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Het bundelen van financiële, IT- of HR-activiteiten in shared service centers (SSC)
is de trend voorbij. Steeds meer organisaties maken de beweging naar shared
services. Belangrijkste drijfveer voor shared services is de noodzaak om de kwali-
teit van de dienstverlening te verhogen, gevolgd door het realiseren van kosten-
besparingen en de wens om de klant meer centraal te stellen. De beweging naar
shared services heeft wisselend succes. Aan de hand van telefonische interviews
met CEO’s, CFO’s, HR-managers en service center-managers onderzocht
Capgemini welke veranderaspecten van belang zijn voor het realiseren van een
succesvol shared service center. Aan het onderzoek deden 80 organisaties mee.
Van de respondenten heeft 65% ervaring met shared services. De overige 35% is
van plan binnenkort activiteiten te gaan bundelen in een shared service center.

1.1 De helft van de bedrijven maakt goed gebruik van het
stuurinstrument

Op basis van de ervaring met shared services stelde Capgemini een
stuurinstrument samen waarmee organisaties soepel de beweging naar shared
services kunnen maken. Dit stuurinstrument is gebaseerd op zes pijlers: start,
organisatieontwerp, besturing, bemensing, migratie en evaluatie. Elke pijler kent
negen aspecten, waardoor het stuurinstrument in totaal uit vierenvijftig
onderdelen bestaat. 
De onderzoekers vroegen de deelnemende organisaties op welke manier zij shared
services nu realiseren of hoe zij van plan zijn dat te gaan doen. Gemiddeld
gebruikt ongeveer de helft van de onderzochte ondernemingen 70% tot 85% van
de mogelijkheden die het stuurinstrument biedt. HR-managers en organisaties uit
de zakelijke dienstverlening zijn de meest intensieve gebruikers van het
stuurinstrument. Vooral bij de start, het organisatieontwerp en bij de migratie
hebben organisaties problemen om het veranderingsproces rimpelloos te laten
verlopen.

1.2 Veel marathonlopers, amper sprinters
Hoe soepel bewegen de deelnemers aan dit onderzoek naar shared services? Om
deze vraag te beantwoorden onderscheidde Capgemini vier categorieën
organisaties: de hordeloper, de estafetteloper, de marathonloper en de sprinter. 
De eerstgenoemde categorie gebruikt grofweg de helft van de beschikbare
onderdelen van het stuurinstrument en lopen hierdoor een groter risico op
weerstanden dan de andere categorieën. Ongeveer een kwart van de organisaties
valt in deze categorie. Aan het andere uiterste van het spectrum staat de sprinter,
die minimaal 85% van de veranderthema’s heeft meegenomen in het
veranderproces en daarmee relatief meer stuurmiddelen gebruikt dan organisaties
uit de andere categorieën. Slechts 4% van de organisaties valt in deze categorie.
De overgrote meerderheid (45%) van de organisaties valt in de categorie
marathonloper en is dus al aardig op weg om op een soepele manier te bewegen
naar shared services.
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1.3 Topmanagement cruciaal voor welslagen shared services
Uit de praktijk blijkt dat de betrokkenheid van het topmanagement bij het
realiseren van shared services cruciaal is. Toch erkent slechts 43% van de
ondervraagden dat dit het geval is. Andere belangrijke succesfactoren zijn: een
gemeenschappelijk beeld van de doelstellingen en de visie op de eindsituatie en
een solide businesscase, waaruit blijkt wat de voor- en nadelen zijn van de
verandering inclusief de benodigde investeringen.

1.4 Toekomst: van shared service naar outsourcen?
Ruim 40% van de overheidsorganisaties en van de ondernemingen uit de
industrie en de zakelijke dienstverlening geven aan uitbesteding te overwegen.
Het lijkt er op dat de overheid haar relatieve achterstand in het opzetten van
service centers en het uitbesteden van activiteiten snel aan het inhalen is. De
financiële sector is met 27% duidelijk voorzichtiger. 
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2.1 De struikelpartijen in de verandering
U moet steeds meer. Méér professionaliseren, méér output leveren, méér letten op
de consequenties van besluiten en méér nadenken over de uitvoering van
strategie. En dit in een tijd waarin het economisch minder gaat. 

Veel managementmeetings staan dan ook in het teken van de vraag of ‘meer voor
minder’ mogelijk is. Bijvoorbeeld door ondersteunende diensten in een shared
service center te bundelen of helemaal uit te besteden aan een gespecialiseerde partij.

In de praktijk is echter niet altijd even duidelijk wat een shared service center nu
eigenlijk inhoudt. In veel gevallen denken organisaties snel tot kostenbesparing
over te kunnen gaan. Maar is dit ook werkelijk het geval? Een shared service cen-
ter kent immers vele vormen en uiteenlopende doelstellingen; alle wegen leiden
naar Rome. Weet u eenmaal wat een shared service center in uw geval inhoudt,
dan volgt het moeilijkste gedeelte: hoe realiseert u een shared service center?

Reden genoeg om onderzoek te doen naar de veranderaspecten die specifiek van
belang zijn voor het succesvol realiseren van een shared service center. Capgemini
verrichtte het onderzoek in samenwerking met het magazine Chief Financial
Officer en het vakblad voor personeelsmanagement PW. Wij willen met dit onder-
zoek inzichtelijk maken hoe u struikelpartijen kunt voorkomen bij de realisatie van
een shared service center, zodat u in sprinttempo uw doelstellingen kunt behalen. 

De eindresultaten van dit onderzoek, zoals beschreven in dit rapport, zijn
gepresenteerd tijdens het congres ‘Shared Services in Beweging - Struikelpartij of
Sprint?’ op 24 november 2004. 

