
Concentreren, een stap terug?
In de jaren tachtig en negentig hebben veel gemeenten hun centrale staf- 

c.q. middelenafdelingen op het gebied van financiën, P&O, communicatie 

en ICT gesplitst in een centrale staf die zich met name bezighoudt met 

gemeentebrede kaderstelling en regie, en decentrale staven bij de diensten. 

Voordelen van deze organisatievorm zijn dat de staven meer kennis kun-

nen ontwikkelen van het primaire proces, rechtstreeks worden aangestuurd 

door hun dienst, prioriteit kunnen geven aan de behoeften van de (integra-

le) managers en dikwijls nabij deze manager zijn gehuisvest. Binnen veel 

gemeenten zijn de doelstellingen inmiddels gedeeltelijk gerealiseerd, maar 

is er ook een aantal nadelen zichtbaar geworden.

Bijkomende effecten
De afgelopen jaren zijn veel gemeenten erachter gekomen dat 
de decentrale inrichting van de middelfuncties in de praktijk 
tot nadelige bijkomende effecten heeft geleid. De belangrijkste 
nadelige effecten zijn versnippering van werkzaamheden (inef-
ficiëntie), gebrek aan inhoudelijke uniformiteit (dienstbeleid in 
plaats van gemeentebeleid) en gebrek aan kwaliteit (kennis en 
competenties). De oorspronkelijke doelstelling van het decen-
traliseren van middelfuncties, namelijk het versterken van het 
(integraal) management, heeft in praktijk geleid tot verkokering 
en het ontstaan van koninkrijkjes. Omdat de integraal manager 
zich niet heeft ontpopt als een schaap met vijf poten (het beeld 
van manager als alleskunner), hebben de managers van decen-
trale stafafdelingen verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
naar zich toe kunnen trekken. Tegelijkertijd hebben deze mana-
gers, vanwege hun decentrale positie, een eigenstandige positie 
gecreëerd ten opzichte van de centrale stafafdelingen. Hierdoor 
zijn in veel gemeenten kaderstelling en regie binnen een mid-
delenfunctie verworden tot een utopie en is er vaak niet duidelijk 
hoeveel formatie er nu eigenlijk wordt besteed aan ondersteu-
ning en/of een specifieke middelenfunctie.

Concentratie is geen centralisatie
Als reactie op de genoemde nadelen van decentralisatie is er, 
voor de organisatie en inrichting van middelenfuncties, een 
nieuw model ontwikkeld c.q. ontstaan. Dit model, dat het 
‘geconcentreerde’ model wordt genoemd, verenigt de voordelen 
van het ‘centrale’ model met de voordelen van het ‘decentrale’ 
model. Het geconcentreerde model is ook bekend onder de 
naam shared service center (SSC). Toonaangevende bedrijven, 
zoals Shell, Coca Cola en American Express, hebben dit model 
al langer ingevoerd voor hun ondersteunende functies. Door 
hun ondersteunende functies te concentreren slaagden zij erin, 
binnen deze functies, tegelijkertijd een kwaliteitsverbetering als 
een verbetering van de efficiëntie (besparing) te realiseren.

Omdat bij concentratie de operationele aansturing en de mede-
werkers geconcentreerd worden, dringt zich in eerste instantie 
bij velen het beeld op dat er een stap terug wordt gezet. Namelijk 
de middelenfunctie toch maar weer centraliseren. Met dit beeld 
stapt men echter over het belangrijkste uitgangspunt van con-
centratie heen: de invloed van de klant c.q. de integraalmanager 
op de aangeboden producten en diensten. 

Het geconcentreerde model nader toegelicht
Onder het begrip concentratie wordt verstaan het concentreren 
van activiteiten in één resultaatverantwoordelijke organisa-
tie-eenheid, die producten en diensten levert voor de (gehele) 
organisatie en werkt volgens de klantleveranciers- dan wel 
opdrachtgever-opdrachtnemerprincipes. De werkwijze in een 
geconcentreerde afdeling wijkt daarmee substantieel af van die 
in een centrale stafafdeling, waarop de decentrale eenheden 
doorgaans weinig invloed hebben en waarmee geen opdrachtge-
ver-opdrachtnemerrelatie wordt aangegaan. Een ander belang-
rijk verschil is dat kaderstelling en regie in het ‘centrale’ concept 
gekwalificeerd kunnen worden als aanbodgericht, terwijl in het 
‘geconcentreerde’ concept de kaderstelling en regie totstand-
komen op basis van de decentrale behoeftes (vraaggericht). 
De klant c.q. de integraalmanager bepaalt in belangrijke mate 
welke producten en diensten er worden geleverd en tegen welk 
prijs-kwaliteitsniveau. De klant heeft daarmee invloed op de 
kaderstelling en de regie. Om deze werkwijze in goede banen 
te leiden, wordt meestal gekozen voor het instrument van de 
dienstverleningsovereenkomsten.
Gemeenten moeten de laatste jaren steeds meer doen met 
steeds minder geld. Het is dan ook niet voor niets dat er bij veel 
gemeenten bezuinigingen worden doorgevoerd en doelmatig-
heidsprogramma’s lopen. Gelukkig realiseren veel gemeenten 
zich dat het efficiënter maken van hun eigen organisatie ervoor 
kan zorgen dat pijnlijke en politiek gevoelige bezuinigingen op 
de primaire producten en diensten van de gemeente voor een 
belangrijk deel achterwege kunnen blijven. Het concentreren 
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van middelenfuncties is daarmee een onderwerp van aandacht 
geworden omdat de ervaring leert dat concentratie, mits goed 
opgepakt en uitgevoerd, leidt tot interessante structurele bespa-
ringen én een betere ondersteuning van de organisatie. In tabel 
1 zijn de verschillen en overeenkomsten op een rijtje gezet.

