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Voorwoord 
 
…..Deze competenties hebben betrekking op het omgaan met onzekerheid, het lezen, 
beoordelen en vertalen van de omgeving van de organisatie, het dragen van 
verantwoordelijkheden en het coördineren en samenwerken…… 
 
Bovenstaande zin lijkt genomen uit de afscheidsrede waarin een uitzonderlijk manager wordt 
bedankt voor de bewezen diensten. Niets is minder waar. De zin komt letterlijk voort uit de 
beschrijving van het doel van de commandeursopleiding. Deze opleiding is een gezamenlijke 
productie van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en de 
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Deze commandeursopleiding behoort 
tot het hoogste niveau in de modulaire opleidingsstructuur van de brandweer. 
 
Het doel van de opleiding lijkt enigszins ambitieus. Het geeft echter duidelijk aan dat de 
opleiding zich breder richt dan de brandweerkolom “an-sich”. De omgeving van de 
brandweerkolom komt nadrukkelijk naar voren, waarmee de opleiding wil bijdragen aan 
(figuurlijke) verbreding van de brandweermanagers. 
 
Vast onderdeel van de opleiding vormt het schrijven van een scriptie. Alweer een scriptie, zo 
dacht de schrijver dezes, een verzuchting die voortkomt uit het gegeven dat vele stappen 
van de modulaire structuur de proeve van een scriptie vereisen. Enige scepsis vooraf was de 
schrijver dus niet vreemd. 
 
De scepsis is verdwenen. Het schrijven van deze scriptie was een uitstekend middel om 
buiten de brandweerkolom kennis op te doen van ontwikkelingen in overheidsland en te 
bezien wat de betekenis van deze ontwikkelingen voor de brandweer is. Het enthousiasme is 
gegroeid en terugblikkend mag gesteld worden dat het schrijven van de scriptie als 
persoonlijke verrijking kan worden gezien. 
 
Schrijven is het werk van de schrijver. Maar de scriptie komt niet alleen, of juist niet alleen 
door de schrijver tot stand. In het bijzonder wil ik mijn decaan, Menno van Duin, danken voor 
zijn begeleiding. Deloitte en Touche en de gemeente Dordrecht gaven gelegenheid een korte 
stage bij hen door te brengen. Hoewel de periode kort was en daardoor een vluchtig karakter 
kende, was de opgedane kennis van meerwaarde voor het schrijven van de scriptie.  
 
In de laatste plaats een woord van dank aan enkele van mijn directe collega’s. Zij hebben 
zich de welhaast ongelooflijke moeite getroost onvoldragen versies van mijn pennenvruchten 
te beoordelen en van de nodige commentaren te voorzien. 
 
Daan Vermeulen,  
Hendrik-Ido-Ambacht, maart 2006 
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Samenvatting 
 
De laatste tijd is in de publieke sector een toenemende aandacht zichtbaar voor ambtelijke 
samenwerkingsvormen, waarbij afzonderlijke gemeentebesturen blijven gehandhaafd. Dit 
biedt enerzijds de voordelen van schaalgrootte (efficiency, kwaliteit en minder 
kwetsbaarheid) en anderzijds het voordeel dat relatief kleine en voor de burger herkenbare 
gemeentebesturen blijven gehandhaafd. Shared services, letterlijk “gedeelde diensten” is 
een overkoepelende term voor deze samenwerkingsvormen. 
 
Deze shared services lijken goed aan te sluiten op de heersende ontwikkelingen in 
veiligheidsland. Het in 2004 gepresenteerde kabinetsstandpunt “Veiligheidsregio’s” komt in 
de kern neer op het verbeteren van de veiligheidszorg door het zoeken naar een grotere 
(regionale) schaal van uitvoering. Voor het kabinet blijft de eerstverantwoordelijkheid van het 
lokaal bestuur overeind.  
 
In de regio Zuid-Holland Zuid spelen de ontwikkelingen ten aanzien van de veiligheidsregio 
en shared services volop. Binnen de Drechtsteden (zeven gemeenten die onderdeel zijn van 
Zuid-Holland Zuid) wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een shared service op het 
gebied van ondersteunende taken, het Shared Service Centrum Drechtsteden. De scope van 
dit onderzoek bevat de bekende trits van PIOFACH-taken (personeel, informatisering, 
organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting). Dit sluit aan op de 
landelijke trend dat shared services vaak starten vanuit een focus op ondersteunende taken. 
De veiligheidsregio omvat de volledige schaal van Zuid-Holland Zuid bestaande uit twintig 
gemeenten. De koppeling tussen het Shared Service Centrum Drechtsteden en de 
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ligt in het gegeven dat de haalbaarheidsstudie naar het 
Shared Service Centrum ook onderzoek doet naar de mogelijkheden om de ondersteunende 
rol voor de regio Zuid-Holland Zuid te vervullen. 
  
Bovenstaande roept de vraag op hoe de mogelijkheden van shared services voor het 
organiseren van de ondersteunende taken van de brandweer in de veiligheidsregio kunnen 
worden beoordeeld.  Vanuit een via de contingentietheorie opgezet theoretisch kader, en 
een onderzoek naar praktijkvoorbeelden, is in deze scriptie een aandachtswaaier ontwikkeld. 
Deze waaier geeft een overzicht van de aspecten die bepalend zijn voor het beoordelen van 
de mogelijkheden van shared services. De waaier is opgebouwd uit een viertal stalen: 
Strategie, Prestaties, Opdrachtgever-Opdrachtnemerschap en Samenwerken. 
 
De factor strategie vraagt om een heldere visie over welke taken en het waarom van die 
taken. Voor de ondersteunende taken van de brandweer geldt dat deze afhankelijk zijn van 
strategische keuzen die voor de primaire taken van de brandweer in de veiligheidsregio 
worden gemaakt. Pas als hier duidelijke keuzen over zijn kunnen ondersteunende taken 
nader worden uitgewerkt. 
Anderzijds leert de aandachtswaaier dat ondersteunende (randvoorwaardelijke) processen 
een voorwaarde zijn om een samenwerking op primaire taken succesvol te doen zijn. De 
samenwerking kent anders het risico van een valse start. Verwachtingen worden niet 
waargemaakt, de scepsis neemt toe en het vertrouwen neemt af. 
 
Naast processen en afspraken zijn onderling vertrouwen, herkenbaarheid en het gevoel van 
gedeelde verantwoordelijkheid voorwaarden voor een geslaagde opzet van shared services. 
Op basis van de huidige samenwerking van de brandweer biedt de schaal van Zuid-Holland 
Zuid hiervoor voldoende basis. Een focus op landelijke shared services lijkt om deze 
redenen (te) ver weg. 
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Heldere strategische keuzen ten aanzien van het vraagstuk van de veiligheidsregio zijn dus 
van belang om de mogelijkheden van shared services goed te beoordelen. De samenhang 
tussen primaire en ondersteunende taken moet daarbij niet uit het oog worden verloren. De 
aandachtswaaier kan als hulpmiddel bij deze beoordeling worden benut.  
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1 Inleiding 
 
Dichtbij de burger en het snel en goed leveren van diensten tegen zo min mogelijk kosten. 
Kort samengevat is dit het gemiddelde verwachtingspatroon dat burgers hebben van hun 
(gemeentelijke) overheid. 
De afgelopen jaren toonden vooral een lijn van gemeentelijke herindelingen om te komen tot 
een meer professionele dienstverlening. De schaalvergroting biedt mogelijkheden voor 
voordelen in efficiency, het leveren van een betere kwaliteit en het verlagen van de 
kwetsbaarheid. 
 
De laatste tijd zien we een toenemende aandacht voor samenwerkingsvormen waarin 
schaalvoordelen te behalen zijn, maar die niet ten koste gaan van de voordelen van relatief 
kleine gemeenten die herkenbaar zijn voor de burger. De aandacht richt zich op ambtelijke 
samenwerkingsvormen waarbij afzonderlijke gemeentelijke besturen blijven gehandhaafd. 
Shared services, gedeelde diensten, is een overkoepelende term voor deze 
samenwerkingsvormen. 
 
Vanuit het veiligheidsveld zijn deze ontwikkelingen zeer interessant. In 2004 presenteerde 
het kabinet zijn standpunt “Veiligheidsregio’s”. Kern van dit standpunt is dat op regionaal 
niveau meer samengewerkt moet worden op het terrein van crisisbeheersing en 
rampenbestrijding. De gemeenten blijven echter eerstverantwoordelijk als het gaat om lokale 
veiligheidsvraagstukken. De parallellen met bovengenoemde samenwerkingsvormen tussen 
gemeenten zijn hiermee zichtbaar. 
 
Hoewel samenwerkingsvormen op zich niet nieuw zijn, is het denken over shared services bij 
gemeenten vooral iets van de laatste jaren. De aandacht richt zich in eerste instantie vaak op 
mogelijkheden voor gezamenlijke uitvoering van ondersteunende taken, zoals bijvoorbeeld 
inkoop en informatie en communicatie technologie (ICT). Ook in de zeven gemeenten van de 
Drechtsteden komen de processen rondom shared services op gang. De aandacht richt zich 
ook in de Drechtsteden allereerst op ondersteunende taken. De scope wordt echter steeds 
meer verruimd. Niet alleen ten aanzien van de taken, maar ook ten aanzien van eventuele 
opdrachtgevers. Want, als we de ondersteuning kunnen aanbieden aan de zeven 
Drechtsteden-gemeenten, dan kunnen we dat toch ook aan een veiligheidsregio in 
oprichting?  
 

1.1 Doelstelling 
 
De vraag waarmee bovenstaande alinea is afgesloten vormt de directe aanleiding voor deze 
scriptie. Deze scriptie beoogt inzicht te geven in het fenomeen “shared services” en de 
mogelijke betekenis voor de ontwikkeling van de veiligheidsregio. Gekozen is voor een 
benadering vanuit de ontwikkelingen zoals die op dit moment in Zuid-Holland Zuid en de 
Drechtsteden plaatsvinden. Om die reden oriënteert de scriptie zich vooral op de 
ondersteunende taken. Dit laat onverlet dat de algemene inzichten over shared services die 
in deze scriptie naar voren komen ook in bredere zin (andere taakvelden) voor de 
veiligheidsregio toepasbaar zijn. 
 
Bovengenoemde doelstelling laat zich vertalen in de volgende centrale vraag: 
 
In welke mate kunnen shared services een bijdrage bieden aan de organisatie van de 
ondersteunende taken van de brandweer in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ? 
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Om een antwoord te geven op de centrale vraag zullen de volgende deelvragen moeten 
worden beantwoord: 
 

1. Wat zijn shared services ? 
2. Welke ontwikkelingen spelen in Zuid-Holland Zuid, specifiek met betrekking tot 

shared services, ondersteunende taken en de veiligheidsregio ? 
3. Welk theoretisch kader kan helpen bij het beoordelen van shared services ? 
4. Kunnen uit praktijkvoorbeelden faal- en succesfactoren worden gedestilleerd als het 

gaat om shared services ? 
5. Kan met deze praktijkkennis en het theoretisch kader een “aandachtslijst” worden 

opgesteld als het gaat om shared services; 
6. Wat is de uitkomst als deze aandachtslijst wordt gelegd naast de mogelijkheden die 

denkbaar zijn voor de ondersteunende taken van de brandweer ? 
 
 
Afbakening 
 
Het denken over shared services is niet zwart-wit. Naast harde aspecten als schaalvoordelen 
spelen ook politieke motieven een rol. Bovendien zijn meerdere organisatorische vormen van 
shared services mogelijk, die ieder weer eigen mogelijkheden en beperkingen hebben. 
Gaandeweg het schrijven is ook het besef gegroeid dat een scriptie over shared services 
nooit volledig kan zijn. Nieuwe shared services worden opgezet, nieuwe ervaringen en 
leerpunten opgedaan.  
Deze scriptie beoogt daarom geen redenering naar een meest optimale oplossing of 
organisatievoorstel, maar een hulpmiddel om het denken van hen die zich buigen over het 
vraagstuk van de veiligheidsregio te stimuleren. 
 
 

1.2 Leeswijzer 
 
Voor de algemene beeldvorming wordt in hoofdstuk 2 het begrip “shared services” 
omschreven, en beschrijft hoofdstuk 3 de ontwikkelingen in de regio Zuid-Holland Zuid en de 
Drechtsteden. Hoofdstuk 4 gaat in op een theoretisch kader dat wordt vertaald naar 
kernelementen van shared services. Na deze theoretische verkenning gaat hoofdstuk 5 in op 
de praktische ervaringen met (het opzetten van) shared services. Vanuit de theoretische en 
praktische kennis wordt in hoofdstuk 6 een aandachtswaaier ontwikkeld. Deze waaier omvat 
de aandachtsvelden die bij het onderzoek naar mogelijkheden van shared services moeten 
worden bekeken. 
Met deze waaier wordt in hoofdstuk 7 teruggekeken naar de centrale vraag die in deze 
inleiding is gesteld, namelijk de mogelijkheden van shared services voor de 
(ondersteunende) taken van de brandweer in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 
Hoofdstuk 8 sluit af met de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Shared Services 
 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het fenomeen shared services. Allereerst wordt 
stilgestaan bij het begrip zelf, daarna worden verschillende vormen van shared services 
besproken. Paragraaf 2.3 gaat in op de waaromvraag van shared services, waarna 
paragraaf 2.4 ingaat op taakvelden waarvoor shared services kunnen worden toegepast. 
 

2.1 Het begrip shared services 
 
Shared services, letterlijk “gedeelde diensten”, is een begrip dat de laatste jaren een 
toenemende populariteit kent. 
 
Sinds het midden van de jaren ‘90 zien we de oprichting vooral bij grotere bedrijven in 
Nederland. In de meeste gevallen gaat het om generieke activiteiten die uit afzonderlijke 
bedrijfsonderdelen worden gehaald en worden samengevoegd in een shared service 
centrum. Dit shared service centrum levert op basis van contracten (service level 
agreements) diensten op maat aan de afzonderlijke bedrijfsonderdelen.  
 
In de overheidssector zien we een vergelijkbare beweging. Gemeenten richten gezamenlijke 
diensten op (bijvoorbeeld inkoop, ICT) om daardoor krachten te bundelen, de 
professionaliteit te vergroten en de kosten te reduceren. Zo heeft het kabinet besloten om op 
rijksniveau een shared service “HRM-rijk” op te richten waarin de departementen een deel 
van hun HRM-diensten samen brengen om kosten te besparen en de kwaliteit te verhogen. 
 