2.2 De opzet van het onderzoek is tevens stuurinstrument
Aan de basis van een grootschalig verandertraject, zoals het inrichten van shared
services, staan zes pijlers: start, organisatieontwerp, besturing, bemensing,
migratie en evaluatie. Per pijler hebben wij steeds negen aspecten gedefinieerd,
die in onze visie cruciaal zijn voor het soepel laten verlopen van dergelijke
verandertrajecten. 
Zo ontstaat een verfijnd stuurinstrument, samengesteld uit vierenvijftig
onderdelen. Deze onderdelen zijn van belang in de beweging naar shared services.
Vervolgens hebben wij een landelijk onderzoek gedaan naar de wijze waarop
organisaties shared services nu realiseren of hoe zij van plan zijn dat te gaan doen. 
Tachtig deelnemende organisaties uit bedrijfsleven en overheid gaven hun opinie
of deelden hun ervaringen met ons. Deze weergave en onze adviezen vormen de
kern van dit onderzoeksrapport.
Daarnaast hebben wij nog een aantal andere vragen gesteld. Bijvoorbeeld over
aspecten als drijfveren, succes- en faalfactoren en trends. De resultaten hiervan
kunt u lezen aan het einde van het rapport.
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2.3 Van wie kunt u leren?
Allereerst willen wij alle deelnemers aan dit onderzoek bedanken voor de
openhartige en spontane gesprekken, die wij met hen mochten voeren. Wij
hebben veel van deze gesprekken geleerd. De verrassende inzichten en nieuwe
invalshoeken die deze gesprekken opleverden, onderstrepen de kracht van
samenwerken bij het succesvol afronden van dit onderzoek. 
Deze manier van samenwerken is een weerslag van de Collaborative Business
Experience, de wijze waarop Capgemini samenwerkt met klanten en partners. In
projecten is de Collaborative Business Experience een concrete belofte, waarbij
alle samenwerkende partijen zich verbinden aan een goed resultaat. Dit rapport is
een tastbare exponent van dit gedachtegoed.

8 Shared Services in Beweging
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Figuur 2 Respondenten verdeeld naar functie



Driekwart van de respondenten komt uit het bedrijfsleven; een kwart uit de
publieke sector. De tachtig deelnemende organisaties vormen een goede
dwarsdoorsnede van organisaties en sectoren. Er zijn zowel grote als kleinere
organisaties vertegenwoordigd. Nationaal en internationaal opererend. Naast
gemeenten en ministeries hebben ook ondernemingen als Telfort, Corus,
Heineken en ING aan het onderzoek meegewerkt. Zij vertegenwoordigen vier
functiegebieden: CEO’s, CFO’s, HR-managers en service center-managers. Bijna de
helft is verantwoordelijk voor een shared service center en vertelt dus uit de dage-
lijkse praktijk! In de appendix treft u een overzicht van alle respondenten aan.
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3.1 De sporttypologieën verder uitgewerkt
Wij beschouwen het inrichten van shared services als een topsport, waarbij de
beweging naar een doel centraal staat. Andere kernwoorden, die bij een dergelijke
beweging passen zijn bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, anticiperen, oefenen en
balanceren tussen tijd en resultaat. Daarom hebben wij voor de communicatie van
de onderzoeksresultaten gekozen voor het gebruik van hardloopsporten als
metafoor. In een oplopende reeks, afhankelijk van het risico, onderscheiden wij
de volgende organisaties: 

de sprinter, snel en recht op het doel af;
de marathonloper, een lange weg;
de estafetteloper, een wissel kan slecht aflopen;
de hordeloper, de kans op struikelen is groot.

3.2 Hordeloper
Hordelopen is een sport die veel inspanning vergt om het doel te bereiken en
waarbij de nodige risico’s genomen moeten worden. Een hordeloper kan namelijk
struikelen over een horde. Of uitvallen, omdat een horde wordt gemist. Elke
horde dwingt u na te denken over de keuzes die u kunt maken. Door te weten
waar de hordes staan, kunt u het risico verminderen om ten val te komen. Maar
op de 400 meter blijft u tien hordes tegen komen waarover u zou kunnen
struikelen. Het onderzoek biedt u de gelegenheid de hordes te onderkennen en te
focussen op elementen waar u nog meer op kunt sturen. De hordeloper gebruikt
minder dan 55% van de stuurinstrumenten.
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3.3 Estafetteloper
Estafettelopen is een sport waar wat risico’s bij komen kijken. Maar omdat het een
teamsport is, kunnen vele foutjes worden opgevangen. Toch kan het gebeuren dat
een teamlid het stokje laat vallen of het in zijn haast vergeet over te dragen of te
traag overdraagt. Het stokje moet in een wedstrijd drie keer worden overgedragen.
Een goede timing is hierbij dan ook essentieel. Als teamleider is het belangrijk het
kritieke moment van overdracht goed te managen. Het onderzoek biedt u de
gelegenheid om nog een aantal kritieke elementen aan uw stuurinstrumentarium
toe te voegen. De estafetteloper gebruikt 55%-70% van de stuurinstrumenten.