De voordelen van het geconcentreerde model op een rij
Het geconcentreerde model kent de volgende voordelen:
♦ Door het efficiënter inrichten van de organisatie van de mid-

delenfunctie en de werkprocessen kan met minder formatie 
hetzelfde worden geboden. Opvang van piek- en dalbelasting 
is beter te organiseren.

♦ Door meer aandacht te besteden aan de inrichting van de 
werkprocessen, de uniformiteit van producten en diensten en 
de gebruikte middelen ter ondersteuning kan de kwaliteit van 
de producten en diensten worden verbeterd.

♦ Specialisatie gericht op effectiviteit (professionaliteit en ken-
nis) wordt mogelijk.

♦ Door het samenbrengen van capaciteit en middelen kan meer 
aandacht worden besteed aan het onderhouden en ontwikke-
len van kennis en aan innovatie binnen de middelenfunctie.

♦ Concentratie van middelenfuncties heeft een samenhangver-
sterkend effect. De gemeente gaat weer meer als één concern 
opereren in plaats van als meerdere verschillende diensten.

♦ De verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen weer 
te liggen waar ze ‘horen’. Door concentratie van de midde-
lenfuncties wordt de lijn tussen verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de integraalmanager (opdrachtgever) en 
die van de middelenadviseur (opdrachtnemer) scherpen.

Niet zonder slag of stoot
Een geconcentreerd model kent veel voordelen boven een decen-
traal model. Ondanks het feit dat deze voordelen niet alleen the-
orie zijn, maar al veelvuldig zijn aangetoond in de praktijk, staat 
nog niet iedere middelenmanager te juichen bij het woord con-
centratie. Sterker nog, veelal wordt de discussie in eerste instan-
tie afgedaan met het weerwoord dat concentreren niets anders 
is dan centraliseren en dat het eigenlijk gaat om een bezuiniging 
ten koste van op een dienst afgestemde ondersteuning. Wat in de 

praktijk opvalt, is dat de weerstand vanuit de P&O-functie vaak 
nog het grootst is, terwijl deze functie met ‘organisatie’ als aan-
dachtsgebied eigenlijk het initiatief zou moeten nemen. Wellicht 
dat deze bijzondere opstelling van met name P&O’ers verklaard 
kan worden door de eigenstandige positie die zij hebben kunnen 
opbouwen in het decentrale model.

Een meetinstrument als breekijzer
Om de discussie rond de organisatie van middelenfuncties toch 
constructief te laten verlopen, wordt veelal gestart met het door-
lichten en vergelijken (benchmarken) van de middelenfuncties. 
De uitkomsten van een doorlichting en benchmark maken het 
mogelijk om binnen de organisatie te discussiëren over de zaken 
waar het echt over zou moeten gaan: de kwaliteit en de kosten 
van de ondersteunende producten en diensten.
Als methodiek om te benchmarken heeft Capgemini het ‘deel-
functiemodel’ ontwikkeld waarmee de formatie aan manage-
ment en ondersteuning binnen een gemeente op basis van hun 
bijdrage aan een deelfunctie binnen een middelenfunctie wordt 
toebedeeld. Door dit model consistent in te zetten en door reke-
ning te houden met de grootte van de gemeentelijke organisatie 
wordt het mogelijk om zinvolle vergelijkingen te maken tussen 
gemeenten (appels met appels te vergelijken). De puur kwanti-
tatieve uitkomsten worden vervolgens in perspectief geplaatst 
door de ambities, doelstellingen en bijzonderheden van een spe-
cifieke gemeente in de analyse te betrekken. Deze onderzoeks-
methodiek c.q. benchmark is gebaseerd op het uit onderzoek 
verkregen inzicht dat de op een deelfunctie ingezette formatie 
binnen een gemeentelijke organisatie gerelateerd is aan de orga-
nisatie, inrichting en efficiëntie van de deelfunctie én aan de 
ambitie en doelstellingen van de gemeente.

Handvatten om een stap vooruit te zetten
Op basis van ervaring en onderzoek blijkt dat de volgende fac-
toren in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van de 
concentratie van middelenfuncties:
1.  Gedeelde visie en duidelijke doelstellingen.
2.  Zichtbare trekker van de verandering.
3.  Aandacht voor de ‘latende’ organisatie.