Definitie van shared services 
 
Als definitie voor shared services wordt de omschrijving gevolgd die wordt gehanteerd door 
de commissie innovatie voor het openbaar bestuur, InAxis1:  
 

Een shared service is een resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband, al dan 
niet samengebracht in één organisatie-eenheid, dat tot taak heeft het leveren van 
diensten op een specifieke specialisatie (zoals administratie, personeelszaken, 
informatietechnologie, inkoop, beleidsontwikkeling, toezicht), aan de afzonderlijke 
moederorganisaties (besturen of operationele diensten), op basis van een 
overeenkomst tegen een verrekenprijs. 

 
 
Kenmerken van shared services 
 
De vraag kan terecht gesteld worden wat het nieuwe is aan shared services. Samenwerking 
tussen gemeenten is niet nieuw, en een gemeenschappelijke HRM-dienst van 
departementen komt ook niet direct als verrassend over.   
Gemeenschappelijk kenmerk van de samenwerkingsvormen die ontstaan, is dat ambtelijke 
krachten worden gebundeld, maar dat het primaat van de afzonderlijke gemeentebesturen 
blijft bestaan. Dus de ambtenaren werken voor verschillende opdrachtgevers met soms 
verschillende wensen en beleid. 
 
Specifiek onderscheiden Korsten e.a.2 de volgende kenmerken voor shared services bij de 
overheid: 

                                                 
1 Korsten e.a., 2004, p.15.  
2 Korsten e.a., 2004, p.16. 
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 Binnen shared services brengen de deelnemende organisaties een deel van hun 

ambtenaren samen in één organisatieverband; 
 Het organisatieverband heeft een zekere mate van zelfstandigheid in het ambtelijk 

functioneren ten opzichte van de moederorganisatie en kent meestal integraal 
management; 

 Het organisatieverband levert gemeenschappelijke diensten op maat op basis van 
een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie; 

 Het organisatieverband heeft resultaatverantwoordelijkheid en legt verantwoording af 
aan de besturen vanuit het netwerk van de deelnemende organisaties. De shared 
service moet dus zichtbaar zijn in de cyclus van planning en control van de 
deelnemende organisaties. 

 

2.2 Vormen van shared services 
 
Hoewel hierboven gemeenschappelijke kenmerken van shared services zijn genoemd, zijn 
er diverse vormen waarop shared services worden georganiseerd. Deze verschillen komen 
naar voren in de rechtsvorm, de organisatiestructuur, de aansturing door de 
moederorganisaties en de manier waarop afspraken over de dienstverlening worden 
gemaakt. In het kader van deze scriptie wordt hier niet gedetailleerd op ingegaan. Wel zal 
het onderscheid tussen inter- en intrabestuurlijke shared services worden behandeld en 
zullen kort vier varianten worden besproken3. 
 
Intrabestuurlijke shared services zijn shared services binnen één concern. De diverse 
bedrijfsonderdelen hebben afzonderlijke contracten met de shared service maar er is sprake 
van één overkoepelend en eindverantwoordelijk bestuur (zie figuur 2.1). 
 
 

Raad van
Bestuur

Staf

Shared
Service
Centrum

Ambtelijke
organisatie

Ambtelijke
organisatie

Ambtelijke
organisatie

 
 

Figuur 2.1: Intrabestuurlijke shared service 
 
 
Interbestuurlijke shared services zijn shared services tussen meerdere zelfstandige 
organisaties (bijvoorbeeld gemeenten). Er is in dit geval de noodzaak van een coördinerend 
orgaan waaraan de leiding van de shared service verantwoording kan afleggen over de 
                                                 
3 Deze varianten zijn samengevat overgenomen uit Korsten e.a., 2004, p.55 e.v. 
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bedrijfsvoering en waarin belangen kunnen worden afgewogen. Vaak wordt ervoor gekozen 
om de shared service onder te brengen in een aparte rechtspersoon, bijvoorbeeld onder de 
wet gemeenschappelijk regelingen (WGR). Een voorbeeldvorm van een interbestuurlijke 
shared service is weergegeven in figuur 2.2. 
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Figuur 2.2: Interbestuurlijke shared service 
 
 
Vier vormen van shared services komen achtereenvolgens in beeld: het netwerkconcept, het 
centrumconcept, het matrixconcept en als laatste vorm het shared service centrum. Het 
overzicht is daarmee niet volledig. Naast deze vier vormen kunnen ook andere 
samenwerkingsvormen of combinaties van de besproken vormen voorkomen. 
 
Het netwerkconcept
Dit concept is een lichte vorm van samenwerking waarbij de ambtenaren in de eigen 
organisatie blijven. De ambtenaren van de diverse organisaties werken structureel samen 
om schaalvoordelen te behalen. Het concept kent als voordeel dat het flexibel is en de 
mogelijkheid biedt om kansen te verkennen. Nadelen zijn dat de kwetsbaarheid van kleine 
organisaties feitelijk niet wordt verminderd en dat kostenbesparingen in geringe mate worden 
gerealiseerd. 
Doordat zich nauwelijks veranderingen in de organisaties voordoen (geen 
personeelswijzigingen, geen verandering in relatie bestuurder - ambtenaren) zijn de 
gevolgen vanuit zowel bestuurlijk als organisatiekundig oogpunt gering4. 
 
Het centrumconcept 
In het centrumconcept is de shared service ondergebracht bij één van de deelnemende 
gemeenten of organisaties. De shared service verleent vervolgens diensten aan de andere 
partners op basis van service level agreements. 
 
Overwegingen om de shared service bij één van de partners onder te brengen komen vaak 
voort uit het feit dat deze partner al een bijzondere positie ten aanzien van de taken heeft, 
bijvoorbeeld: 

o De omvang van de taken is bij één van de partners veel groter dan bij de andere 
partners waardoor deze partner de taken relatief eenvoudig ook voor de andere 
partners kan uitvoeren; 

                                                 
4 Korsten e.a., 2004, p.56. 



Shared Brandweer 11

o Eén van de partners beschikt over specifieke kennis op het taakveld. 
 
Groot voordeel van deze constructie is dat de energie die gestoken moet worden in de 
oprichting van de shared service beperkt is, immers bij de centrumpartner is al veel 
voorhanden. Nadeel is dat de andere partners een relatief hoge afhankelijkheid ten opzichte 
van de centrumpartner kennen 
 
Vanuit bestuurlijk oogpunt is met name deze afhankelijkheid een aandachtspunt. 
Organisatorisch liggen de grootste veranderingen vooral bij de centrumpartner die voor 
meerdere partijen moet gaan werken. Vanuit de andere organisaties bezien liggen de 
veranderingen vooral in mogelijke personele verschuivingen vanuit de deelnemende partners 
naar de centrumpartner en mogelijke aanpassingen in bijvoorbeeld geautomatiseerde 
systemen en gehanteerde standaarden5.  
 
Het matrixconcept: 
Het matrixconcept kan worden gezien als een verdere doorvoering van het centrumconcept. 
De partners nemen elk één of meerdere taakvelden of beleidsterreinen voor hun rekening.  
 
De voor- en nadelen komen overeen met het centrumconcept, maar de onderlinge 
afhankelijkheid en verbondenheid van de partners is groter. Een gevaar van het concept is 
dat de fysieke en organisatorische scheiding gaat leiden tot eigen culturen die de 
verkokering van de ambtelijke apparaten bevordert. Hierdoor wordt het moeilijker om tot een 
integrale aanpak te komen. 
  
Vanuit organisatiekundig perspectief zijn naast de genoemde cultuuraspecten de personele 
gevolgen van belang. In principe treden alle medewerkers met een bepaalde expertise in 
dienst bij één van de partners of worden daar gedetacheerd. De integrale 
verantwoordelijkheid van elke gemeente voor de elders ondergebrachte taken krijgt vorm in 
de leveringscontracten die zij afsluiten6. 
 
De sterke onderlinge verwevenheid is ook belangrijk uit bestuurlijk oogpunt. Bestuurders 
zullen zich moeten buigen over de vraag welke taken ze willen delen, en welke 
beleidsvrijheid ze als afzonderlijke partners willen houden. 
 
Het shared service centrum concept 
In het shared service centrum concept voegen de samenwerkende partners bepaalde taken 
(afdelingen) samen in één nieuwe afzonderlijke organisatie-eenheid. Deze nieuwe eenheid 
levert op contractbasis diensten aan de partners. De betreffende medewerkers van de 
partners komen in dienst of worden gedetacheerd bij de nieuwe organisatie. 
 
Het grote voordeel van dit concept is het ontstaan van een aparte organisatie-eenheid. Dit 
leidt ertoe dat: 
 

o De scheiding tussen bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden veel 
transparanter is dan in het centrum- of matrixconcept. Hierdoor kan beter recht 
worden gedaan aan de autonomie van de afzonderlijke politieke gemeenschappen; 

o Een focus die gericht is op professionaliteit en dienstverlening aan meerdere partners 
makkelijker te realiseren is, dan in het geval de shared service onderdeel is van één 
van de partners; 

o Er een eenduidige relatie tussen de partners en het shared service centrum is. De 
onderlinge afhankelijkheid is minder groot en in- of uittreding van partners heeft 
minder gevolgen dan bij het matrixconcept het geval is; 

                                                 
5 Korsten e.a., 2004, p.59. 
6 Korsten e.a., 2004, p.59. 
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o Het concept relatief eenvoudig uit te breiden is met andere taakvelden; 
o Er goede mogelijkheden zijn om de voordelen van schaalgrootte uit te nutten, zoals 

vermindering van de kwetsbaarheid en kostenbesparing. 
 
Moet er op een breed aantal taakvelden worden samengewerkt, dan is het belangrijk niet per 
taakveld apart de mogelijkheden van een shared service centrum te onderzoeken. Er 
ontstaat anders een scala aan shared service centra met een wirwar aan relaties die moeilijk 
te coördineren is. Bovendien heeft ieder centrum eigen overheadkosten die de 
kostenvoordelen voor een deel teniet zullen doen. Het is dan noodzakelijk niet alleen naar de 
effecten te kijken op elk terrein afzonderlijk maar het totaal te bezien7. 
 
Vanuit bestuurlijk oogpunt spelen dezelfde vragen als bij het matrix-concept. Welke taken 
willen we in een shared-service onderbrengen? Gaat het alleen om uitvoerende taken, of ook 
taken op het gebied van beleidsontwikkeling? En hoe hou ik als opdrachtgever sturing op de 
shared service? 
 
Korsten e.a. formuleren dit als volgt8: 
 

 
 

Naarmate de shared service krachtiger en professioneler wordt, moet het bestuur mee 
professionaliseren. Positief geformuleerd: de kwaliteiten van een shared service komen 
optimaal tot hun recht als daar een klein, maar hoogwaardig bestuurlijk apparaat bij de 
moederorganisaties tegenover staat, dat de juiste opdrachten weet te formuleren en 
beslissingen neemt. 

 
Vanuit organisatiekundig perspectief geldt, dat als er sprake is van relatief weinig 
overgedragen taken aan de shared service, de aandacht vooral zal uitgaan naar 
personeelsmanagement, service-overeenkomsten en goede informatie-uitwisseling. 
Naarmate meer taken in de shared service komen en de aard van de taken complexer wordt, 
geldt hetzelfde als voor het bestuurlijk oogpunt: de moederorganisatie moet zorgen dat zij in 
staat is de regisseursrol ten aanzien van de shared service te spelen. Het ambtelijk apparaat 
moet dan de kwaliteit hebben om de shared service te kunnen aansturen. 
 
 
Shared services in relatie tot WGR, SETA en federatiegemeenten 
 
De laatste tijd komen verschillende concepten naar voren als het gaat om intergemeentelijke 
samenwerking. Het meest bekend zijn het concept federatiegemeente9 en het SETA10 
concept. Beide concepten hebben de kenmerken van shared services: ambtelijke 
samenwerking of bundeling maar afzonderlijke bestuurlijke primaten. 
 
De concepten zijn onder bestuurskundigen voldoende voer voor discussie. In het kader van 
deze scriptie wordt daar niet op ingegaan maar wordt wel de conclusie van Korsten e.a. 
geciteerd11: 
 

                                                 
7 Korsten e.a., 2004, p.63. 
8 Korsten e.a., 2004, p.63. 
9 Federatiegemeente is een concept voor intergemeentelijke samenwerking bedacht door Professor 
D.J. Elzinga. 
10 SETA staat voor Samen En Toch Apart, een concept voor intergemeentelijke samenwerking 
bedacht door een werkgroep onder leiding van Professor A. Korsten. 
11 Korsten e.a., 2004, p.76. 
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De verschillen tussen de Federatiegemeente en SETA zijn niet groot en zullen in de 
praktische uitwerking waarschijnlijk geheel verdwijnen. Het aantrekkelijke van beide 
concepten is de filosofie erachter: schaalgrootte creëren om de ambtelijke organisaties 
te verbeteren met behoud van de autonomie van de politieke gemeenschappen. (……). 
Nu echter blijkt dat ook binnen de Wgr zulke verbanden mogelijk zijn is de vraag tussen 
SETA, Federatiegemeente en Wgr geen principiële meer. Gemeenten kunnen de 
SETA/Federatiegemeente filosofie adopteren en daarbij gebruik maken van het 
instrumentarium van de Wgr. 

 
 

2.3 Waarom shared services ? 
 
Organisaties richten om diverse redenen shared services op. Deze redenen zijn vaak in 
oorsprong te herleiden naar de gedachte door schaalvergroting voordelen te behalen zoals 
kostenreductie, professionalisering en vermindering van de kwetsbaarheid. 
 
Bij het bedrijfsleven, het Rijk en bij grotere gemeenten worden shared services vooral 
opgezet uit efficiency overwegingen. Bij kleinere gemeenten is vooral het strategische motief 
belangrijk.  Door de shared service ontstaat een schaalgrootte die de kwetsbaarheid 
vermindert en een voldoende kwaliteitsniveau van dienstverlening kan garanderen. 
 
Samenvattend noemen Korsten e.a12. de volgende redenen voor het opzetten van een 
shared service: 
 

o kwetsbaarheid: kleine organisaties hebben moeite om de dienstverlening en 
uitvoering op een kwalitatief hoog niveau te houden; 

o kostenreductie door schaalvoordelen; 
o verhogen van kwaliteit van processen; 
o verhogen van de professionaliteit en de deskundigheid van medewerkers; 
o het verhogen van de arbeidsproductiviteit; 
o het delen van kennis en ervaring en het mogelijk maken van specialisering; 
o het verbeteren van het carrière-perspectief van de medewerkers. 