3.4 Marathonloper
De eindstreep halen van een marathon vraagt om een enorm uithoudings-
vermogen. Een marathonloper komt minder opstakels tegen, maar loopt wel
risico’s. Hij kan de afstand onderschatten óf denkt mee te kunnen ‘liften’ met
anderen. Hierdoor kan oververmoeidheid optreden en is een lange adem nodig
om de eindstreep te halen. Het lopen van een marathon vraagt om een
zorgvuldige training waarbij elke keer een stapje verder gegaan wordt. U bent al
aardig getraind, want u gebruikt al een groot deel van het stuurinstrumentarium;
voeg nog enkele elementen toe en u wordt een sprinter. De marathonloper
gebruikt 70%-85% van de stuurinstrumenten.
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3.5 Sprinter
Als sprinter wilt u zo snel mogelijk de eindstreep halen en daarom bereikt u uw
doel snel. De sprinter heeft de kritieke elementen op het pad uitgebreid van te
voren in kaart gebracht en weet wat hem of haar te wachten staat. De kans bestaat
dat een sprinter te snel weg is en een valse start maakt; maar eenmaal onderweg
komt u geen hindernissen meer tegen en gaat u recht op uw doel af. U bent
getraind in het sturen van veranderingen en kan voor anderen als voorbeeld
dienen. Deel uw kennis en ervaring. De sprinter gebruikt meer dan 85% van de
stuurinstrumenten.

3.6 Hoe soepel bewegen we in Nederland?
Het in dit rapport beschreven stuurinstrument biedt veel bedrijven een handvat
om een professionelere topsporter te kunnen worden. Iedere respondent kan met
het eigen rapport in de hand zien welke veranderaspecten nog aandacht behoeven
in zijn of haar organisatie. 
Voor ongeveer de helft van de onderzochte ondernemingen is de afstand naar de
top gering; zij gebruiken zo’n 70% tot 85% van de mogelijkheden die het
sturingsmodel biedt. De andere helft zal dit stuurinstrument goed kunnen
gebruiken en dat geldt zeker voor de respondenten, die nog gaan starten.
Van de respondenten heeft 65% ervaring met shared services. De overige 35% is

van plan hiermee te starten en heeft aangegeven welke aspecten zij in de
verandering zeker gaan gebruiken. Splitsen we de resultaten uit naar deze twee
doelgroepen dan valt het volgende op.
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Drie respondenten zeggen tot de categorie van sprinters te behoren. Zij baseren
deze inschatting echter op basis van hun voornemen om activiteiten in shared
services te plaatsen. Als zij hun voornemens waar maken, dan kan de beweging
zeer soepel verlopen. Interessant om over een jaar opnieuw na te vragen hoe het
nu daadwerkelijk gegaan is; maar voorlopig staan de beste stuurlui nu dus nog
aan wal. Opvallend is ook dat de sprinters zich verkijken op het onderdeel
‘Migratie’, want daar wordt het laagst op gescoord. In de praktijk blijkt dit echter
cruciaal voor succes. Voor de sprinters is een waarschuwing op z’n plaats:
hardlopers kunnen ook doodlopers worden.

Verder valt op dat respondenten die zonder ervaring hun opinie geven over
shared services, het hoogst scoren op de pijler ‘evaluatie’. De plannen om te
meten en te verbeteren zijn voor aanvang al veelbelovend.

3.7 HR-managers en zakelijke dienstverlening gebruiken de meeste
stuurmiddelen

Kijken we naar de respondenten vanuit het functieperspectief dan valt op dat
CFO’s oververtegenwoordigd zijn bij de hordelopers (28%) en de sprinters (11%),
waarbij de sprinters ten tijde van het onderzoek nog niet gestart waren met het
invoeren van een shared service center. HR-managers zijn overwegend
marathonlopers (47%). Onder shared service center-managers bevinden zich
relatief veel estafettelopers (35%). 

Vergelijken we de respondenten in de verschillende branches, dan valt op dat de
publieke sector bij alle lopers vrij evenredig vertegenwoordigd is. Blijkbaar doet
de overheid het onderling heel divers en kunnen de hordelopers veel leren van de
sprinters.
De financiële dienstverlening kent amper hordelopers, terwijl de zakelijke
dienstverlening zich concentreert in de categorie marathonloper. In de industrie
zijn de meeste sprinters te vinden. We constateren echter eerder al dat de
respondenten in deze categorie nog niet gestart zijn. 
De algemene conclusie luidt dat de zakelijke dienstverlening voorop loopt in het
gebruik van de meeste veranderaspecten in de beweging naar shared services. 
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Het onderzoek is gebaseerd op zes pijlers: start, organisatieontwerp, besturing,
bemensing, migratie en evaluatie. Deze pijlers bepalen voor een belangrijk deel
het succes van het veranderingsproces dat noodzakelijk is voor de realisatie van
een shared service center. In dit hoofdstuk worden deze pijlers belicht vanuit
verschillende perspectieven. Iedere pijler kent negen stellingen. De maximum
score per pijler is negen punten.

De minste stuurinstrumenten worden ingezet bij de startfase, het
organisatieontwerp en de daadwerkelijke invoering -de migratie- van shared
services. Blijkbaar worden deze processen onderschat. Uit ervaring weten wij dat
start- en ontwerpfases hierdoor bijzonder lang kunnen duren en zeer veel
frustraties op kunnen leveren. Ook blijkt uit het onderzoek dat organisaties zich
veelvuldig verkijken op de daadwerkelijke inrichting van het shared service center
zelf. Deze onderschatting komt voort uit de vooronderstelling dat het ontwerp van
een shared service center duidelijk genoeg is.

4 Veranderpijlers

Figuur 4 Gemiddelde score per pijler
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4.1 Start

Het realiseren van shared services heeft een belangrijke invloed op de organisatie.
In eerste aanleg verandert de hiërarchische verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nauwelijks. Wel verandert er veel in de
samenwerkingsrelaties, de horizontale verbanden. De resultaatverantwoordelijke
eenheden die voorheen zelf activiteiten uitvoerden, gaan nu binnen of buiten de
organisatie diensten inkopen. Daarnaast ontstaat er een nieuwe shared services-
organisatie die in ieder geval diensten gaat aanbieden aan interne klanten. Ten
slotte krijgt de directie sterker dan voorheen te maken met meer afhankelijkheden
tussen de verschillende eenheden. Deze verschuift van een verticale samenwerking
tussen directie en de resultaatverantwoordelijke eenheden, naar een meer
horizontale samenwerking tussen de eenheden en het shared service center. 