Aspect Centrale model Decentrale model Geconcentreerde model

Capaciteit en middelen Centraal georganiseerd binnen het concern
Centraal en/of decentraal georganiseerd 
binnen een dienst 

Centraal georganiseerd binnen het concern

Producten en diensten Centraal bepaald Decentraal bepaald Decentraal bepaald

Beleid en kaderstelling Centraal (aanbodgericht) Centraal en/of decentraal Centraal (vraaggericht)

Regie, macht c.q. invloed Centraal, veelal bij de concernstaf
Decentraal binnen de dienst deels bij de 
integraalmanager en deels bij de middelen-
manager

Decentraal gezamenlijk bepaald door de 
integraalmanagers van de diensten

Kennis, professionaliteit Centraal belegd binnen de gemeente
Versnipperd binnen de gemeente en soms 
zelfs binnen de dienst

Centraal belegd binnen de gemeente

Informatievoorziening Centraal gericht Decentraal gericht Centraal en decentraal gericht

Werkprocessen Aanbodgericht ingericht, procedureel
Vaak sprake van inefficiënte knippen en/of 
witte vlekken

Vraaggericht ingericht, gericht op afgespro-
ken procescriteria

Informatiesystemen (ICT) Uniforme inrichting, aanbodgericht
Inrichting vaak verschillend c.q. specifiek 
per dienst

Inrichting uniform, tenzij dienst specifiek 
nodig is

Tabel 1. De verschillen en overeenkomsten op een rijtje
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4.  Cultuur als kern van de verandering.
5.  Migratiestrategie.

Ad 1. Gedeelde visie en duidelijke doelstellingen
Een van de instrumenten is het opbouwen van een gedeelde visie 
op de gewenste eindsituatie. Deze visie raakt vele aspecten van 
de toekomstige organisatie, zoals de processen en diensten, de 
plek van de geconcentreerde afdeling, de organisatiestructuur 
van de nieuwe afdeling, de invulling van het besturingsmo-
del en het beoordelingssysteem, de personele bezetting en de 
gewenste cultuur. Het verdient de voorkeur dit beeld met alle 
belanghebbenden samen op te bouwen, zodat dit met betrok-
kenheid en draagvlak totstandkomt. Voor de besluitvorming 
door de bestuurders en voor het verder vormgeven en besturen 
van het project is het van belang om de visie te vertalen naar een 
business case, waarin de kwantitatieve en kwalitatieve doelstel-
lingen zijn gespecificeerd.

Ad 2. Zichtbare trekker van de verandering
Essentieel is dat de organisatie een persoon en een projector-
ganisatie benoemt die zijn gecommitteerd aan het realiseren 
van de visie en de doelstellingen. Soms zijn dit de beoogde 
manager(s) en medewerkers van de nieuwe geconcentreerde 
eenheid. Let wel dat het trekken van het veranderingsproject een 
bijzondere combinatie van vaardigheden vereist: belangrijke 
aspecten zijn het projectmatig kunnen werken, inzicht hebben 
in processen en systemen op conceptueel en detailniveau, in 
staat zijn om zowel met het management als de medewerkers 
in gesprek te zijn en de vaardigheden en talenten hebben om 
richting te kunnen geven aan omvangrijke culturele verandering 
richting een klantgerichte en professionele attitude.
 
Ad 3. Aandacht voor de ‘latende’ organisatie
Het opzetten van een geconcentreerde afdeling richt zich dik-
wijls uitsluitend op de nieuwe afdeling zelf. Vaak wordt vergeten 
dat de veranderingen voor de ‘latende’ organisaties vaak net zo 

groot zijn. Zij zullen aan hun nieuwe klantrol moeten wennen, 
zullen takenpakketten opnieuw moeten verdelen over medewer-
kers.
 
Ad 4. Cultuur als kern van de verandering
Het opzetten van een geconcentreerde afdeling vraagt veel ver-
andering in de harde aspecten van de organisatie als de struc-
tuur, de processen, de systemen en de locatie. Uit ervaring en 
onderzoek blijkt de verandering in cultuur ook belangrijke suc-
cesvoorwaarde is. De medewerkers van de decentrale afdelingen 
waren vaak niet gewend om te denken in termen van klanten, 
diensten, kwaliteit en resultaatgerichtheid. De omslag hiernaar 
is nodig, de integraalmanager is immers geen baas meer, maar 
klant.

Ad 5. Migratiestrategie
De volgorde van de migratie is een belangrijke afweging. Het is 
onze ervaring dat veel gemeenten de strategie volgen eerst alle 
processen decentraal op orde te krijgen en nieuwe technologie 
te implementeren alvorens over te gaan tot concentratie. Cap-
gemini heeft echter ondervonden dat de beheersbaarheid van 
het veranderproces daardoor afneemt en dat er vaker vertraging 
optreedt in de realisatie van de geconcentreerde afdeling. Boven-
dien is het doorgaans makkelijker om nieuwe werkprocessen en 
technologie te implementeren op het moment dat de beweging 
(grotendeels) is gerealiseerd.
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