 
Daarnaast noemen Korsten e.a. een aantal redenen waarom de belangstelling voor shared 
services de laatste tijd zo is toegenomen. Zij spreken zelfs van een hype. De verklaring 
geven zij vanuit een bedrijfseconomisch, bestuurlijk en organisatiekundig perspectief. 
 
Organisatiekundig en bedrijfskundig perspectief: 
Het ontstaan van de shared service kan een reactie zijn op de decentralisatiegolf van de 
tweede helft van de 20e eeuw. Kenmerk van deze decentralisatiegolf waren de vorming van 
business-units waarbij de manager integraal verantwoordelijk was voor zowel de inhoudelijke 
als de ondersteunende processen.  
Een verklaring voor de huidige aandacht voor shared services lijkt dat de 
efficiencydoelstellingen, die met de decentralisatie van staffuncties werden beoogd, min of 
meer zijn gerealiseerd. Er is een nieuwe stap nodig om het nut van de ondersteunende 
processen te optimaliseren. Dit kan door taken die grotendeels gelijk zijn voor de 
verschillende business-units samen te voegen om synergie te creëren en tegelijkertijd de 
focus te richten, door deze shared services te runnen als ware het zelf business-units: 
concurrerend met aanbieders van buiten het concern. 

                                                 
12 Korsten e.a., 2004, p.18. 
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Daarnaast maken ICT-ontwikkelingen het steeds eenvoudiger om over grote afstanden data 
uit te wisselen en snel te communiceren zonder verlies van kwaliteit. Niet alle processen 
hoeven daarom “in-huis” te worden georganiseerd om er controle over te hebben. 
 
Bestuurlijk perspectief: 
Korsten e.a. constateren dat het concept van shared service goed aansluit op de trend dat 
gemeenten meer samenwerking zoeken. Zij refereren aan in 1999 uitgevoerd onderzoek 
door het SGBO13 dat drie trends onderkende: 
  

1. Verzakelijking van de samenwerking: meer slagvaardig en duidelijker inzicht in de 
kosten en prestaties van de samenwerkingsverbanden; 

2. Probleemgerichte in plaats van gebiedsgerichte samenwerking: voorkeur voor 
tijdelijke samenwerkingsvormen ten aanzien van bepaalde vraagstukken waarbij vaak 
voor een convenant wordt gekozen; 

3. Nadruk op lokaal in plaats van regionaal bestuur: de rol van de bestuursorganen van 
de samenwerkingsverbanden wordt teruggedrongen ten gunste van overlegplatforms 
van gemeentelijke vertegenwoordigers. Het karakter van de samenwerking verandert 
daardoor. Het accent komt minder te liggen op regionaal bestuur en meer op 
verlengd gemeentelijk bestuur. 

 

2.4 De terreinen van shared services  
 
De meeste organisaties richten zich bij shared services het eerst op ondersteunende taken, 
de zogenaamde PIOFACH-taken14. Shared services kunnen echter op een veel breder scala 
van activiteiten worden toegepast, zoals taken op het gebied van beleidsontwikkeling en 
beleidsuitvoering. Voorbeelden zijn de opzet van gezamenlijke sociale diensten en 
gezamenlijke buitendiensten voor het beheer van groen en wegen. 
 
In plaats van de vraag: “Welke taken kunnen in een shared service worden ondergebracht?” 
kan beter de vraag worden gesteld: “Welke taken kunnen er niet in worden ondergebracht?”. 
 
Het gaat dan om die taken die essentieel zijn om de rol als opdrachtgever en regisseur ten 
aanzien van de shared service te kunnen vervullen. Dan zijn twee taakvelden van belang: 
 

1. Taken op het gebied van planning en control; 
2. Stafondersteuning om strategische lijnen uit te zetten en te adviseren over te nemen 

beslissingen. 
 
Janssen en Zwaan hebben in 2005 een onderzoek onder burgemeesters uitgevoerd om de 
bekendheid met het fenomeen shared services te onderzoeken. De steekproef is gehouden 
onder 96 burgemeesters (21% van het totaal) zoveel mogelijk evenredig verdeeld over 
verschillende inwonerklassen. 
 
Van deze burgemeesters gaf 88% aan bekend te zijn met shared services. Het aantal 
gemeenten dat daadwerkelijk gebruik maakt, of bezig is een Shared Service Centrum (SSC) 
op te zetten, bedraagt 44%. Bij kleine gemeenten (tot 8.000 inwoners) ligt dit opvallend hoog, 
namelijk 70%. Bij gemeenten tussen 24.000 en 40.000 inwoners ligt dit met 27% duidelijk 
onder het gemiddelde. 
 

                                                 
13 SGBO rapport “Samenwerking tussen decentrale overheden: aantallen, motieven en trends”, 1999. 
14 PIOFACH = personeel, informatisering, ondersteuning, financiën, administratie, communicatie en 
huisvesting. 
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In het onderzoek van Janssen en Zwaan15 is aandacht besteed aan de taken die in een SSC 
kunnen worden ondergebracht. De insteek van het onderzoek was vooral gericht op 
administratieve taken, daarom is gevraagd of de burgemeesters naast de administratieve 
taken binnen hun organisatie nog andere taakgebieden zien die in een SSC zouden kunnen 
worden ondergebracht. Een ruime meerderheid van 84% ziet hier mogelijkheden toe. In tabel 
2.1 is de top zes van de genoemde taakvelden genoemd en daarnaast een aantal 
opvallende taakvelden.  
 
De positieve ervaringen die in bovengenoemd onderzoek naar voren komen worden 
ondersteund door recent onderzoek van Ernst&Young16. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 
ministeries, provincies en een dertigtal gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. 
Gemiddeld 56% van de organisaties heeft één of meerdere SSC’s, waarbij vooral de 
ministeries met 85% hoog scoren. Als gevraagd werd naar de ervaringen met het SSC was 
56% tevreden of zeer tevreden, en slechts 4% ontevreden. Ongeveer 1/3 deel (31%) had 
hier (nog) geen mening over. 
 
 

Taakgebied Aantal keer genoemd 
Inkoop 37 
Juridische zaken 22 
Sociale dienst 17 
ICT 16 
Personeel en Organisatie 14 
Milieu 11 
Handhaving 10 
Buitendienst (groen en/of grijs) 4 
Brandweer 3 
Veiligheid 2 

 
Tabel 2.1: Aantal keren dat een taakgebied als mogelijkheid voor een shared service 
wordt genoemd bij een onderzoek door Janssen en Zwaan onder 96 burgemeesters 

 
 

 

                                                 
15 Janssen en Zwaan, 2005, p.11. 
16 Ernst&Young, november 2005, p.5-7. 
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3 Ontwikkelingen Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 
 
Het vorige hoofdstuk is ingegaan op het begrip shared services. Ook in de regio Zuid-
Holland Zuid, en de Drechtsteden in het bijzonder vinden samenwerkingsontwikkelingen 
plaats. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de regio Zuid-Holland Zuid en 
de Drechtsteden, het Shared Service Centrum Drechtsteden en de ontwikkeling van de 
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

3.1 Regio Zuid-Holland Zuid en de Drechtsteden 
 
In 1992 hebben de dagelijkse besturen van het Overlegorgaan Hoeksche Waard, het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Drechtsteden en het Samenwerkingsverband 
Alblasserwaard & Vijfherenlanden de intentie uitgesproken om te komen tot een bestuurlijke 
samenwerking in de nieuwe regio Zuid-Holland Zuid. De samenwerking kwam vooral tot 
stand onder druk van een bundeling- en integratieverplichting van het rijk. De samenwerking 
is gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). 
 
In 1993 keurde Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de regeling goed, 
waarmee Zuid-Holland Zuid een feit werd. Een gebied dat circa 450.000 inwoners omvat en 
dat zich uitstrekt van Leerdam tot en met Korendijk (zie figuur 3.1). 
 

 
 

Figuur 3.1: Regio Zuid-Holland Zuid 
 
De regio Zuid-Holland Zuid is nu een samenwerkingsverband van twintig gemeenten dat 
werkt vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur in samenhang met eigen 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. De regio stelt zich tot doel de bestuurlijke 
samenwerking te bevorderen en daarnaast de uitvoering ter hand te nemen van taken door 
gespecialiseerde regionale diensten: de Regionale Brandweer, de Milieudienst en de 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). 
 
De Drechtsteden omvatten zeven gemeenten in het hart van de regio Zuid-Holland Zuid, 
namelijk Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, 
Sliedrecht en ’s Gravendeel. Geografisch vormen deze Drechtsteden een knooppunt van 
spoor-, water-, en rijkswegen. Totaal omvat het gebied circa 266.000 inwoners. 
 
De samenwerking tussen de Drechtsteden is in de loop der jaren gegroeid. Er wordt nauw 
samengewerkt op het gebied van economische ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, vrije 
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tijd, verkeer en vervoer, milieu, wonen, stedelijke vernieuwing en sociaal beleid. Feitelijk gaat 
het om een netwerkorganisatie die wordt ondersteund door het ambtelijk bureau 
Drechtsteden. Dit bureau is ondergebracht bij de organisatie van Zuid-Holland Zuid. Op dit 
moment wordt gewerkt aan een aparte gemeenschappelijke regeling voor de Drechtsteden. 
Deze komt niet in de plaats van die van Zuid-Holland Zuid, maar daarnaast. De bedoeling is 
dat Zuid-Holland Zuid zich vooral richt op de taken van veiligheid, milieu en gezondheid, de 
regeling Drechtsteden op de overige terreinen als hierboven genoemd.  
 
Actuele ontwikkelingen in de Drechtsteden zijn de oprichting van een intergemeentelijke 
sociale dienst, een gezamenlijk ingenieursbureau (Dordrecht, Zwijndrecht) en de 
gezamenlijke aanpak van grote ruimtelijke investeringsprojecten. Deze ontwikkelingen 
leggen druk op de noodzaak om na te denken over het gezamenlijk vormgeven van 
ondersteunende taken. Deze noodzaak vormt de basis voor de gedachte van een Shared 
Service Centrum Drechtsteden. 
 

3.2 Shared Service Centrum Drechtsteden 
 

De wens en noodzaak om te komen tot een shared service centrum voor de ondersteunende 
taken in de Drechtsteden zijn hierboven genoemd. De bestuursopdracht om te komen tot 
een Shared Service Centrum Drechtsteden (SSCD) beschrijft dit als volgt17: 
 
 

 

Een Shared Service Center (SSCD) kan een zinvolle bijdrage leveren door het 
faciliteren van het brede palet van publieke organisaties die raken aan de kern van het 
(regionale) publieke belang. Een SSC kan een dubbele doelstelling hebben. Zowel 
door het stimuleren en faciliteren van regionale samenwerking tussen lokale (en 
andere publieke-) organisaties als het door schaalvoordelen doelmatiger werken en 
leveren van meer kwantiteit. Sterker nog, sommige initiatieven preluderen zelfs op een 
SSC als randvoorwaardelijke conditie. Bijvoorbeeld bij de intergemeentelijke 
samenwerking van de sociale diensten. 

Bij de vorming van het SSCD worden de volgende taakvelden betrokken: 
 

o Personeel en Organisatie; 
o Financiële administratie; 
o Juridische zaken; 
o Documentaire informatievoorziening; 
o Interne/facilitaire dienstverlening; 
o Informatie en communicatietechnologie; 
o Communicatie; 
o Sociaal geografisch onderzoek. 

 
De weg om te komen tot een SSCD is in de bestuursopdracht verdeeld in een viertal fasen: 
de voorbereidingsfase, de schetsfase, de inrichtingsfase en de implementatiefase. De eerste 
twee fasen zijn samengevoegd in een plan van aanpak, dat moet leiden tot een bestuurlijke 
intentieverklaring. Momenteel vindt hiertoe een quick-scan bij de betrokken partijen plaats. 
Nadat de intentieverklaring is ondertekend zal in de inrichtingsfase een businesscase 
(bestuurs- en ondernemingsplan) worden uitgewerkt. De planning is erop gericht in januari 
2007 het SSCD te hebben gerealiseerd. 
 
 
                                                 
17 Bestuursopdracht vorming Shared Service Centrum Drechtsteden, 2005. 
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3.3 De veiligheidsregio ZHZ 

onclusies van de commissie is dat de veiligheidszorg in Nederland kan worden versterkt 

 
verder moet 

ertoe in 2004 met het kabinetsstandpunt “Veiligheidsregio’s”. Kern van dit 
tandpunt is dat er in Nederland 25 veiligheidsregio’s moeten worden gevormd op 

estuur eerstverantwoordelijk is voor de 
kale veiligheidsvraagstukken op de bovengenoemde terreinen. Het beheer moet om 

21: 

                                                

 
 
Bovenstaande citaten zijn afkomstig van de VNG commissie Brouwer18.  Kern van de 

“Het beeld dat wij voor ogen hebbe
ram enbestrijdingsorganisatie van

n, is de ontwikkeling van de 
p  een multidisciplinair samenwerkingsverband tot een 

 een regionale 

p regionale 
chaal georganiseerde brandweer is opgenomen op den duur het beste van twee 

waarmaken van deze verantwoordelijkheid kan de 

multifunctionele organisatie. Het eindmodel is in zijn ultieme vorm
organisatie voor veiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding”. (………) 
 
Voor de gemeenten biedt een regionale hulpverleningsdienst waarin een o
s
werelden, een win-win situatie. 
Immers, gemeenten blijven primair verantwoordelijk voor brandweer en 
rampenbestrijding.(…) Voor het 
gemeente beschikken over een gekwalificeerde organisatie onder gemeenschappelijk 
beheer. 

c
door schaalvergroting en een betere afstemming tussen en integratie van de 
veiligheidsdiensten. Ook de raad voor het openbaar bestuur (ROB)19 geeft in 2003 aan dat
de regionale inbedding van de brandweer ten aanzien van rampenbestrijding 
worden versterkt.  
 
Het kabinet komt hi
s
geografische schaal van de politieregio’s. Onder een veiligheidsregio verstaat het kabinet20: 
 

 
 
He

Een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten 
aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbestrijding, 

nte indeling 
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van 
openbare orde en veiligheid. Hierbij is sprake van een territoriaal congrue
conform de huidige indeling van de politieregio’s. 

t kabinet houdt vast aan de lijn dat het gemeenteb
lo
redenen van effectiviteit en efficiency bestuurlijk meer op regionaal niveau georganiseerd 
worden. Het kabinetsstandpunt geeft als achterliggende reden: 
 

 
 
Het kabinet 

Voor een adequate lokale veiligheidszorg zijn sterke gemeenten cruciaal. Om een 
goede veiligheidszorg te kunnen realiseren zijn gemeenten afhankelijk van de 

de 
den. 

infrastructuur die hiervoor benodigd is. Deze infrastructuur is momenteel onvoldoen
doeltreffend. De kleine schaal van veel gemeenten is hiervan ondermeer een re
Om de infrastructuur te verbeteren, is het kabinet voornemens om de gemeentelijke 
samenwerking op regionaal verband te versterken. 

wil in juli 2006 de volgende negen punten geregeld hebben
 

1. Verdere regionalisering van het beheer van de brandweer; 

 
18 VNG Commissie Brouwer, rapportage “krachten bundelen voor veiligheid”, 2002. 
19 Raad voor het Openbaar bestuur, 2003, p.44. 
20 Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio’s, 2004, p.5. 
21 Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio’s, 2004, p.6. 