Tabel 1 Start: resultaat stellingen

Figuur 5 Verandering in het besturingsmodel
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Om de verandering effectief door te kunnen voeren hechten wij veel waarde aan
de volgende verandermaatregelen:

Creëer een gemeenschappelijk beeld van de doelstellingen en de visie op de
eindsituatie. Het is belangrijk om dit beeld op te bouwen met het bestuur, de
resultaatverantwoordelijke eenheden en het toekomstige shared service center.
Bouw een solide businesscase op, waaruit blijkt wat de voor- en nadelen zijn
van de verandering inclusief de benodigde investering.
Beleg het opdrachtgeverschap op het hoogste niveau, gezien de invloed van de
verandering op de organisatie.
Maak ruimte voor deze verandering.
Betrek medewerkers in een vroeg stadium bij de verandering.
Maak een geschikte persoon vrij uit de organisatie om de veranderingen vorm te
geven.

Alle deelnemers aan het onderzoek onderstrepen het belang van deze
maatregelen. De onderzochte overheidsorganisaties besteden echter veel minder
aandacht aan de businesscase, het duidelijk maken van de aanleidingen voor de
verandering en het analyseren van het vermogen en de bereidheid om te
veranderen. Organisaties in deze sector hechten bovengemiddeld veel waarde aan
de verankering van de verandering in de top van de organisatie. Zij geven verder
aan dat de verandering vaak ook topprioriteit is in het geheel van de
veranderingen. Dit accentverschil hangt voornamelijk samen met de politieke
besluitvorming.

De aandacht voor de veranderbereidheid (willen) en het verandervermogen
(kunnen) is laag. Managers van bestaande shared service centers en CEO’s hechten
aan deze aspecten nog minder waarde. Uit onze ervaring blijkt dat juist het
analyseren van de bereidheid en het vermogen om te veranderen essentieel is om
een op maat toegesneden veranderstrategie te kunnen definiëren. Zeker in het
geval van grootschalige veranderingen.

Ook over de stelling dat de realisatie van een shared service center een
topprioriteit zou moeten zijn, verschillen de meningen. Van de ondervraagde
organisaties is 43% het hiermee oneens. Onze ervaring is dat de gewenste
doelstellingen vrijwel zeker niet worden gehaald als de aandacht vanuit het
topmanagement voor een dergelijk project ontbreekt.



4.2 Organisatieontwerp

Het organisatieontwerp heeft een sterke invloed op de werking van een shared
service center. Het ontwerp is een complexe afweging tussen de belangen van de
klant, de medewerker en de kernopdracht van het shared service center. Deze
afwegingen leiden tot besluiten over de procesinrichting, de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de structuur. Een procesgerichte
structuur komen wij in de praktijk het meest tegen, omdat dit model de beste
mogelijkheden biedt om de kwaliteits- en kostenvoordelen van concentratie te
verzilveren. Dit model vraagt wel om maatregelen om de klantgerichtheid te
waarborgen en om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van medewerkers.

De complexiteit van het organisatieontwerp blijkt ook uit de antwoorden van de
respondenten op de stellingen. Zo geeft bijvoorbeeld slechts de helft van de
respondenten aan te kiezen voor het meest efficiënte organisatieontwerp. En ook
slechts de helft geeft aan rekening te houden met de carrièremogelijkheden van de
medewerkers. Er zijn geen evidente ontwerpcriteria die in alle gevallen gelden. In
onze praktijk merken we ook dat juist het organisatieontwerp een vraagstuk is dat
in iedere organisatie een eigen invulling krijgt. Opvallend is wel dat de CFO’s veel
hoger scoren op een procesgericht ontwerp, terwijl HR-managers juist veel meer
gericht zijn op een efficiënt ontwerp en shared service center-managers veel meer
belang hechten aan klantgerichtheid.

Het bepalen van de grenzen van de shared service center-organisatie, of populair
gezegd de ‘knipdiscussie’, is vaak een lastig proces. Welke delen van het proces
worden gemigreerd naar het shared service center? Door weerstand en
onbekendheid willen organisaties aanvankelijk slechts een beperkt deel migreren.
Dat blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek. Slechts de helft geeft aan dat
de businessunits bereid waren zo veel mogelijk processen over te hevelen naar het
shared service center.

18 Shared Services in Beweging

Tabel 2 Organisatieontwerp: resultaat stellingen
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Bijna een derde geeft aan dat er nog steeds processen dubbel worden uitgevoerd.
Vooral organisaties uit de publieke sector en de industrie scoren hier laag op.

4.3 Besturing 

Met het opzetten van een shared service center verschuift de uitvoering van
activiteiten gedeeltelijk naar een ander organisatieonderdeel. De invloed van de
resultaatverantwoordelijke eenheden neemt hierdoor niet af, maar ze zullen wel
anders moeten gaan sturen. Van ‘zelf doen’ naar het inkopen van diensten. Hoe
meer diensten er ingekocht worden, hoe meer de resultaatverantwoordelijke
eenheid een regisseur wordt. Eén van de belangrijke effecten zou moeten zijn dat
de aandacht van de resultaatverantwoordelijke eenheden vooral uitgaat naar die
activiteiten die waarde toevoegen voor de externe klant. Een verwachting of effect
dat door 70% van de ondervraagden onderstreept wordt. Van de ondervraagde
CFO’s is maar liefst 82% het hiermee eens. Bij het opzetten van de besturing van
het shared service center is het belangrijk om aandacht te geven aan de volgende
aspecten:

verdeling van verantwoordelijkheden tussen het shared service center, het
bestuur en de resultaatverantwoordelijke eenheden;
de relatie tussen het shared service center en haar klanten;
de relatie tussen het shared service center en de adviesfuncties binnen de
verschillende andere eenheden;
de relatie tussen het shared service center en de verschillende centrale
stafafdelingen.

