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Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is  
vernieuwend!  



Deelnemers 
  Deelnemers 

–  Gemeente Alblasserdam 
–  Gemeente Dordrecht 
–  Gemeente Hendrik Ido Ambacht 
–  Gemeente Papendrecht 
–  Gemeente Sliedrecht 
–  Gemeente Zwijndrecht 
–  Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 
–  Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland Zuid 
–  Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland 

Zuid 
–  Gemeenschappelijke Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

 



Producten en diensten 
  Financieel advies en beheer 
  Informatisering 
  Automatisering 
  Documentaire informatievoorziening 
  Communicatie 
  Inkoop 
  Personeelsadvies-, beleid en beheer 
  Facilitair advies en beheer 
  Juridisch advies 
  Geo-informatie 



SCD vandaag 
-  Verzorgingsgebied SCD en deelnemers: 268.000 inwoners  
-  379 fte = 500 medewerkers 
-  Regio: ca. 3100 fte = 4000 medewerkers 
-  130.000 facturen per jaar betaald: 80 à 85% binnen 30 dagen 
-  19 gebouwen in beheer 
-  4.200 salarisstroken per maand betaald 
-  32.000 ICT-vragen per jaar / 80% binnen 5 dagen 
-  Begroting € 42 mln 
 
 



Start SCD 

  Big bang per 1-4-2008 (i.t.t. groeimodel) 
  Geschat besparingspotentieel structureel € 8 miljoen per jaar 
  Opbouw kost aantal jaren  

–  In bestuursstukken wordt gesproken over drie jaar 
  Desondanks snel hoge verwachtingen  
  Inrichten producten en processen op basis van ‘best practices uit 

gemeenten’ 
  20% korting op totaal budget SCD leidde tot krimp SCD 

afdelingen met 1/4 tot 1/3, nog 10% te gaan. 
–  totaal straks bijna 30% t.o.v. oorspronkelijke budgetten 

 



Ervaringen afgelopen jaren -1- 

  Bij big bang niet alles te voorzien  
  Niet vooraf gestandaardiseerd; wel gerekend vanuit gestandaardiseerde 

situatie; bezuinigingen direct ingeboekt  
–  Effect: problemen bij ICT, DCB, DIV 

  Afspraken niet gedetailleerd genoeg 
–  Bijna ongelimiteerde vraag naar ICT 

  Afspraken gericht op status quo, ontwikkeling niet voorzien 
–  Vraag van klant om bv kleurenprinters, groei mobiele telefonie 

  ‘Verstopte’ budgetten kwamen niet mee (ICT, ontwikkeling) 
  Naast opbouw SCD ook IPA programma (regionaal netwerk, standaard 

werkplekken; uitvoering Rijkseisen op gebied informatisering) 
–  Twee forse ambities tegelijkertijd!! 



Ervaringen afgelopen jaren -2- 

  Geen grote dingen misgegaan, wel veel kleine dingen 
–  ICT, facturen die niet werden betaald 

  Gemeenten organiseren soms dingen nog of weer zelf 
  Personeel kwam mee, niet altijd juiste man op juiste plaats.  

–  Veel verloop en hoog ziekteverzuim 
–  Veel externe inhuur 

  Werken voor 1 organisatie is totaal anders dan voor 18 klanten 
(6 gemeenten, 2 GR’en + dochters) 

  Klantgerichtheid niet vanzelfsprekend; extra probleem door 
onvoldoende heldere afspraken 

  Integraal leveren van diensten niet vanzelfsprekend 



Evaluatie SCD (2011) 
 

-  Tevredenheid over betere dienstverlening op aantal 
taakvelden o.a. juridisch, geo, financiën, facilitair.  

-  Ontevredenheid over ICT-beheer, post- en archief. 
-  Tevredenheid over gerealiseerde besparingen, maar 

beeld is toch dat SCD te duur is! 
-  Gemeenten maken meer kosten voor ‘contramal’ 
-  Communicatie onvoldoende geweest 
-  Grote gemeenten kritischer dan kleine gemeenten. 
-  Kwetsbaarheid kleine gemeenten is verminderd 
-  Bij start onvoldoende stilgestaan bij vereiste 

competenties (opdrachtnemerschap). 
 
Nu tijd voor doorontwikkeling van de SCD! 