Shared Brandweer 19

2. Integratie van de besturen van de regionale brandweer en GHOR (geneeskundige 

3. an de rampenbeheersing; 
OR met politie; 

ndweer; 
ro-actie en 

8.  van de GHOR; 
andhaven huidige regeling, een bestuur gebaseerd op de 

 
ok in Zuid-Holland Zuid wordt het traject om te komen tot een veiligheidsregio opgepakt. 

ebied dat 

aast de politie, de GHOR en de brandweer is ook de milieudienst betrokken bij de opzet 

okken 
 

e milieudienst, de GHOR en de politie zijn organisaties die voor wat betreft het beheer in 

le 

n en 
 
 

e lokale commandanten en de regionaal commandant hebben zich bezonnen op een 

 
                                                

hulpverlening bij ongevallen en rampen); 
Regionalisering van de beheersaspecten v

4. Verplichte bestuurlijke samenwerking van regionale brandweer en GH
5. Doorzettingsmacht van het regionaal hulpverleningsbestuur; 
6. Versterken bevoegdheden van de regionaal commandant bra
7. Een verplichte adviesrol van de regionale brandweer ten aanzien van p

preventie; 
Versterking

9. Financieringssystematiek (h
wet gemeenschappelijke regelingen waarbij de gemeenten het grootste deel betalen 
en het rijk bijdraagt middels een “Brede doeluitkering rampenbestrijding”). 

O
Voordeel van de regio Zuid-Holland Zuid is dat er grotendeels al sprake is van 
gebiedscongruentie, dus de veiligheidsdiensten hebben allen een verzorgingsg
overeenkomt met de politieregio22. Daarnaast is in Zuid-Holland Zuid al sprake van een 
gemeenschappelijk meldcentrale (GMC) van de hulpdiensten. 
 
N
van de veiligheidsregio. De twintig gemeenten worden vertegenwoordigd door een 
coördinerend gemeentesecretaris. Deze secretaris en de diensthoofden van de betr
diensten vormen het veiligheidsMT dat de opdracht heeft de veiligheidsregio verder gestalte
te geven. Het organogram van de regio is weergegeven in bijlage A. 
 
D
één organisatie, onder één directie zijn gebracht. Voor wat betreft de brandweer ligt de 
situatie complexer. Op dit moment bestaat de brandweer in Zuid-Holland Zuid uit 20 loka
korpsen en een regionale brandweer. Formeel heeft de regionale brandweer geen 
zeggenschap over de lokale korpsen. Door middel van een regionaal organisatiepla
lokale brandweerbeleidsplannen zijn afspraken gemaakt over welke taken lokaal en welke
gezamenlijk in regionaal verband worden uitgevoerd. Voor de lokale taken wordt zoveel als
mogelijk uniformiteit in de uitvoering nagestreefd. 
 
D
toekomstbeeld van de brandweer in de veiligheidsregio. Zij komen tot de volgende 
uitspraak23: 
 

 
22 De congruentie geldt niet voor de GGD. De Hoeksche Waard valt op het gebied van de GGD- 
processen (preventie) onder de regio Zuid-Hollandse Eilanden en wat betreft de GHOR-processen 
(preparatie en repressie) onder de regio Zuid-Holland Zuid. 
23 Tussenverklaring brandweer Zuid-Holland Zuid, mei 2005. 

Wij hebben geconstateerd dat de brandweer de komende jaren voor grote uitdagingen 
staat. Tot voor kort hebben wij allen getracht deze uitdagingen individueel dan wel in 
kleine samenwerkingsverbanden het hoofd te bieden. In de bijeenkomst van 24 mei 
2005 zijn we tot de conclusie gekomen dat dit niet voldoende is.  
 
Wij vinden dat gezien de huidige ontwikkelingen er één regionale brandweerorganisatie 
noodzakelijk is.  
 
Om meer effectief, meer efficiënt en met een hogere kwaliteit te kunnen werken, 
waarbij lokale inbreng gewaarborgd blijft, dient het zwaartepunt van de uitvoering van 
brandweertaken op bovenlokaal niveau te liggen.  
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De commandanten kiezen daarmee, in lijn met de commissie Brouwer, voor het opgaan in

n gezamenlijke regionale brandweer, dus: ambtelijke bundeling. De commandanten 
bben nog geen uitspraken gedaan over de positie van de vrijwilligers. Dit toekomstbeeld is 
proken met de betrokken burgemeesters. De algemene lijn was d
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3.4
 

 de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat de ontwikkelingen van de regionalisering 
n worden 

 zijn en op grond van welke criteria een 

lternatieven voor het voorstel van het shared service centrum Drechtsteden kunnen zijn: 
 

 onale brandweerorganisatie zelf 
organiseren. Dus het bundelen van de ondersteunende taken van de regionale 

n 

concern politie op te richten. Voor het totaal van de rampenbestrijding is het 
t 

centrale 

o 
 

         

s
t standpunt ambtelijk goed uitlegbaar vinden, maar vanuit bestuurlijk perspectief vragen 

 twee aspecten neerkomen.  

1. Het gezag versus beheer vraagstuk: ambtelijke bundeling is prima, maar hoe
lokale gemeente invloed uitoefenen op de sturing van een regionale brandweer? H
gaat hierin om de gevoelde spanning met de stelling: “Wie betaalt die bepaalt”; 

2. Wat heeft het overgaan in een regionale organ

 
De eerste vraag raakt het hart van shared services. In paragraaf 2.1 is als 
gemeenschappelijk kenmerk van shared services naar voren gekomen dat ambtelijke 
krachten worden gebundeld maar het bestuurlijk primaat van de afzonderlijke gemeenten 
blijft bestaan. Het voorstel van de commandanten lijkt daarmee op het vormen van een 
shared service voor de totale brandweertaken. 

e tweede vraag legt de aandacht bij de organisatie van de ondersteunenD
 directe aanleiding voor deze scriptie. 

 Brandweer ZHZ en shared-services 

In
van de brandweer de vraag oproepen hoe de ondersteunende taken kunne
georganiseerd. Het onderzoek naar de haalbaarheid van het shared service center 
Drechtsteden focust zich nadrukkelijk ook op de organisatie van Zuid-Holland Zuid. 
De vraag is dan aan de orde of vanuit de brandweer aansluiting op de Drechtsteden-
ontwikkeling wenselijk is, welke alternatieven er
afweging kan worden gemaakt. 
 
A

o De ondersteunende taken binnen een regi

brandweer met de ondersteunende taken die behoren bij de taken die door de 20 
gemeenten worden overgedragen aan de regionale brandweer; 

o Gezamenlijk organiseren van ondersteunende taken met de andere betrokke
hulpdiensten in de veiligheidsregio. Dus in het geval van Zuid-Holland Zuid 
gezamenlijk met de milieudienst, GHOR en politie; 

o Organiseren van ondersteunende taken voor de brandweer op landelijke schaal. 
Binnen de politie leeft deze discussie gelet op het voornemen om een landelijk 

ministerie van BZK bezig met de oprichting van een agentschap Landelijke Facilitei
Rampenbestrijding24 (LFR). De missie van dit agentschap luidt: “Het agentschap is 
een landelijke faciliteit ten behoeve van de partners in de veiligheid met als 
rol de multidisciplinaire ondersteuning waaronder bijstand en logistiek”; 
Een combinatie van deze mogelijkheden. 

                                        
lfr.nl24 www.
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4 Theoretisch kader 
 
In hoofdstuk twee is het begrip shared services behandeld. In hoofdstuk drie is 
geconstateerd dat deze ontwikkelingen binnen de regio Zuid-Holland Zuid volop spelen en 
raken aan de discussie over de vorming van veiligheidsregio’s. 
Om de mogelijkheden voor het organiseren van de ondersteunende taken van de brandweer 
te analyseren is behoefte aan een kader. Dit kader zal worden beschreven in de 
hoofdstukken vier en vijf. Hoofdstuk vier richt zich op een theoretisch kader, hoofdstuk vijf zal 
meer ingaan op praktijkcases. 
 
De term “theoretisch kader” is daarbij niet volledig dekkend. Veel theorieën komen voort uit 
de bestudering van praktische situaties. Praktijkervaringen vormen daarmee input voor het 
opstellen van theoretische modellen. In die zin is er ook een bepaalde overlap tussen dit 
hoofdstuk en hoofdstuk vijf. 
 
Als centraal uitgangspunt wordt de contingentietheorie genomen. In paragraaf 4.1 wordt 
deze theorie en de reden waarom deze als uitgangspunt is genomen nader toegelicht. De 
contingentiefactoren die centraal staan in de contingentietheorie worden besproken in 
paragraaf 4.2, waarbij in paragraaf 4.3 een vertaalslag wordt gemaakt naar de factoren die 
voor shared services als bepalend kunnen worden gezien. Deze factoren worden 
achtereenvolgens uitgewerkt in de paragrafen 4.4 tot en met 4.6.  
 

4.1 De contingentietheorie 
 
Keuning en Eppink25 onderscheiden twaalf denkrichtingen of scholen als het gaat om 
organisatietheorie. Bekend is het Scientific Management, rond 1900, waarbij organisaties 
vooral worden gezien als mechanische apparaten. De Human Relations School 
daarentegen, richt zich juist meer op de menselijke factor in de organisatie.  
 
In theorievorming over organisaties onderscheiden Keuning en Eppink drie kernproblemen. 
Dit zijn achtereenvolgens: 
 

1. Het extern afstemmingsprobleem: afstemming van de organisatie op de omgeving / 
maatschappij; 

2. Het intern afstemmingsprobleem: afstemming van de organisatie op de individuele 
organisatieleden en componenten; 

3. Het structureringsprobleem: het ontwerpen van een raamwerk waarbinnen middelen 
kunnen worden afgestemd op te bereiken doelstellingen. 

 
Elke school of denkrichting geeft een eigen bijdrage aan (de oplossing van) deze 
kernproblemen. De meeste denkrichtingen zijn te relateren aan specifiek één kernprobleem, 
maar dit geldt niet voor de contingentietheorie, die een bredere scope kent. Dit hangt samen 
met de centrale stelling van de contingentietheorie, die kan worden gedefinieerd als: 
 

dat er congruentie moet bestaan tussen de eigenschappen van een organisatie en 
haar situatie, dat wil zeggen tussen de eigenschappen van haar primaire proces en 
haar omgeving 

 
 

                                                 
25 Keuning, Eppink, 1996, p.35. 
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Organisatie en situatie zijn dus wederzijds van invloed op elkaar. Wisselingen in de situatie 
beïnvloeden de organisatie en omgekeerd. Deze contingentietheorie komt in veel literatuur 
terug. 
Achterliggende gedachte is dat er niet één beste manier van organiseren is maar dat dit 
afhangt van de situatie van de betreffende organisatie. Mintzberg26 noemt hiertoe de 
situationele factoren, ook wel contingentiefactoren genoemd.  
 
Door de benadering van de organisatie in relatie tot de situatie vormt de contingentietheorie 
een goed uitgangspunt voor deze scriptie. Het gaat immers om de mogelijkheden van shared 
services, waarin de organisaties (de shared service en de moederorganisatie) in hun 
onderlinge situatie bekeken worden. 
 
De contingentiefactoren zijn van invloed op de structuur van de organisatie. Diverse auteurs, 
waaronder Mintzberg en Robbins werken dit verder uit. In het kader van deze scriptie staat 
niet de structuur van een shared service centraal, maar gaat het om de congruentie tussen 
shared service en omgeving (moederorganisatie). Om die reden worden in dit hoofdstuk wel 
de contingentiefactoren behandeld en omgezet naar belangrijke factoren voor shared 
services, maar wordt de verdere uitwerking naar de organisatiestructuur niet verder 
behandeld.  
 

4.2 De contingentiefactoren 
 
Mintzberg27 noemt als belangrijkste contingentie factoren de bestaansduur en omvang van 
een organisatie, de technische systemen, de omgeving en macht. Robbins28 voegt de factor 
strategie hieraan toe. Deze vijf factoren worden eerst kort toegelicht. 
 
Organisatieomvang en bestaansduur 
De aspecten omvang en leeftijd zijn van invloed op de organisatie. Hoe ouder een 
organisatie is, hoe geformaliseerder haar gedrag. Oudere organisaties hebben de neiging 
hun gedrag te herhalen en worden daarmee voorspelbaar. Ook een grotere omvang van de 
organisatie leidt tot een meer geformaliseerd gedrag. 
Een groeiende omvang leidt daarnaast tot een uitgebreidere structuur. Hierdoor ontstaan 
meer specialisaties maar ontstaat ook een toenemende vraag naar coördinatie. Vaak neigt 
een organisatie hierdoor naar meer standaardisatie. 
 
Technische systemen 
Mintzberg29 omschrijft technische systemen als: “Het instrumentarium dat in de uitvoerende 
kern wordt gebruikt ten behoeve van de productie“. Feitelijk geeft het de wijze waarop de 
organisatie de input converteert naar output. Hoe groter de regulerende werking van het 
technische systeem, hoe geformaliseerder de uitvoerende werkzaamheden. 
Als het systeem complexer wordt is een grotere ondersteunende staf en een meer 
professionele staf noodzakelijk. Deze staf is nodig om de systemen draaiend te houden en 
de onderlinge afstemming van de werkzaamheden te verzekeren. 
 
Omgeving: 
De omgeving van de organisatie is alles wat zich buiten de organisatie bevindt. Mintzberg 
noemt als drie variabelen vooral de dynamiek van de omgeving, de complexiteit van de 
omgeving en de verscheidenheid aan markten. 
 