De belangrijkste uitdaging is om het aantal overlegvormen beperkt te houden,
omdat de neiging vanuit beheersingsoptiek bestaat om de ‘oude’ hiërarchische
verhoudingen na te bootsen in een andere bestuurlijke verhouding. Het zijn
vooral de CFO’s die zich hierover zorgen maken: 31% geeft aan het eens te zijn
met de stelling dat het aantal overlegvormen toeneemt. Dit wordt mogelijk

Tabel 3 Besturing: resultaat stellingen



veroorzaakt door het gegeven dat 60% van de CFO’s vindt dat de samenwerking
met de resultaatverantwoordelijke eenheden niet voldoende soepel verloopt.

4.4 Bemensing

De verschillende disciplines kijken zeer verschillend aan tegen de menselijke
factor. Het zijn vooral de shared service center-managers die aangeven veel minder
aandacht te geven aan de menselijke aspecten. Zij betrekken de mensen minder,
selecteren minder kritisch op de kwaliteit, helpen medewerkers minder bij het
behouden van de relatie met de business en geven weinig aandacht aan training.
Zeer opvallend, omdat juist deze groep hard aangesproken wordt op de prestaties
van het shared service center. Opvallend is dat de CFO’s juist de meeste aandacht
geven aan deze aspecten en niet de HR-managers.

Moeten medewerkers vooraf op de hoogte worden gebracht over het aantal
collega’s dat moet vertrekken? Hierover wordt verschillend gedacht: 56% geeft aan
het eens te zijn met de stelling dat dit vooraf moet gebeuren. De shared service
center-managers zijn hier veel stelliger in: 78% van hen vindt dat dit zou moeten
gebeuren. De HR-managers zijn veel voorzichtiger: 46% geeft aan dit vooraf mee
te willen delen.
Wilt u uw beste mensen behouden en het succes van de verandering borgen? Dan
is het belangrijk dat u uw beste medewerkers vanaf dag één betrekt bij de
beweging naar shared services. Zij kunnen vanuit een leidende positie de
gewenste veranderingen vormgeven en hebben een belangrijke voorbeeldfunctie
voor de anderen.
Aan de medewerkers van het service center worden hoge eisen gesteld. Eisen die
voorheen vaak maar beperkt of niet aanwezig en in ieder geval anders waren. Het
is daarom belangrijk om de medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van
hun competenties. Medewerkers moeten in staat worden gesteld om klantgericht,
resultaatgericht en in teamverband te werken. Om deze verandering te
bewerkstelligen is het ook goed om vooraf na te denken over de ideale mix van
competenties en ervaringen op basis van de bestaande bezetting.
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Eén van de belangrijkste uitdagingen is het realiseren van een effectieve balans:
aan de ene kant de afstand tussen het shared service center en haar klanten, aan
de andere kant de benodigde organisatiekennis om effectief te kunnen werken.

4.5 Migratie

De migratiestrategie is een belangrijk aspect van de gehele verandering. Eerst
lokaal standaardiseren en vervolgens concentreren wordt vaak als de logische
volgorde genoemd. Dit is over het algemeen wel de meest risicoloze strategie,
maar zeker niet altijd de snelste en meest succesvolle. Van de respondenten is
71% het ook eens met de stelling dat eerst standaardiseren noodzakelijk is. Aardig
om te zien is dat CFO’s hier veel minder eenduidig over denken. Van deze doel-
groep is 50% het eens met de bovengenoemde stelling. Over het algemeen is deze
doelgroep vaak verder in de verandering en hebben zij verschillende modellen
zien werken. Het belang van de migratiestrategie en het aanbrengen van fasering
hierin wordt door nagenoeg iedereen onderstreept.
Het meest verdeeld zijn de respondenten over twee stellingen: het concentreren
van activiteiten op één plaats als belangrijke voorwaarde voor succes en het
belang van een selectie van een geheel nieuwe locatie. Van de organisaties is 63%
het ermee eens dat fysieke concentratie van belang is, 45% is het eens met de
stelling dat een nieuwe locatie een belangrijke succesfactor is. 

Uit verschillende publicaties blijkt dat concentratie op een nieuwe locatie leidt tot
betere resultaten van het shared service center. Een effect dat versterkt wordt door
het gegeven dat opdrachtgevers die bewust kiezen voor een nieuwe locatie vaak
ambitieuzer en agressiever zijn in hun doelstellingen.

Ook uit onze eigen ervaring blijkt dat fysieke concentratie een belangrijke
succesfactor is. Fysieke concentratie is een belangrijke zichtbare stap voor zowel
de interne klanten als de betrokkenen bij het shared service center zelf. Een
zichtbare stap die ook een andere relatie tussen de voormalige collega’s ‘forceert’

Tabel 5 Migratie: resultaat stellingen



en die het beter mogelijk maakt om direct van de schaal- en leervoordelen
gebruik te maken. Het concentreren van shared service center-medewerkers kan
aangegrepen worden om de gewenste veranderingen in cultuur en werkwijzen te
versnellen. Aardig is wel dat de HR-managers veel minder sterk hechten aan
fysieke concentratie. Slechts 47% vindt dit belangrijk. Dit kan mogelijk verklaard
worden uit het feit dat het fysiek concentreren van de HR-functie merkbare
gevolgen heeft voor alle mensen in de organisatie.