 



Leerpunten -1- 

 
  Inhoud  Proces  Structuur: is essentieel 
  Maatwerk, geen blauwdruk: alles is (én blijft!) mensenwerk 
  Start met competenties die passen bij de opgave 
  Dilemma 1: Draagvlak - Daadkracht 
  Dilemma 2: Efficiency – Maatwerk 
  ‘Efficiency en standaardisatie doet pijn bij klanten’ 
  Ontwikkel als SSC samen met je eigenaren de vierhoek:  

–  Sturen, Beheersen, Verantwoorden en Toezicht:  
hebben wij te laat gedaan 

 



Leerpunten -2-  
  Zorg voor heldere verwachtingen  

–  Houd rekening met kwaliteit die je overkrijgt van  
 gemeenten. Let op: raden verwachten in één keer dat het 
efficiënter gebeurt met de zelfde mensen die vroeger bij de 
gemeenten zaten 

–  Investeer in zuivere resultaatafspraken: ‘een opdracht is pas 
gegeven als ie genomen is’ 

–  Boek besparingspotentieel niet te vroeg in. Start is complex en 
onzeker… 

–  Relativeer besparingen met extra kosten gemeenten  
–  Besef dat je als eigenaar niet meer alleen over alles gaat 

  Ontwikkel de opdrachtgeverskant bij de gemeenten – 
professionele contramal is cruciaal voor succes 

 
  Maak goed onderscheid tussen rol van eigenaar en klant  

  



Leerpunten -3- 

•  Bescherm je personeel dat vooral Veerkracht en Flexibiliteit nodig 
heeft. Investeer in competenties en gedrag van je mensen! 

•  Onderschat cultuurverandering niet…. 
•  Werken met best practises leidt niet altijd tot de beste keuzes 
•  Zorg ervoor dat je de Nulsituatie goed vastlegt en dat je dit met 

zijn allen doet 
•  Kies voor lijnsturing en dus helderheid waar het kan … 
•  Onderschat complexiteit ICT niet 
•  Voorkom dat je klantgezwicht bent en dat elke nieuwe klantwens 

wordt uitgevoerd 



Doorontwikkeling van het SCD  
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Mensen & 
Cultuur Communicatie 

Financiën 

Processe
n 

Visie 

Structuur & 
Sturing 

Sturen op gewenste cultuur,  
resultaatgerichtheid en  
kwaliteit van leidinggevenden 

Verbeteren en 
uniformeren om 
optimaal te presteren 
voor klanten & SCD 

Vereenvoudiging en verduidelijking van de 
financieringsstructuur voor meer 
transparantie & zelfoplossend vermogen Eenvoudige structuur met eenduidige 

lijnsturing en heldere verbindings-
lijnen naar de klant 

Heldere eenduidige 
communicatie intern 
en tussen klanten en 
SCD 

SCD ontzorgt haar klanten en 
zorgt voor efficiëntie, continuïteit 
en kwaliteitsverhoging 



Succes voor het SCD bereiken door 
veranderopgaven in samenhang op te pakken 
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Aan-
sturing en 
rollen in 
netwerk 

Door-
ontwikkeling 

SCD  

Positie 
SCD en 

keuzes in 
klanten 



Nieuwe organisatiestructuur 

Adjunct-directeur

Manager Control 
& Bedrijfsvoering

Secretariaat

Manager
Proj. & Progr. 
management

Manager 
Frontoffice

Manager 
P&O

Manager 
Financiën & 

Inkoop

Manager 
Communicatie

Manager 
Facilitaire zaken 

& DIV

Manager 
JKC

Manager 
ICT

Serviceplein P&O

DCB
Financieel advies
Fin. administratie 

& Grootboek
SIV

Inkoop

Communicatie
Facilitaire zaken

Huisvesting
DIV

JKC A&TB
IVT GEO

1e en 2e 
Managementniveau

Invulling functie in 
fase 2

Afdeling

Directeur



Eenduidige ingang voor klanten 

Concept 2.0: 
 

 Click 
 

 Call 
 

 Face 

Complex

Meervoudig

Eenvoudig

Enkelvoudig

Ondersteun ons met  
aanbestedingstraject

Handel deze 
factuur af

Begeleid ons met 
een lastig 

bezwaarschift

Verwerk mijn 
declaratie 

studiekosten

Onderscheid in klantvragen: 

Maar dan net even anders… 



Inrichten Klantmanagement (Face) 

  Klantcontacten per vakgebied 
Operationeel: vakafdeling 
Tactisch/voorbereidend strategisch: afdelingsmanager 
Strategisch/bestuurlijk: Directeur 

  Escalaties in de lijn 
–  Medewerker TeamleiderManagerDirecteur 

  Klantcontacten Dienstverlening algemeen  
–  Periodiek: afdelingsmanager  
–  Periodiek: afstemming binnen MT SCD 
–  Jaarlijks: MT SCD  MT Klant 

  Klantcontacten Bestuurlijk 
–  Directeur SCD 

Coördinatie  
door  

klantadviseur 



 
NB!  

 
Succes = Resultaat - Verwachting!! 



Vragen 