                                                 
26 Mintzberg, 1998, p.113. 
27 Mintzberg, 1998, p.113 e.v. 
28 Robbins, 2002, p.236. 
29 Mintzberg, 1998, p.114. 
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Bij een stabiele omgeving kan de organisatie een vergaande mate van standaardisatie 
doorvoeren, immers de toekomst is redelijk voorspelbaar. Een dynamische omgeving leidt tot 
een meer organische structuur. De organisatie moet flexibel blijven en zorgen voor een 
heldere coördinatie en goede afstemming. Als voorbeeld wordt het leger genoemd: in 
vredestijd doorgaans erg bureaucratisch, veel organischer als ze worden ingezet in een 
buitengewoon dynamische guerrilla-oorlog. 
 
Een toenemende complexiteit van de omgeving leidt tot een meer gedecentraliseerde 
structuur. Als belangrijkste reden voor deze decentralisering geldt dat alle benodigde 
informatie om een afgewogen besluit te nemen niet kan worden ondergebracht bij één 
persoon.  
 
De verscheidenheid aan markten duidt op de te bedienen markten die de organisatie in de 
omgeving kan onderscheiden. Dit kunnen bijvoorbeeld geografisch gescheiden markten zijn, 
onderscheiden doelgroepen, maar vooral onderscheiden producten en diensten. De 
organisatie heeft dan de neiging zich op te splitsen naar eenheden die deze onderscheiden 
markten bedienen, en aan deze eenheden een hoge mate van zeggenschap te geven over 
de eigen activiteiten. Mintzberg30 vat dit kort samen: “Diversificatie leidt tot divisionalisering”. 
 
Macht 
De hypothese die Mintzberg31 noemt luidt: 
 

Hoe sterker de externe beheersing van een organisatie, hoe gecentraliseerder en 
geformaliseerder haar structuur. 

 
 
Indien een organisatie door een sterkte externe moedermaatschappij of coalitie wordt 
beheerst dan neigt de organisatie naar centralisering van de macht in de top en formalisering 
van gedrag. Door de top van de organisatie verantwoordelijk te maken is de organisatie 
eenvoudiger van buitenaf te beheersen.  
Een verdeelde externe coalitie kan leiden tot een intern gepolitiseerde coalitie en 
omgekeerd. Conflicten in de ene coalitie slaan over naar de andere coalitie omdat de ene 
groep beïnvloeders probeert de steun van de andere te verwerven. 
 
Strategie 
Keuning en Eppink32 omschrijven strategie als volgt: “Strategieformulering is het vaststellen 
van de doeleinden van een organisatie, alsmede het aangeven van de wegen waarlangs en 
de middelen waarmee de organisatie de gestelde doeleinden wil realiseren”.  
 

4.3 De contingentiefactoren ”vertaald” naar shared services 
 
In de voorgaande paragraaf is een vijftal contingentiefactoren benoemd. In deze paragraaf 
worden deze factoren nader betrokken op shared services. De contingentiefactoren worden 
daartoe in de volgende volgorde behandeld:  
 

1. Strategie 
2. Omgeving 
3. Macht 
4. Technische systemen 
5. Organisatieomvang en bestaansduur 

                                                 
30 Mintzberg, 1998, p.116. 
31 Mintzberg, 1998, p 116. 
32 Keuning, Eppink, 1996, p.388. 
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Bij de behandeling van deze contingentiefactoren zal de relatie met relevante factoren voor 
shared services worden gelegd. De contingentiefactoren worden als het ware vertaald naar 
de factoren die voor shared services van belang zijn. Aan het eind van deze paragraaf wordt 
deze “vertaling” in een figuur weergegeven, waarna in de paragrafen 4.4 tot en met 4.6 deze 
voor shared services bepalende factoren worden uitgewerkt. 
 
Strategie 
Strategie is de factor die ook bij shared services voorop moet staan. Het gaat om de drie 
hoofdvragen, het waarom, het wat en het hoe van shared services. 
 
Waarom willen we een shared service en wat verwachten we ervan? In paragraaf 2.3 is al 
een aantal hoofdredenen genoemd om een shared service op te richten. Deze redenen 
moeten alle betrokkenen helder voor ogen staan. 
 
Naast de waarom is de wat-vraag van belang: “Wat gaat de shared service doen?” In 
paragraaf 2.2, bij de bespreking van het shared service centrum concept is deze vraag ook 
al kort naar voren gekomen. Gaat het inderdaad alleen om uitvoerende taken, zoals 
sommigen ook strikt de definitie hanteren, of gaat het ook om taken op het gebied van 
beleidsontwikkeling33? Deze strategische overwegingen zijn bepalend voor de inrichting en 
werkwijze van zowel de shared service als de moederorganisatie. Paragraaf 4.4 gaat nader 
op de strategie in. 
 
Omgeving 
Uit de definitie van shared services, zie paragraaf 2.1, blijkt dat de omgeving van de shared 
service bestaat uit meerdere opdrachtgevers. Uitgaande van interbestuurlijke shared 
services zijn deze opdrachtgevers afzonderlijke organisaties.  
 
Bij sterk uitvoerende taken kunnen de verschillende opdrachtgevers ook verschillende 
beleidslijnen hanteren. Bij bijvoorbeeld een shared service die voor verschillende gemeenten 
leges int, kan de hoogte van de leges per gemeente verschillen. De shared service 
organisatie merkt dus duidelijk het verschil in opdrachtgevers. 
 
Indien in hoge mate beleidsvoorbereidende taken bij de shared service worden neergelegd 
kan het verschil in opdrachtgevers minder opvallen. De shared service kan beleid 
voorbereiden en aan de verschillende opdrachtgevers vragen dit beleid uniform vast te 
stellen, bijvoorbeeld handhavingsbeleid. Deze uniformering komt een efficiëntere en 
effectievere uitvoering van deze taken ten goede. 
 
Bijzonder bij shared services binnen de overheid is het politieke karakter van de omgeving. 
Deze dynamiek is afhankelijk van de gevoeligheid van het taakveld. Het raakt daarmee aan 
het aspect strategie (waarom en voor wat willen we een shared service?) en het aspect 
macht dat hieronder wordt behandeld. 
 
Van belang in relatie tot de omgeving is dus een duidelijke vastlegging wat wederzijds 
noodzakelijk is. Niet voor niets hanteert de definitie van shared services de term 
“overeenkomst”, zie paragraaf 2.1. In deze overeenkomst moet ook de wijze van 
kostenverrekening worden vastgelegd. In paragraaf 4.5 worden deze aspecten onder de 
noemer “opdrachtgever-opdrachtnemerschap” verder uitgewerkt. 
 
 
 

                                                 
33 Deze discussie komt onder andere naar voren via vragen op de site 
www.sharedservicesbijdeoverheid.nl 
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Macht 
In relatie tot shared services spelen ten aanzien van macht dezelfde overwegingen als 
hierboven besproken bij omgeving. Vanuit de opdrachtgever is het belangrijk welke taken 
weggelegd worden bij de shared service en hoe de opdrachtgever sturing op de shared 
service houdt. Ook hierin speelt dus “opdrachtgever-opdrachtnemerschap” een belangrijke 
rol. 
 
Mintzberg gaf aan (zie paragraaf 4.2) dat de samenstelling van de externe coalitie 
(opdrachtgever) van invloed kan zijn op de interne coalitie (opdrachtnemer). Als dit 
gecombineerd wordt met het gegeven van het politieke karakter van opdrachtgevers, is ook 
vanuit de shared service gezien een heldere opdrachtgever-opdrachtnemer relatie van 
belang om voldoende stabiliteit voor de uitvoering te borgen.  
 
Technische systemen 
Als het gaat om de factor technische systemen is gerelateerd aan shared services een 
aantal zaken op te merken: 
 

o De taken die de shared service moet verrichten hebben invloed op de wijze waarop 
deze worden verricht. Sterk uitvoerende taken vragen een andere aanpak dan 
beleidsvoorbereidende taken; 

o De diversiteit van de opdrachtgevers: bij meerdere opdrachtgevers die allen een 
eigen beleidslijn volgen zal de shared service organisatie voldoende flexibel moeten 
zijn om daarop in te spelen. Naarmate opdrachtgevers meer uniformiteit hanteren kan 
meer standaardisatie plaatsvinden; 

o Goede prestaties: beweegredenen voor het oprichten van shared service komen 
vooral voort uit de verwachting dat de shared service dit beter en goedkoper kan dan 
door het zelf te blijven doen. Dit moet dan wel waargemaakt worden.  

 
Het leveren van goede prestaties in relatie tot wat de omgeving verwacht wordt in paragraaf 
4.6 uitgewerkt onder de noemer “prestaties”. 
 
Organisatieomvang en bestaansduur 
Shared service organisaties zijn veelal nieuwe organisaties. De samenstelling komt vaak 
voort uit mensen die uit andere, veel langer bestaande organisaties komen en daar 
overeenkomstige werkzaamheden uitvoerden. De wijze waarop dit naar voren komt is 
afhankelijk van de gekozen organisatievorm. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de lichte 
samenwerkingsvorm van een netwerkorganisatie nauwelijks tot verandering leidt, terwijl een 
shared service centrum daadwerkelijk een nieuwe organisatie betekend.  
 
De omvang wordt vooral bepaald door het aantal taken dat de shared organisatie moet 
uitvoeren en het aantal opdrachtgevers waarvoor dat moet gebeuren. Een groter aantal 
opdrachtgevers en taken, en een daarmee groeiende organisatie, kan leiden tot een 
opsplitsing binnen de shared service, naar taakgebied of naar opdrachtgever. In dat laatste 
geval lijkt aannemelijk dat daarmee de bedachte voordelen van de shared service voor een 
deel komen te vervallen, immers de taken worden weer exclusief voor één opdrachtgever 
uitgevoerd. Daarnaast leiden groeiende organisaties veelal tot toenemende overheadkosten 
die de winst uit schaalvoordelen in financieel opzicht deels teniet kan doen.  
De factoren organisatieomvang en bestaansduur worden niet verder vanuit een theoretisch 
kader behandeld. Waar mogelijk worden deze aspecten in hoofdstuk vijf en daaraan 
gerelateerde bijlagen nog verder aangehaald.  
 
Samenvattend geeft figuur 4.1 de vertaling van de contingentiefactoren naar de factoren die 
voor shared services in het bijzonder van belang zijn. Deze factoren worden in de volgende 
paragrafen nader uitgewerkt. 
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Contingentiefactoren: 
Shared services: • Strategie 
• Strategie • Omgeving 

 

4.4 Strategie 
 
Van Delden en Veraart hebben onderzoek gedaan naar de toenemende marktwerking in het 
publieke domein. Daarbij gaat het om de vraag hoe publieke dienstverlening innovatief en 
effectief kan worden uitgevoerd, waarbij centraal staat hoe samenleving, overheid en markt 
op elkaar kunnen inspelen34. 
 
Hoewel het onderwerp van publieke dienstverlening in de markt vele malen breder is dan 
hetgeen in deze scriptie wordt behandeld, kunnen uit het onderzoek wel parallellen worden 
getrokken naar de vraag van strategie voor shared services.  In deze paragraaf zal hier op 
hoofdlijnen worden ingegaan.  
 
In de relatie tussen overheid en markt onderkennen Van Delden en Veraart een drietal 
scenario’s: liberalisering, revitalisering en optimalisering35.  
 
Liberalisering speelt in de sectoren waar economische onderstromen overheersend zijn voor 
de ontwikkelingsrichting van die sectoren. De druk om te komen tot marktwerking is krachtig 
aanwezig. Als voorbeeld wordt de telecommunicatie genoemd. 
 
Revitalisering speelt daar waar nog steeds motieven gelden voor overheidsbemoeienis, 
maar waar ook economische onderstromen een rol spelen, zij het niet zo krachtig dat er 
structuurwijzigingen optreden. De sector blijft publiek maar de rollen tussen overheid en 
markt moeten worden herzien. De rol van de overheid verandert van supermanager naar 
regisseur. “Sturing van bovenaf” moet worden vervangen door “regie vanaf de zijkant”. 
Voorbeelden zijn de maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en het openbaar vervoer. 
 
Beide scenario’s zijn voor het onderzoek naar shared services minder van belang, daarom 
wordt er niet uitgebreider bij stilgestaan. Wel relevant is het derde scenario, optimaliseren. 
 
Bij optimaliseren zijn de oorspronkelijke motieven voor overheidsinterventie ongewijzigd van 
kracht (zoals zorg voor basisgoederen en bescherming van de burger/consument). 
Marktwerking is geen reële of noodzakelijke optie, publieke aansturing blijft de beste 
oplossing. Wel stellen Van Delden en Veraart dat de autonomie van uitvoerende organisaties 
is toegenomen. Dit komt enerzijds door een grotere afstand ten opzichte van het openbaar 

                                                 
34 Van Delden en Veraart, 2001, p.11. 
35 Van Delden en Veraart, 2001, p.48 e.v. 
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Figuur 4.1: De contingentiefactoren omgezet naar de factoren die 
voor shared services van belang zijn 
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bestuur en anderzijds door de toegenomen eigen professionaliteit van de bedrijven36. De 
praktische doelstellingen van uitvoering winnen aan gewicht ten opzichte van de publieke 
belangen. 
Essentieel bij dit scenario is het beter organiseren van bestaande belangen en rollen, 
vandaar de naam optimaliseren.  
 
De parallellen met shared services komen hier naar voren. Ook bij shared services in het 
publieke domein gaan we uit van noodzaak tot overheidsbemoeienis, immers het bestuur 
blijft opdrachtgever. Maar door de vorming van shared services neemt de afstand tot de 
moederorganisatie toe en zal de shared service zich vooral richten op verbetering van de 
uitvoering van taken. 
 
Het is daarom goed om te kijken welke strategische overwegingen Van Delden en Veraart 
maken ten aanzien van het scenario optimaliseren. Zij komen daarbij tot een kernstrategie, 
die zij aanduiden als “eisen stellen en controleren”37. 
 
Als grootste risico onderkennen Van Delden en Veraart het ontbreken van een scherpe blik 
bij bestuurders. Het management van de publieke instellingen gaat dan zelf de strategie 
bepalen. Dit management heeft ook eigen ambities die niet hoeven te sporen met het 
algemeen belang. Het gaat dus om het spanningsveld om aan de ene kant grip op de 
uitvoerende diensten te houden en aan de andere kant bij de uitvoerende diensten 
voldoende ruimte te scheppen om de eigen professionaliteit te ontwikkelen. Dit 
spanningsveld is één op één te spiegelen op shared services in de relatie tussen 
opdrachtgever en de shared service organisatie. Naast helder opdrachtgever-
opdrachtnemerschap benadrukt dit de noodzaak dat het bestuur en de ambtelijke organisatie 
bij de opdrachtgever mee moet professionaliseren, zoals is gesteld bij de behandeling van 
het shared service centrum concept in paragraaf 2.2. 
 