4.6 Evaluatie

In deze categorie worden veel ‘gewenste’ antwoorden gegeven, omdat weinig
respondenten al jarenlang een shared service center hebben of ervaring hebben
met het evalueren en optimaliseren van het shared service center. Opvallend is dat
vooral shared service center-managers aangeven, dat het succes van het shared
service center alleen maar afgemeten wordt aan de efficiencyverbeteringen. Dit
gevoel is bij hen sterker dan bij de CFO’s en de HR-managers. Ook het regelmatig
trainen van de medewerkers vinden shared service center-managers een stuk
minder belangrijk. De CFO’s en HR-managers vinden dit bijna in 100% van de
gevallen belangrijk, terwijl slechts 79% van de shared service center-managers dat
vindt.
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5.1 Welke succes- en faalfactoren worden ervaren of verwacht?
‘Een gedeelde visie op shared services bij het topmanagement’ is voor alle
functiegroepen succesfactor nummer een. Niet voor niets heeft het vakblad voor
personeelsmanagement PW het hoofdartikel over dit onderwerp in het
oktobernummer van 2004 dan ook genoemd: ‘Sluit de baas aan’.
Als we echter op andere top-drie succesfactoren inzoomen, dan zijn er wel
verschillen vanuit functieperspectief. 
Zo vindt de shared service center-manager ‘heldere doelstellingen’ en ‘helderheid
over het waarom’ belangrijk. Dit zijn factoren die hard nodig zijn bij het realiseren
van het shared service center zelf. Opvallend is dat de CFO als tweede
succesfactor opgeeft ‘de beste mensen uit de organisatie zijn betrokken’ en dan
‘heldere doelstellingen’. De CFO spreekt uit ervaring over de problemen die
ontstaan als je niet de beste mensen meekrijgt.
De rest van de top drie van de HR-manager is heel anders. Op de tweede plaats
komt ‘gefaseerde aanpak voor de verandering’ en als derde komt de klant om de
hoek kijken, namelijk: ‘gerichtheid op in- en externe klanten van het shared
service center’. Dat de HR-manager deze succesfactoren noemt, valt te verklaren
uit het gegeven dat een HR-shared service center voor de hele organisatie
zichtbaar, merkbaar en voelbaar is, alle medewerkers worden geraakt. Dit heeft
een grote impact op het veranderproces. 

5 Tips en tops

Figuur 6 Top-5 succesfactoren



De belangrijkste faalfactor is voor alle functiegroepen dezelfde: ‘geen of te weinig
draagvlak’. De CFO’s en de shared service center-managers vinden dat ‘gevoel van
aantasting van autonomie van de businessunits’ tot de top-drie faalfactoren
behoort (respectievelijk plaats drie en twee). Dus zo komt de klant gelukkig ook
bij hen om de hoek kijken.
CFO’s hechten verder veel waarde aan een projectorganisatie (plaats twee), ofwel
de gestructureerde aanpak die de HR-manager ook tot de succesfactoren rekent.
De HR-manager noemt als nummer twee ‘de kwaliteit van mensen’, die de CFO
weer bij de faalfactoren noemde, namelijk ‘niet aanwezig zijn van competenties en
cultuur om klant- en prestatiegericht te werken’. Als derde benoemt de HR-
manager als faalfactor ‘onduidelijke doelstellingen’, die niet zo sterk werden
genoemd bij succesfactoren.

5.2 De top-vijf succesfactoren
De belangrijkste succesfactoren op een rij:

een gedeelde visie op shared services bij topmanagement en draagvlak in de
gehele organisatie;
focus op in- en externe klanten van het shared service center met nadruk op het
intact laten van de autonomie van de business;
het betrekken van de beste mensen uit de organisatie en zorgen dat zij ook de
competenties en cultuur vertegenwoordigen om klant- en prestatiegericht te
werken;
het formuleren en uitdragen van heldere doelstellingen, ook over de redenen
achter het oprichten van een shared service center;
een duidelijke projectorganisatie en gefaseerde aanpak.

5.3 De top-drie drijfveren zijn bekend, er zijn echter leuke verschillen
We hebben het toch maar even gevraagd, nu we de respondenten toch aan de
telefoon hadden. ‘Wat zijn in uw organisatie de belangrijkste redenen om tot
shared services over te gaan?’ Het antwoord is niet verrassend, namelijk:
kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en gerichtheid op de kernactiviteiten. Mooi
is wel dat kwaliteitsverbetering gemiddeld hoger scoort, aangezien ook wij uit
ervaring weten dat dit wel een drijfveer moet zijn om daadwerkelijk succes te
behalen. Wilt u alleen maar kostenbesparing realiseren, dan zijn andere
maatregelen namelijk vaak sneller en efficiënter.
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Hoewel de drijfveer kostenbesparing hoog scoort, valt op dat de respondenten
desgevraagd het percentage kostenbesparing moeilijk of niet kunnen geven. Ook
valt op dat meer dan een kwart van de respondenten eerder heeft aangegeven niet
voor het invoeren van een shared service center een kosten/batenplaatje te hebben
gemaakt.
Vanuit het perspectief van de verschillende functieperspectieven valt op dat
uitgerekend de HR-manager ‘kostenbesparing’ als eerste drijfveer noemt, terwijl
bij CFO’s de ‘gerichtheid op kernactiviteiten’ als drijfveer ontbreekt. Het beter
kunnen inzetten van nieuwe technologie zet de CFO namelijk liever op de derde
plaats. 

