeterteams TUDelft

•het is niet moeilijk om de klant het gevoel te geven het is niet moeilijk om de klant het gevoel te geven 
betrokken te worden;betrokken te worden;

•betrek klanten consequent en vanaf het begin;betrek klanten consequent en vanaf het begin;

•maak het tot een continu proces.maak het tot een continu proces.
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Good pract ices (2)Good pract ices (2)

Bureau Reizen Openbaar Ministerie (BROM)Bureau Reizen Openbaar Ministerie (BROM)

•er moet nood aan de man zijn;er moet nood aan de man zijn;

•een kleine investering met grote gevolgen;een kleine investering met grote gevolgen;

•desondanks kost het moeite om (proces)verbeteringen desondanks kost het moeite om (proces)verbeteringen 
bottom-up door te voeren (kleilagen en baasjes).bottom-up door te voeren (kleilagen en baasjes).
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Good pract ices (3)Good pract ices (3)

Basisdienstverlening gemeente AlmereBasisdienstverlening gemeente Almere

•omslag vraagt een lange adem omslag vraagt een lange adem 

•commitment vanuit de top is vereistcommitment vanuit de top is vereist

•einde aan het rondpompen van interne facturen?einde aan het rondpompen van interne facturen?



15

Tot besluitTot besluit

Het bakken en verkopen van hamburgers; dat is en Het bakken en verkopen van hamburgers; dat is en 
blijft de core business van een welbekende blijft de core business van een welbekende 
internationale hamburgerketen. internationale hamburgerketen. 

Al het andere - de expertise die nodig is om het bedrijf Al het andere - de expertise die nodig is om het bedrijf 
goed te kunnen runnen - wordt ingekocht bij goed te kunnen runnen - wordt ingekocht bij 
specialisten. specialisten. 



16

Discussie/vragenDiscussie/vragen

Malika El MousatiMalika El Mousati
Projectleider BSSProjectleider BSS

info@benchmarksharedservices.nlinfo@benchmarksharedservices.nl
06 425 593 1906 425 593 19

Cees van der ZwanCees van der Zwan
Adviseur Benchmarken NewGo B.V.Adviseur Benchmarken NewGo B.V.

ceesvanderzwan@newgo.nlceesvanderzwan@newgo.nl  
06 515 408 0006 515 408 00

www.benchmarksharedservices.nlwww.benchmarksharedservices.nl
Maurice Geluk Maurice Geluk 

Trainee gemeente RotterdamTrainee gemeente Rotterdam
m.geluk@sdr.rotterdam.nlm.geluk@sdr.rotterdam.nl

06 456 403 2506 456 403 25
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