Om aan dit risico tegemoet te komen worden vijf randvoorwaarden gesteld, die vooral vanuit 
de optiek van de bestuurder (opdrachtgever) zijn geformuleerd: 
 

1. Prestatieafspraken: Het afsluiten van goede managementcontracten. Vanuit de rol 
van opdrachtgever houdt dit in: het formuleren van doelstellingen, het doen van 
periodieke metingen en beoordelingen en het toepassen van sancties en prikkels. 
Basis voor de prestatie-afspraken zijn verlangde uitkomsten (wat willen we?) en niet 
de stoel van de manager (wat kunnen we?); 

2. Benchmarking: De wijze van uitvoering van overheidstaken laat zich onderling goed 
vergelijken. Kracht van de benchmark moet zijn dat de uitkomsten worden erkend en 
er lering uit wordt getrokken. Verantwoordelijke bestuurders moeten de benchmark 
actief gebruiken bij het maken van prestatieafspraken; 

3. Schaalgrootte: Kern van deze randvoorwaarde is dat motieven voor schaalvergroting 
transparant en legitiem zijn. Van Delden en Veraart stellen dat de motieven in de 
publieke sector anders (moeten) liggen dan in het bedrijfsleven. In het laatste geval 
liggen de motieven vooral in de noodzaak een krachtige speler op de markt te zijn, en 
noodzakelijke financiële slagkracht. Indien fusies mislukken kunnen die eenvoudig 
ongedaan worden gemaakt door verkoop of splitsing van bedrijfsonderdelen. 
De motieven in de publieke sector kennen geen marktstrategische maar vooral een 
bedrijfsmatig karakter. Een correctie-mechanisme ten aanzien van mislukte fusies 
ontbreekt, waarbij uiteindelijk de burger de dupe is vanwege hogere kosten. De 
motieven voor schaalvergroting moeten dus kritisch bekeken worden. Van Delden en 

                                                 
36 Van Delden en Veraart, 2001, p.50. 
37 Van Delden en Veraart, 2001, p.50 en p.126 e.v. 
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Veraart stellen dat meer dan de helft van de fusies in de publieke sector geen 
toegevoegde waarde oplevert38; 

4. Managementverantwoordelijkheid: De kern hiervan ligt in de eerder genoemde 
spanningsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De dagelijkse 
bedrijfsvoering moet niet te afhankelijk worden van het (politiek) bestuur: het 
manegement kan niet vrij opereren, en een eerlijke prestatiemeting is niet mogelijk. 
Aan de andere kant kan bij onvoldoende opdrachtgeversrol het management van de 
uitvoerende organisatie een alleenheerschappij vormen. Feitelijk is dit herleidbaar tot 
de in paragraaf 2.4 genoemde voorwaarden ten aanzien van de regierol van de 
opdrachtgever; 

5. Uitbesteding van taken: Ook bij publieke taken dient voortdurend de afweging te 
worden gemaakt tussen zelf doen of laten doen. Van Delden en Veraart onderkennen 
dat in de publieke sector traditioneel de neiging bestaat om veel zelf te doen. Het 
argument voor het oprichten van een shared service kan in deze lijn liggen: niet zelf 
doen maar gezamenlijk binnen een shared service centrum. Echter dient ook de 
vraag gesteld te worden: moeten we het inderdaad ook gezamenlijk organiseren of 
kunnen we het ergens inkopen ? 
Opgemerkt wordt dat discussies omtrent al of niet zelf uitvoeren ook een politieke 
lading kennen. Hier wordt in deze scriptie verder geen invulling aan gegeven. 

 
De vijf aspecten van de kernstrategie van Van Delden en Veraart omvatten aspecten van 
opdrachtgever – opdrachtnemerschap en het leveren van goede prestaties. Het geeft 
daarmee aan dat er een mate van overlap en interferentie tussen de contingentiefactoren zit. 
 

4.5 Opdrachtgever – opdrachtnemerschap 
 
De strategie van Van Delden en Veraart zoals hierboven besproken heeft belangrijke 
aspecten van het opdrachtgever – opdrachtnemerschap in zich. In deze paragraaf wordt een 
ander facet van de opdrachtgever – opdrachtnemerrelatie belicht, namelijk de betekenis als 
netwerkpartner. 
 
Met het vormen van shared services verandert het karakter van de organisatie, zowel aan de 
opdrachtgevers als aan de shared service zijde, steeds meer in die van een netwerkpartner. 
Kenmerk van een netwerk zijn diverse actoren, met verschillende belangen die voor de 
realisering van hun doelstellingen van elkaar afhankelijk zijn.  
 
De Bruijn en Ten Heuvelhof39 benoemen als belangrijkste verschillen tussen een hiërachie 
en een netwerk: 
 

Hiërarchie Netwerk 
Uniformiteit Pluriformiteit 
Eenzijdige afhankelijkheden Wederzijdse afhankelijkheden 
Openheid Geslotenheid 
Stabiliteit in structuur domineert Dynamiek in structuur domineert 

 
 
Interessant in het licht van shared services is wat  De Bruijn en Ten Heuvelhof stellen ten 
aanzien van de geslotenheid van het netwerk40: 
 

                                                 
38 Van Delden en Veraart, 2001, p.127. 
39 Bruijn, de en ten Heuvelhof, 2004, p.30. 
40 Bruijn, de en ten Heuvelhof, 2004, p.31. 
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Wie denkt in een netwerk te kunnen sturen, vooronderstelt dat anderen gevoelig zijn voor 
deze stuursignalen. Veelal is dat niet het geval en blijken de andere actoren zich gesloten op 
te stellen. Zij merken het stuursignaal niet op of verzetten zich ertegen. 
Deze geslotenheid is overigens vaak het resultaat van de kracht van de betreffende actor. 
Denk in dit verband aan een grote onderneming, waar de afzonderlijke business units zich 
ondernemend moeten gedragen en alert moeten zijn op veranderende markten. Deze 
business units moeten zich voortdurend aan de snel veranderende omgeving aanpassen en 
kunnen zich om die reden afsluiten voor stuursignalen vanuit een hiërarchisch denkende top, 
die hen kunnen belemmeren in hun functioneren. De paradox is hier dat deze units gesloten 
zijn ten opzichte van de top van de organisatie en zo de doelstellingen van de organisatie 
beter kunnen realiseren dan wanneer zij zich afhankelijk van de top zouden opstellen. 
 
Shared services leiden tot netwerkachtige constructies  maar kennen opdrachtgever-
opdrachtnemer en ook eigenaarschap relaties, die een bepaalde hiërarchie veronderstellen. 
Het is de spanning tussen regie enerzijds en managementverantwoordelijkheid anderzijds 
die ook in de strategie van Van Delden en Veraart naar voren is gekomen.  
 
Deze spanning wordt versterkt als De Bruijn en Ten Heuvelhof wijzen op de dynamiek van 
de besluitvorming in netwerken en anderzijds het gevaar van het tegenovergestelde, 
namelijk bevriezing. De herkenbare spanning van gewenst maatwerk vanuit opdrachtgevers 
ten opzichte van standaardisatie van processen. Zij stellen41: 
 
..wanneer actoren voortdurend dynamiek genereren op momenten dat het hun uitkomt, is dit 
een voedingsbodem voor opportunisme. De noodzaak van consolidatie wordt door de 
andere actoren zo sterk gerelativeerd, dat het eenieder vrij staat om blokkerend op te treden 
als het hem uitkomt. 
Bevriezing kent als belangrijkste risico dat het fixatie tot gevolg kan hebben: er wordt 
vastgehouden aan bestaande probleemdefinities en oplossingen, ook als het evident is dat 
deze geen probleemoplossend vermogen meer hebben. 
 
Naast heldere afspraken tussen opdrachtgever – opdrachtnemer vergt dit ook compententies 
van het management en medewerkers van de shared service. Het gaat dan om het 
benadrukken van de service component. Met zoveel mogelijk standaardisatie maximaal 
inspelen op de wensen van de opdrachtgevers. De wijze van omgaan met opdrachtgevers 
moet daarin niet onderschat worden. Het gevoel van service zit vaak in kleine zaken en 
vooral de (persoonlijke) aandacht die er voor de opdrachtgever is. 
 

4.6 Prestaties 
 
In paragraaf 2.2 hebben we gezien dat shared services vooral voortkomen uit motieven van 
kostenreductie en kwaliteitsverbetering. Door de shared service kunnen de taken op een 
betere en/of goedkopere manier worden uitgevoerd. 
 
Paragraaf 4.3 heeft een spanningsveld naar voren gebracht, als het gaat om de prestaties 
van shared services. De shared service werkt voor diverse opdrachtgevers die allen eigen 
beleidslijnen kunnen volgen. De shared service moet dan in staat zijn maatwerk te leveren 
en flexibel op de opdrachtgevers kunnen inspelen.  
Des te meer de uitvoering identiek is voor de diverse opdrachtgevers des te meer 
standaardisatie mogelijk. De strategische “wat-keuze” is bepalend voor de taken die bij de 
shared service worden weggelegd.  
 

                                                 
41 Bruijn, de en ten Heuvelhof, 2004, p.92. 
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De shared service zal de verwachtingen moeten waarmaken. Het moet aantoonbaar beter 
dan voor de vorming van de shared service, met andere woorden: zichtbare resultaten. Als 
het gaat om de vraag “het komen tot goede bedrijfsresultaten” kunnen we niet om het 
onderzoek van Michael Porter heen. Deze Amerikaanse wetenschapper heeft uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de concurrentiepositie van bedrijven. 
 
Het is in het kader van deze scriptie slechts mogelijk het werk van Porter kort aan te stippen. 
Bovendien moet opgemerkt worden dat het werk van Porter zich richt op bedrijven in 
concurrerende markten. Feitelijk speelt het fenomeen shared service bij de overheid zich niet 
af in een concurrerende markt al geldt ook voor de shared service dat aantoonbaar 
resultaten moeten worden geboekt omdat anders alternatieven in beeld kunnen komen. De 
zogenaamde waardeketen van Porter kan echter wel dienen om inzicht te krijgen in de wijze 
om tot betere resultaten te komen. 
 
 
Waardeketen van Porter; 
 
Porter42 ziet een bedrijf als een verzameling activiteiten die op onderscheiden terreinen 
(categorieën) worden uitgevoerd. Hierin zijn zowel primaire als ondersteunende activiteiten 
te herkennen die kunnen worden weergegeven in een waardeketen: 
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Figuur 4.2: De waardeketen van Porter 
 
 
De waardeketen van een bedrijf kan niet separaat worden gezien. Ook voor klanten en 
leveranciers zijn waardeketens te ontwikkelen. Porter noemt dit totaal het waardesysteem, 
wat is weergeven in figuur 4.3. 
 
 

Waardeketen van
leveranciers

Waardeketen
van kanalen

Waardeketen van
bedrijf

Waardeketen
van kopers

.  
Figuur 4.3: Het waardesysteem van Porter 

 
                                                 
42 Porter, 2000, p.33 e.v. 
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Binnen elke categorie zijn er zowel voor de primaire als de ondersteunende activiteiten drie 
soorten te onderscheiden. Dit zijn: 
 
1. Direct: activiteiten die direct betrokken zijn bij het creëren van waarde voor de klant, dus 

productie; 
2. Indirect: activiteiten die het mogelijk maken op continue basis de directe activiteiten uit te 

voeren, zoals onderhoud, facilitaire taken e.d.; 
3. Kwaliteitsgarantie: activiteiten die de kwaliteit van de andere activiteiten verzekeren, 

zoals registratie, inspectie e.d. 
 
Kern van de waardeketen is dat een bedrijf bepaalt hoe de activiteiten bijdragen aan de 
concurrentiepositie en vooral welke activiteiten daarbij het meest van belang zijn. Dit kan per 
soort bedrijf verschillen. Ook voor de ondersteunende activiteiten kunnen bepaalde 
activiteiten kenmerkend zijn voor een bepaalde bedrijfstak. 
 
Naast de activiteiten op zich moeten ook de verbindingen tussen de activiteiten worden 
bekeken. De activiteiten in de waardeketen zijn niet onafhankelijk van elkaar te zien. Deze 
verbindingen zijn vaak talrijk en lopen ook tussen primaire en ondersteunende activiteiten. 
Het gaat dan niet alleen om de verbindingen binnen de eigen waardeketen, maar ook de 
verbindingen met de andere waardeketens in het totale waardesysteem. In het kader van 
concurrentievoordeel is het zaak deze verbindingen goed te coördineren en te optimaliseren. 
Zeker de huidige ICT ontwikkelingen kunnen hierin een grote bijdrage leveren.  
 
De waardeketen, het zicht op de strategische activiteiten, tezamen met de verbindingen 
binnen de waardeketen en de verbindingen met de andere waardeketens in het systeem 
vormen de basis voor het bepalen van een juiste concurrentiestrategie. Porter43 duidt dit als 
volgt aan: 
 

Een bedrijf kan in staat zijn om de grenzen van de eenheden meer in 
overeenstemming te brengen met zijn bronnen voor concurrentievoordeel en de 
geschikte soorten coördinatie te bepalen door zijn organisatiestructuur te relateren aan 
de waardeketen en de verbindingen daarbinnen en met leveranciers of kanalen. Een 
organisatiestructuur die correspondeert met de waardeketen, zal het vermogen van 
een bedrijf om concurrentievoordeel te creëren en te behouden verbeteren. 

 
 
Porter wijst hiermee op strategische keuzen die moeten worden gemaakt. In het bijzonder 
geeft hij daarbij invulling aan de “wat-vraag: welke taken” en de “hoe-vraag: het organiseren 
van deze taken”.  
 
Als we dit vertalen naar shared services dan kan onderscheid worden gemaakt naar interne 
aandachtspunten bij zowel de shared service en de opdrachtgever organisatie en naar 
aandachtspunten in de relatie tussen opdrachtgever en shared service. Immers, zowel de 
shared service als de organisatie van de opdrachtgever hebben ieder een eigen 
waardeketen die binnen het totale waardesysteem met elkaar relaties hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
43 Porter, 2000, p.61. 
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Aandachtspunten interne organisatie opdrachtgever: 
 

o Bezinning op de strategisch primaire activiteiten van de eigen organisatie; 
o Bezinning op de vitale ondersteunende taken die nodig zijn voor het optimaal 

uitvoeren van de primaire activiteiten; 
o Hoe omgaan met niet strategisch primaire taken en niet vitale ondersteunende 

activiteiten? 
o De wijze waarop het geheel wordt georganiseerd. Wat blijft de organisatie zelf doen, 

wat doen we gezamenlijk (shared service) of wat besteden we uit? 
o Welke regie is nodig op taken die niet in eigen beheer worden gedaan en hoe 

organiseren we deze regie? 
o Optimaliseren en coördineren van verbindingen in de organisatie. 