5.4 Waarover krijgt u in ieder geval discussie in uw organisatie?
We hebben een top-tien samengesteld uit de stellingen waarover de respondenten
onderling het meest van mening verschillen (gemiddeld 50% eens, 50% oneens).
Opvallend is dat de start en het organisatieontwerp de meeste discussie opleveren.
Bezien we deze stellingen vanuit onze ervaringen dan blijkt inderdaad dat we in
organisaties over deze onderdelen vaak de meest intense en langdurige discussie
zien ontstaan. Reken er dus van te voren op dat de hierna genoemde
onderwerpen ook in uw verandertraject aan de orde komen!

Figuur 8 Belangrijke drijfveren voor het opzetten van een shared service center



5.5 Waar is men het meest over eens?
Gelukkig zijn er ook onderwerpen waar alle respondenten het wel over eens zijn.
Deze kunt u waarschijnlijk gebruiken als rustpunt in het verandertraject en
gewoon doen. Opvallend is dat het organisatieontwerp en besturing hier niet
genoemd worden (respectievelijk besturing en organisatieontwerp). Dit lijkt ons
logisch, omdat dit geen generieke onderwerpen zijn. Deze pijlers verschillen per
organisatie en context. De pijlers bemensing, migratie en evaluatie zijn wel sterk
vertegenwoordigd. Een verklaring hiervoor is dat respondenten relatief weinig
praktijkervaring hebben met deze pijlers. Hierdoor worden mogelijk meer
antwoorden gegeven over de gewenste ideale situatie.
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Tabel 7 Top-tien van stellingen waarover de respondenten verdeeld zijn

Tabel 8 Top-tien van stellingen waarover de respondenten het eens zijn
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5.6 Interessant: waarover Capgemini en respondenten het meest met
elkaar van mening verschillen

Het grootste verschil tussen Capgemini en de respondenten is dat de
respondenten menen dat ‘eerst processen op orde moeten zijn’ en ‘state of the art
technologie moet zijn ingevoerd’, voordat shared services kunnen worden
ingevoerd. Capgemini heeft echter de ervaring dat ook andersom gestart kan
worden: vanuit een shared services-organisatie standaardiseren en nieuwe
technologie invoeren. Vaak scheelt dat tijd, omdat vanuit één eenheid geopereerd
wordt en geen overeenstemming behoeft te worden gezocht met verschillende
onderdelen die hun diensten gaan afstaan. Ook is onze ervaring dat
kostenbesparingen transparanter zijn en sneller gerealiseerd kunnen worden. 

Tabel 9 Stellingen waarover Capgemini en de respondenten het niet eens zijn



6.1 Outsourcing en offshoring ook hot topic in Nederland?
Van de ondervraagden geeft 40% aan uitbesteden te overwegen. De beweging naar
outsourcing is nu al te zien in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar het
merendeel van de organisaties met een shared service center-activiteiten
uitbesteedt. Dit gaat vaak direct gepaard met het overbrengen van activiteiten naar
lagelonenlanden.

Opvallend is dat niet alleen ondernemingen, maar ook een belangrijk deel van de
overheidsorganisaties overweegt om activiteiten uit te besteden. Ruim 40% van de
overheidsorganisaties en van de ondernemingen uit de industrie en de zakelijke
dienstverlening geven aan uitbesteding te overwegen. Het lijkt er op dat de
overheid haar relatieve achterstand in het opzetten van service centers en het
uitbesteden van activiteiten snel aan het inhalen is. De financiële sector is met
27% duidelijk voorzichtiger. 
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6 Trends

Figuur 9 Interesse voor uitbesteden uitgesplitst naar sector



Opvallend is dat vooral de HR-managers agressief zijn in het uitbesteden van
activiteiten. Meer dan de helft van de ondervraagde HR-managers geeft aan
uitbesteding een relevante optie te vinden. De CFO’s zijn veel voorzichtiger met
een percentage van 45% en de shared service center-managers vrezen mogelijk
voor hun positie. Slechts 31% van hen geeft aan uitbesteding te overwegen.

Het zelfstandig overbrengen van activiteiten naar lagelonenlanden wordt maar
zeer beperkt overwogen. Een belangrijke verklaring hiervoor is gelegen in de
politieke gevoeligheid van deze keuze en de omvang in de investering om
zelfstandig deze stap te zetten.

30 Shared Services in Beweging

Figuur 10 Interesse voor uitbesteden uitgesplitst naar doelgroep



6.2 Shared services hebben succes
Van de organisaties met een shared service center overweegt 70% het aantal
activiteiten uit te breiden. Een belangrijk deel van de ondervraagden slaagt er dus
in ieder geval in om het concept succesvol te implementeren.

Na de sterke focus op de financiële processen lijkt de aandacht nu te verschuiven
naar andere processen. Een belangrijke reden hiervoor is dat organisaties die
shared services hebben de financiële processen als eerste hierin hebben
ondergebracht.
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Figuur 11 Functies binnen een shared service center
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Overzicht van respondenten
Hieronder vindt u een overzicht van de respondenten in alfabetische volgorde.
Niet alle respondenten hebben toestemming gegeven voor het publiceren van de
organisatienaam in dit rapport.

ABN AMRO Bank
Achmea
Adidas
Akzo
Albert Heijn
ArboNed
Astra Zeneca
AXA Verzekeringen
BMC
Bouwfonds
Capgemini
CenterParcs
Corus
Deli XL
DHL
DHV
Energieonderzoek Centrum Nederland
Ericsson
Eneco
Essent
Euroforum
Ewals Cargo Care
Fortis Bank N.V.
Friesland Coberco Dairy Foods
Gemeente Arnhem
Gemeente Bergen
Gemeente Den Haag
Gemeente Enschede
Gemeente Helmond
Gemeente Hilversum
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
Gemeente Zoetermeer
GlaxoSmithKlein
GoGo Tours

Heijmans
Heineken
IBM Nederland N.V.
ING Nederland
In Holland
Interpolis
Johnson & Johnson Centocor
KPN
Mercer Human Resources
Mexx
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische
Zaken
Ministerie van VROM
NS Commercie
NUON
Océ
Politie Rotterdam Rijnmond
Portaal
Provincie Overijssel
Rabobank
Rabofacet
Ricoh
Schiphol
Siemens Nederland N.V.
Sodexho
Stork WorkSphere
Telfort
TNT Benelux
TQ3 Travel Solutions
UWV
Vopak
Wegener
Wolters Kluwer
Yokogawa



Collaborative Business Experience
Voor Capgemini is samenwerkingsvermogen de belangrijkste onderscheidende
factor. Recent klantonderzoek toont aan dat zaken als technische expertise, kennis
van de branche en uitvoerend vermogen niet langer bepalende competenties zijn,
maar basisvoorwaarden. Klanten zijn vooral geïnteresseerd in de manier waarop
de consultant met hen gaat werken.
Capgemini formuleert daarom oplossingen vanuit klantperspectief, stelt zich op
als co-maker en bedenkt, initieert en implementeert hiertoe innovatieve
samenwerkingsvormen. Capgemini noemt deze manier van samenwerken
Collaborative Business Experience.

Het is een concrete belofte waarbij beide partijen zich verbinden aan een goed
resultaat. In een vroeg stadium identificeert Capgemini de vaardigheden, de
kennis en de ervaring die beide partijen kunnen inbrengen om een project tot een
succesvol einde te brengen. Deze elementen worden gebundeld op vier
doelgebieden van samenwerking: de focus op het creëren van waarde, het
verlagen en beheersen van risico’s, het optimaliseren van competenties en het
stroomlijnen van de organisatie. 

Deze nauwe samenwerking manifesteert zich in een hoge klanttevredenheid, op
samenwerking gerichte methoden, een sterke teamspirit en een hoge
betrokkenheid bij het succes van klanten. 
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Bijlage II

Capgemini, one of the world’s foremost

providers of Consulting, Technology

and Outsourcing services, has a unique

way of working with its clients, called

the Collaborative Business Experience. 

Backed by over three decades of

industry and service experience, the

Collaborative Business Experience is

designed to help our clients achieve

better, faster, more sustainable results

through seamless access to our network

of world-leading technology partners

and collaboration-focused methods and

tools. Through commitment to mutual

success and the achievement of tangible

value, we help businesses implement

growth strategies, leverage technology,

and thrive through the power of

collaboration. 

Capgemini employs approximately

55,000 people worldwide and reported

2003 global revenues of 5.7 billion euros.

About Capgemini 
and the Collaborative Business Experience



Samen werken in denktanks shared services
‘Niet alleen denken, maar ook doen’ dat is het motto van de netwerken die
Capgemini sinds 2003 heeft samengebracht rondom het vakgebied shared
services. Op dit moment bestaan er zogenaamde ‘Denktanks’ op het terrein van
finance en HR, maar mogelijk ontstaan er in de toekomst meer. 

Zo’n ‘denktank’ is geen eenmalige gebeurtenis, maar is de basis voor een netwerk
om kennis en ervaring over shared services actie te delen. Deelnemers werken
drie keer per jaar een dagdeel samen met elkaar en met Capgemini aan thema’s
die binnen hun organisaties leven. Voorbeelden van thema’s zijn de succesfactoren
voor verandering, het ontwerpen van het besturingsmodel en het optimaal
inrichten van de processen. De deelnemers bepalen met elkaar het thema voor de
bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats in de inspirerende innovateNL
ruimte van Capgemini. 

In de denktanks hebben we boeiende gesprekken en inspirerende activiteiten met
deelnemers uit verschillende sectoren en verschillende ervaringsniveau’s. De
resultaten zijn creatief en verrassend. 

Naast de bijeenkomsten wordt het netwerk ondersteund door een virtuele
teamroom op het internet, waardoor informatie, zoals benchmarks,
praktijkvoorbeelden, artikelen en studierapporten met elkaar uitgewisseld kan
worden. Buiten de bijeenkomsten treffen de deelnemers elkaar ook in hun eigen
organisatie om ervaringen te delen.

Aan beide denktanks nemen ongeveer vijfentwintig grote organisaties deel en
voorzien in een behoefte om actief kennis te delen en samen te werken in dit zich
snel ontwikkelende vakgebied. 

Heeft u belangstelling voor één van de denktanks? Dan kunt u contact opnemen
of een e-mail sturen.

HR shared services Finance & Accounting shared services
Marijke Dekker Jurgen Schut
marijke.dekker@capgemini.com jurgen.schut@capgemini.com 
tel. 030 689 88 44 tel. 030 689 38 82
fax 030 689 55 55 fax 030 689 81 85
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Bijlage III
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Bijlage IV

Onze ervaring
Capgemini heeft twaalf jaar ervaring met het realiseren van shared service centers
voor een groot aantal verschillende processen. Hieronder ziet u een selectie van
onze belangrijkste shared services center-klanten. De kennis, ervaring en
productontwikkeling delen onze consultants in een Shared Services Community.
Vanuit deze community is een standaardaanpak ontwikkeld voor het opzetten van
shared services. Bovendien beschikt het netwerk over een groot aantal best
practices en benchmarks die zijn vastgelegd in ons kennissysteem. In het netwerk
zijn ruim vijfhonderd senior adviseurs actief met verschillende competenties.
Middels een wereldomspannend netwerk van delivery centers beheert Capgemini
op professionele wijze bedrijfsprocessen of functies van klanten.

Figuur 18 Referenties
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