 
 
Aandachtspunten interne organisatie shared service: 
 

o Bezinning op de strategisch primaire activiteiten van de shared service; 
o Bezinning op de vitale ondersteunende taken die daarvoor nodig zijn; 
o Hoe omgaan met niet strategisch primaire taken en niet vitale ondersteunende 

activiteiten? 
o De wijze waarop het geheel wordt georganiseerd. Wat doet de shared service zelf, 

welke diensten kunnen worden ingekocht (extern, bij andere shared service of bij 
opdrachtgever)?  

o Welke regie is vanuit de shared service nodig op taken die niet in eigen beheer 
worden gedaan en hoe organiseren we deze regie? 

o Optimaliseren en coördineren van verbindingen in de organisatie. 
 
 
Aandachtspunten relatie opdrachtgever – shared service:  
 

o Bepalen van de plaats van de shared service in het waardesysteem. Dus voor shared 
services de relatie tot de opdrachtgevers en klanten van de shared service. Indien de 
opdrachtgever tevens de afnemer van activiteiten is, is de verbinding enkelvoudig, 
bijvoorbeeld  een shared service die ICT verzorgt voor diverse opdrachtgevers. Vaak 
ook heeft de shared service een directe relatie met de klanten en handelt daarin 
namens de opdrachtgever, zoals in het geval van gezamenlijke sociale dienst; 

o Optimaliseren en coördineren van de verbindingen.  
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5 Praktische cases 
 
In hoofdstuk vier zijn vanuit een theoretische benadering drie aandachtsvelden naar voren 
gekomen als het gaat om de mogelijkheden van shared services: Strategie, Opdrachtgever – 
Opdrachtnemerschap, en Prestaties. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op praktische ervaringen met (de opzet van) shared 
services. Deze ervaringen zijn opgedaan door een stage bij Deloitte en de gemeente 
Dordrecht en door het afnemen van interviews en informatie van intranet. Deze 
praktijkervaringen boden de gelegenheid om het theoretisch kader te toetsen en na te gaan 
of elementen ontbraken.  
 
De algemene constatering is dat de hierboven genoemde drie aandachtsvelden ook bij de 
praktijkvoorbeelden een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld. Door de 
praktijkervaringen zijn deze velden verder ontwikkeld. Daarnaast volgt uit de 
praktijkvoorbeelden een aantal elementen die geschaard kunnen worden onder de noemer 
“samenwerken”.   
 
De opgedane ervaringen worden versterkt door onderzoek naar praktijkervaringen dat 
Ernst&Young heeft uitgevoerd bij SSC’s van ministeries, provincies en grote gemeenten. Zij 
komen tot een aantal voorwaarden voor succesvolle introductie van SSC’s die vrijwel 
naadloos aansluiten bij de drie aandachtsvelden en de noemer “samenwerken”44.  
 
In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op de ervaringen bij Deloitte. In paragraaf 5.2 volgt een kort 
overzicht van de gehouden interviews en de casus Ten Boer – Groningen, waarvan de 
uitwerking in bijlagen is opgenomen. 
 
De ervaringen bij de gemeente Dordrecht zijn gericht geweest op het verdiepen van de 
kennis ten aanzien van het Shared Service Centrum Drechtsteden (zie paragraaf 3.2) en het 
opstellen van een risicoparagraaf voor dit shared service centrum. Deze risicoparagraaf is 
uitgewerkt aan de hand van de aandachtswaaier die wordt gepresenteerd hoofdstuk 6. De 
uitgewerkte risicoparagraaf in tabelvorm is opgenomen in bijlage D.    
 

5.1 Ervaringen opzet shared services 
 
Bij de opzet van een SSC hanteert Deloitte een vast stappenplan. Dit stappenplan bestaat uit 
de volgende vijf stappen: 
 

1 Onderzoek haalbaarheid   3 maanden 
2 Ontwerp     3 – 6 maanden 
3 Bouwen en Testen    3 – 6 maanden 
4 Implementatie en Uitrollen   3 maanden 
5 Optimaliseren     continu 

 
In het kader van deze scriptie is vooral de eerste stap van belang. De haalbaarheid is een 
cruciale stap en moet uiteindelijk leiden tot een Go of No-Go besluit. Bij het onderzoek naar 
de haalbaarheid komt ook bij Deloitte naar voren dat strategische keuzen en overwegingen 
een voorname rol spelen. 
 

                                                 
44 Ernst&Young, november 2005, p.13-25. 
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Allereerst komt de vraag naar voren welke processen, activiteiten en organisatie-onderdelen 
in beeld zijn voor de vorming van een SSC. Ter ondersteuning hanteert Deloitte het in figuur 
5.1 gepresenteerde raamwerk. Tijdens een haalbaarheidsstudie kunnen de taken / 
activiteiten in het raamwerk worden geplot. Dit geeft inzicht in de mate waarin de beoogde 
taken succesvol geacht worden.  
 
Naast het inzicht uit het raamwerk zijn nog twee strategische beslissingen van belang: 
 
1 De mate waarin volgordelijkheid van belang is. Soms moeten eerst bepaalde taken 

geregeld zijn voor andere in een shared service kunnen worden betrokken. Vaak 
betreft dit ondersteunende of randvoorwaardelijke taken. Bij de ontwikkelingen binnen 
de Drechtsteden hebben we gezien dat de shared service voor ondersteunende 
taken een succesfactor is voor het slagen van andere samenwerkingsverbanden. 
Een veel voorkomende randvoorwaarde is het zorgen voor een goede ICT-structuur. 
Standaardisatie en goede verbindingen met en tussen partners is veelal een cruciale 
randvoorwaarde. Deloitte hanteert als drie belangrijkste aspecten van ICT: 
Standaardisatie, standaardisatie en standaardisatie. 

2 De snelheid en wijze waarop shared services worden geïmplementeerd. Wordt 
gekozen voor een overgang ineens, de zogenaamde big-bang of wordt gekozen voor 
een gefaseerde overgang. Bij een gefaseerde overgang worden vaak eerst de 
eenvoudig te realiseren taakvelden gekozen, die als (pro)motor dienen voor een 
vertrouwensbasis.  
De ervaring van Deloitte is dat in de private sector vaak een big-bang scenario wordt 
gekozen, omdat een gefaseerde benadering een hoger risico geeft op het verlies van 
momentum. Binnen de publieke sector wordt vaker gekozen voor een gefaseerde 
benadering omdat meer consensus en draagvlak wenselijk wordt geacht. 

 

Delen van taken 
mogelijk 

Delen van taken 
niet waarschijnlijk 

 
 
Naast deze strategische keuzen kunnen de ervaringen die bij Deloitte zijn opgedaan worden 
vervat in de volgende vier noemers: 
 

Proces homogeniteit 

Strategisch belang 
/ klantcontact Delen van taken 

mogelijk 

Veel voorkomend uniek 

hoog 

laag 

Delen van taken 
waarschijnlijk 

SSC potentieel 

hoog 

laag 

Figuur 5.1: Raamwerk bepaling taken shared service 
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1. Vertrouwen: Vertrouwen tussen de diverse partners is cruciaal. Het formeel vastleggen 
van afspraken is belangrijk, maar de opzet van (nieuwe) samenwerkingsverbanden leidt 
vaak tot niet geplande of niet herkende afwijkingen of knelpunten. Een gezamenlijk 
verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen met elkaar de “klus te klaren” zijn daarvoor 
voorname pro’s; 

2. Motivatie en leiderschap: Het is van belang de juiste balans te vinden tussen een 
technocratische en een op verandering gerichte benadering. Als het gaat om mensen zijn 
naast de kille cijfers motivatie en leiderschap zeker zo belangrijk.  
Ten aanzien van de motivatie is het belangrijk de betrokkenheid van mensen te 
vergroten, maar ook vroegtijdig duidelijkheid te scheppen als mensen niet competent 
worden geacht. Het spreekwoordelijke “kool en geit sparen” zal anders in een later 
stadium opbreken.  
Ten aanzien van het leiderschap spelen voor de toekomstige managers in het SSC vaak 
een drietal rollen. Allereerst de ambassadeursrol richting het management en de 
vertegenwoordigers van de klanten. Ten tweede de rol van reguliere manager (inspireren 
en motiveren, processen bewaken) en daarnaast de rol van veranderings/programma-
manager om de transitie naar en de verdere ontwikkeling van het SSC te bewaken. De 
ervaring is dat deze drie rollen nauwelijks in één persoon te combineren zijn en daarom 
vaak een beroep op externen wordt gedaan (veelal voor de rol van programmamanager); 

3. Realisme: Veranderen kost tijd en geld. De geplande kosten en tijd moeten realistisch 
zijn. Onrealistische benaderingen kunnen leiden tot het risico van de valse start: De 
shared service start niet op tijd, levert (nog) niet wat we willen en de geplande 
besparingen worden (nog) niet gehaald; 

4. Transparantie: Waar mogelijk adviseert Deloitte een open en transparant proces. Wees 
duidelijk naar mensen wat onderzocht wordt, welke gevolgen dit kan hebben en hoe 
mensen betrokken worden. Daar waar verandering plaatsvindt is er onzekerheid en 
weerstand. Potentiële onzekerheid en weerstand kunnen in een belangrijke mate worden 
ondervangen door informatieverstrekking. Een heldere communicatie kan ook naar 
opdrachtgevers en stakeholders helpen om realistische verwachtingen te creëren en 
krediet op te bouwen. 

 
In 2005 heeft Deloitte een wereldwijd onderzoek uitgevoerd naar shared services. Het 
onderzoek is uitgevoerd onder 115 bedrijven, waarbij de acht belangrijkste industriële 
sectoren vertegenwoordigd waren. Hoewel motieven in de industrie verschillend kunnen 
liggen ten opzichte van de publieke sector, toont ook dat onderzoek het belang van de 
strategische keuzen aan. Het rapport verwoordt dat als volgt45: 
 

 

Shared services is poised to become a crucial value driver far beyond its original purpose 
of reducing administrative costs. (…) Companies that find ways to make shared service 
work – addressing and overcoming the many people, process, and technology 
challenges that shared services can entail – are well placed to seize competitive 
advantage in today’s global economy. 

 
 

5.2 Interviews praktijkvoorbeelden 
 
Via interviews is gesproken over de ervaringen die opgedaan zijn bij een drietal “shared 
services”. 
 
 

                                                 
45 Deloitte, rapport “Shared Services in a Global Economy”, 2005, p.10. 
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1. De stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg, opgericht in 1999, die beide 
gemeenten als opdrachtgevers kent; 

2. De brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal, opgericht in 1997, die ook beide 
gemeenten als opdrachtgever kent; 

3. De SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling), waarvoor de 
basis al in 1976 is gelegd en die momenteel voor achttien gemeenten en één waterschap 
taken uitvoert op het gebied van belastingen, waardebepaling en vastgoedinformatie. 

 
Een weergave van de interviews in opgenomen in bijlage B. Naast deze interviews is 
onderzoek gedaan naar de casus Ten Boer – Groningen, een lopend proces waarbij de 
gemeente Ten Boer er naar streeft de uitvoering van de gemeentelijke taken maximaal over 
te dragen aan de gemeente Groningen. Deze casus is verder uitgewerkt in bijlage C. 
 
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al vermeld hebben deze voorbeelden geleerd dat de 
factoren die gevonden zijn vanuit het theoretisch kader inderdaad van belang zijn en kunnen 
deze factoren verder worden aangevuld. Daarnaast komen aspecten naar voren die in het 
volgende hoofdstuk zijn gegroepeerd onder de naam “samenwerken”. 
 
 
Project- ten opzichte van procesmanagement 
 
In relatie tot de praktijkervaring wordt kort stilgestaan bij het verschil tussen een project- en 
een procesaanpak. Vaak wordt de opzet van shared services benaderd als een project, met 
een projectleider en een projectgroep. De vraag kan worden gesteld of deze aanpak de 
meest voor de hand liggende is. 
 
De Bruijn e.a.46 maken een duidelijk onderscheid tussen procesmanagement en 
projectmanagement. Bij projectmanagement geldt de aanname dat problemen en 
oplossingen (binnen bepaalde grenzen) redelijk stabiel zijn. Een projectaanpak met 
duidelijke doelstellingen, een tijdspad en een vooraf vastgesteld eindproduct is daarin 
mogelijk. De besluitvorming verloopt lineair en gestructureerd. Een dergelijke benadering 
werkt echter alleen in een statische wereld, veelal gekenmerkt door heldere hiërarchische 
structuren. 
 
Shared services spelen zich veelmeer af in een dynamische, netwerkachtige omgeving. 
Daarin is volgens De Bruijn e.a. een procesbenadering gewenst. Het is een proces waarin 
meerdere partijen participeren, die ieder hun eigen strategisch gedrag vertonen, dat in 
meerdere ronden verloopt. Niet de inhoud, maar het proces staat centraal. 
 
Als belangrijkste redenen voor procesmanagement worden onder andere genoemd: het 
creëren van draagvlak, het reduceren van inhoudelijke onzekerheid en het vergroten van de 
transparantie van de besluitvorming. Risico’s van een puur procesgerichte benadering is dat 
er te weinig ruimte is voor de inhoud, de besluitvorming stroperig wordt en daardoor de 
kwaliteit van de besluitvorming en het besluit wordt aangetast. 
 
Hoewel in het kader van deze scriptie niet nader op deze verschillen zal worden ingegaan, is 
het belangrijk deze bij een aanpak voor de opzet van shared services te onderkennen. 
Veelal zal ook eerst gewerkt moeten worden aan draagvlak, maar is anderzijds een 
inhoudelijk goed besluit wenselijk om de verwachtingen en doelstellingen van de shared 
service te kunnen realiseren. Feitelijk een procesaanpak waar op de juiste momenten 
geschakeld wordt naar goed omschreven projecten. 
 
 
                                                 
46 De Bruijn e.a., 2002, pag. 27. 
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6 Aandachtscriteria opzet shared services 
 
De verkenning van het theoretisch kader heeft een aantal aspecten opgeleverd die van 
belang zijn om de mogelijkheden van shared services te beoordelen. Door de verkenning 
van praktijkvoorbeelden in hoofdstuk 5 zijn deze aspecten verder ontwikkeld. In dit hoofdstuk 
worden zowel de theoretische als praktische aandachtpunten gebundeld. 
Paragraaf 6.1 presenteert hiervoor de aandachtwaaier shared services. In deze waaier 
worden vier stalen onderscheiden, die achtereenvolgens worden gepresenteerd in de 
paragrafen 6.2 tot en met 6.5. 
 

6.1 De aandachtswaaier shared services 
 
Het theoretisch kader van hoofdstuk vier heeft vooral de aandachtsvelden strategie, 
opdrachtgever-opdrachtnemerschap en prestaties naar voren gebracht. Hoofdstuk 5 heeft 
geleerd dat deze drie aspecten in de praktijk van de opzet van shared services inderdaad 
van belang zijn. De praktijkcases hebben nog dimensies toegevoegd aan de theoretische 
factoren en geleid tot het toevoegen van een vierde aandachtsveld “samenwerken”. 
Tezamen ontstaan hiermee de vier stalen van de aandachtswaaier shared services, zie 
figuur 6.1. 
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Figuur 6.1: De aandachtswaaier shared services 
 
Bewust wordt gesproken van een aandachtswaaier en niet een toetswaaier. De waaier geeft 
die aspecten aan die de aandacht moeten krijgen als wordt nagedacht over de 
mogelijkheden en de opzet van shared services. De waaier geeft niet de criteria waarmee 
kan worden bepaald of het betreffende aspect al of niet voldoende in beeld is gebracht.  
 
De waaier richt zich dus vooral op de verkenningsfase van shared services. Overeenkomstig 
de fasen van paragraaf 5.1 gaat het om de haalbaarheidsfase. De waaier gaat niet in op 
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aspecten die in de verdere uitwerking en detaillering van een shared service van belang zijn, 
maar nog niet tot de overwegingen in de haalbaarheidsfase horen. Deze detaillering is ook 
afhankelijk van keuzen die in de haalbaarheidsfase worden bepaald.  
 
6.2 De staal strategie 

 

 
Opdrachtgever: 
• Waarom wilt u een shared service (visie)? 
• Voor welke taken en processen wilt u een shared service? 
• Hoe draagt deze shared service bij aan uw doelstellingen? 
• Wat zijn de consequenties van een shared service voor uw organisatie (structuur, 

processen, mensen)? 
• Is er commitment bij zowel het bestuur als de ambtelijke top? 
• Is outsourcen (uitbesteden) een alternatief dat onderzocht moet worden? 
 
SSC geheel: 
• Welke opdrachtgevers participeren in de shared service? 
• Wat zijn mogelijkheden of procesafspraken als andere opdrachtgevers willen 

toetreden? 
• Is er een gezamenlijke visie voor de shared service met daarbij aandacht voor de 

gerechtvaardigde belangen van de afzonderlijke opdrachtgevers? 
• Welke vorm (bestuurlijk en juridisch) is het meest wenselijk? 

- aandacht algemeen juridische aspecten 
- aandacht fiscaalrechtelijk 
- aandacht arbeidsrechtelijk 
- fysieke locatie en al of niet decentrale mogelijkheden 

 
Veranderstrategie: 
• Met welke snelheid? 

- big-bang (alles ineens) of gefaseerd? 
• Op welke wijze? 

- focus eerst op afstemmen processen, of 
- focus eerst op fysiek samenbrengen, of 
- combinatie van beide  

• Is er voldoende veranderbereidheid en vermogen bij de deelnemers? 
 
Kosten: 
• Welke kosten zijn nodig voor de opzet van de shared service? 

- investeringskosten 
- ontvlechtingskosten 
- personele kosten 

• Wat zijn (per opdrachtgever) de te verwachten besparingen? 
• Wat is de te verwachten terugverdientijd? 
• Wat is de nauwkeurigheidsmarge van de cijfers? 
 
Doemscenario (shared service mislukt): 
• Hoe verdelen van de gemaakte kosten? 
• Gevolgen voor (onderlinge) relaties? 
• Gevolgen voor andere (geplande) samenwerkingsverbanden? 
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6.3 De staal prestaties 
 

 

 
Processen en verbindingen: 
• Zijn de primaire processen van de shared service helder? 
• In hoeverre is standaardisatie mogelijk? 
• Zijn er ondersteunende processen die zo vitaal zijn voor de primaire processen dat 

zij daar dichtbij georganiseerd moeten worden? 
• Hoe worden de ondersteunende processen vormgegeven?  

- uitvoeren binnen shared service, of 
- elders betrekken 

• Zijn er randvoorwaardelijke processen die eerst moeten zijn vormgegeven voor 
primaire processen kans van slagen hebben? 
- bijzondere aandacht voor ICT aspecten 

• Wat is noodzakelijk om goede service te verlenen? 
- competenties personeel 
- voorzieningen 
- verbindingen (naar opdrachtgevers en/of klanten) 

 
Bench-mark / prestatiemeting: 
• Welke prestatiemeting wordt gebruikt voor bepaling opzet en werking van de 

shared service? 
- gemiddelde practice deelnemers  
- best practice deelnemers 
- andere ervaringen (benchmarks) 

• Hoe vaak worden de prestaties van de shared service gemeten? 
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6.4 De staal opdrachtgever – opdrachtnemer 
 

 

 
Opdrachtgever: 
• Is de zuiverheid tussen rollen geregeld? 

- rol als eigenaar 
- rol als opdrachtgever / klant  

• Helderheid over macht en gezag  
- autonomie deelnemers ten opzichte van opdrachtgeversrol 
- wie besluit bij stagnatie en/of verdeeldheid tussen opdrachtgevers? 

• Wat is nodig om opdrachtgevers / regierol te vervullen? 
- competenties personeel 

 
Opdrachtgever - opdrachtnemer: 
• Is de regierol van de opdrachtgever in evenwicht met de ruimte voor 

managementverantwoordelijkheid binnen de shared service (dynamiek versus 
stabiliteit)? 

• Hoe wordt opdrachtgever – opdrachtnemerrelatie vastgelegd? 
- aparte opdrachtgever – opdrachtnemer contracten 
- algemeen convenant 

•  Welke afspraken worden gehanteerd? 
- kostenverrekening 
- levertijden 

 
Opdrachtnemer: 
• Aandacht voor onderscheiden managementrollen shared service 

- procesleiding (komen tot shared service en verbeteren) 
- dagelijkse operaties (leveren producten) 
- ambassadeur (draagvlak vergroten) 

 
Aansprakelijkheid: 
• Hoe ligt de aansprakelijkheid als door de uitvoering van taken door de shared 

service schade ontstaat? 
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6.5 De staal samenwerken 
 

 

 
Vertrouwen: 
• Vertrouwen tussen opdrachtgevers 
• Vertrouwen tussen opdrachtgevers en management shared service 
• Vertrouwen tussen medewerkers shared service 
 
Realisme: 
• Realisme in tijd 
• Realisme in kosten (kost gaat voor de baat uit) 
• Realisme in verwachtingen 
 
Betrokkenheid: 
• Stimuleren en faciliteren betrokkenheid medewerkers  
• Aandacht voor ontwikkelen juiste competenties 
• Meepraten, meedenken, meebeslissen (rol ondernemingsraden) 
 
Openheid: 
• Betekenis voor organisaties opdrachtgevers 
• Betekenis voor personeel dat overgaat naar shared service 

- fysieke locatie 
- arbeidsvoorwaarden 
- ontwikkelingsmogelijkheden 
- taakverandering (bijvoorbeeld meer specialistisch) 

• Helderheid naar mensen die om redenen niet meegaan naar shared service 
 
Communicatie: 
• Naar eigenaren 
• Naar opdrachtgevers  
• Naar personeel 
• Naar overige stakeholders 
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7 De mogelijkheden nader bekeken 
 
Met de kennis van de aandachtswaaier wordt teruggeblikt op de centrale vraag die in de 
inleiding aan de orde is gekomen: Wat zijn de mogelijkheden van shared services voor het 
organiseren van de ondersteunende taken van de brandweer in de veiligheidsregio? 
 
De waaier geeft het belang van heldere strategische keuzen. Waarom en voor welke taken 
willen we een shared service ? Primaire47 en ondersteunende processen kunnen daarin niet 
los van elkaar worden gezien. 
 
In hoofdstuk 3 is geschetst dat het veiligheidsveld volop in beweging is. Krachten moeten 
worden gebundeld waarbij de lokale bestuurlijke verantwoordelijkheid niet wordt aangetast. 
De brandweer (in Zuid-Holland Zuid) staat daarbij voor belangrijke strategische 
vraagstukken, zoals: 
 

• Welke taakvelden gaan over naar een regionale beheersorganisatie? 
• Op welke niveau worden deze taken dan georganiseerd (regionaal, bovenlokaal, 

lokaal)? 
• Wat betekent dit voor het al of niet overgaan naar regionale dienstverbanden, en met 

name de positie van vrijwilligers? 
• Wat betekent dit voor de verhouding tussen beheer en gezag? 

 
Deze strategische keuzen zijn van invloed op de wijze van organiseren van de 
ondersteunende taken. In het bijzonder speelt hierbij ook de operationele status van de 
brandweerorganisatie die specifieke accenten aan de ondersteunende taken geeft. Dus 
keuzen ten aanzien van primaire taken zijn van belang om de inrichting van de 
ondersteunende taken te bepalen. 
 
De medaille kent ook een keerzijde. De aandachtswaaier levert het inzicht dat 
ondersteunende (en zeker de randvoorwaardelijke) processen een kritische succesfactor 
vormen om samenwerking op primaire taken goed te doen slagen. Als de randvoorwaarden 
bij aanvang van de samenwerking niet goed zijn geregeld is het risico van de valse start 
volop aanwezig: de verwachte prestaties worden niet geleverd, de scepsis neemt toe en het 
vertrouwen in de samenwerking neemt af. 
 
Dit pleit voor een heldere strategische richting ten aanzien van de ontwikkeling van de 
veiligheidsregio. Deze richting biedt het handvat om de mogelijkheden van shared services 
voor het totaal van de brandweertaken te bezien, en de mogelijkheid tijdig te starten met de 
uitwerking van de ondersteunende en randvoorwaardelijke processen. 
 
Van enige afstand bezien zijn in het scala van brandweertaken (primair en zeker 
ondersteunend) veel taken te onderscheiden waarin een hoge mate van standaardisatie 
mogelijk is en waarvan de bestuurlijke gevoeligheid (relatief) laag is. Het bestuur is juist 
gebaat bij een kwalitatief hoogwaardige en minder kwetsbare uitvoering. 
Uitbesteden is, zeker als het om de primaire taken gaat, niet of nauwelijks in beeld. 
Brandweerzorg is in Nederland een exclusieve overheidstaak. Shared services lijken 
daarmee hoge ogen te gooien. 
 
Sharen is iets gezamenlijks en vraagt om herkenbaarheid, vertrouwen en gevoel van 
verantwoordelijkheid. Sharen op regionale schaal biedt voldoende ruimte die eigen 
herkenbaarheid terug te zien. De huidige wijze van samenwerking in Zuid-Holland Zuid, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk, kenmerkt zich ook door vertrouwen. Sharen naar een 
                                                 
47 Primaire taken kunnen worden benoemd volgens de veiligheidsketen: pro-actie, preventie, 
preparatie, repressie en nazorg. 
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landelijke schaal oogt (te) ver weg. In het beeld van de gemeenten zal dit meer lijken op 
uitbesteden. Dat wil niet zeggen dat voor taken, waarvoor het lokale bestuur verantwoordelijk 
is, een landelijke uitvoering is uitgesloten. Het zal dan echter meer gaan om specifieke taken 
waarvoor aparte inkoopovereenkomsten worden afgesloten. 
  
Een focus van samenwerking binnen regionale contouren lijkt daarmee op voorhand de 
juiste richting. De aandachtswaaier is het instrument om deze mogelijkheden verder te 
beoordelen en af te wegen. De primaire en ondersteunende taken kunnen daarbij niet los 
van elkaar worden gezien. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 
 
In deze scriptie heeft een verkenning naar het fenomeen shared services centraal gestaan 
met als doel de mogelijkheden voor de ondersteunende48 taken van de brandweer in het licht 
van de vorming van veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te bezien. De in deze scriptie 
ontwikkelde aandachtswaaier is feitelijk algemeen toepasbaar als de mogelijkheden van 
shared services worden verkend. 
 
De voornaamste conclusies worden hieronder puntsgewijs samengevat: 
 
• Shared services in het publieke domein dienen in het algemeen het doel om de 

voordelen van schaalgrootte te verkrijgen (kwaliteit, efficiency, minder kwetsbaarheid) 
waarbij afzonderlijke en herkenbare gemeentebesturen blijven gehandhaafd; 

• Recente bewegingen in het veiligheidsveld zijn gericht op verbetering van de 
veiligheidszorg door het toepassen van schaalvergroting, maar zonder afbreuk te doen 
aan de eerstverantwoordelijkheid van het lokaal bestuur in veiligheidsvraagstukken; 

• Op voorhand leidt dit tot de conclusie dat shared services goed aansluiten op 
bewegingen in het veiligheidsveld; 

• De mogelijkheden en het succes van shared services worden in belangrijke mate 
bepaald door factoren die in deze scriptie zijn samengevat onder de noemers: 
Strategie, Opdrachtgever-Opdrachtnemer, Prestaties en Samenwerken; 

• Van afstand bezien zijn zowel binnen de primaire49 brandweertaken als de hiervoor 
benodigde ondersteunende taken veel taken te onderscheiden waarin een hoge mate 
van standaardisatie mogelijk is en waarvan de bestuurlijke gevoeligheid (relatief) laag 
is. De potentiële mogelijkheden van shared services zijn daarmee hoog; 

• Voor samenwerking op primaire taken is het belangrijk de ondersteunende (en 
randvoorwaardelijke) processen tijdig te regelen. Anders bestaat het risico van de 
valse start: doordat de ondersteuning ontbreekt komen de primaire processen niet tot 
een goede uitvoering; 

• Voor de vorming van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid moeten nog belangrijke 
strategische keuzen ten aanzien van de vormgeving van de primaire brandweertaken 
worden gemaakt; 

• Deze strategische keuzen hebben invloed op de wijze waarop de ondersteunende 
taken moeten worden vormgegeven; 

• Gelet op het share-aspect van shared services zijn herkenbaarheid, vertrouwen en het 
gevoel van medeverantwoordelijkheid van belang; 

• De regionale schaal geeft voldoende mogelijkheden voor bovengenoemde aspecten. 
Een shared service ontwikkeling op landelijke schaal lijkt daarvoor (te) ver weg; 

• De in deze scriptie ontwikkelde aandachtswaaier is een belangrijk hulpmiddel om de 
mogelijkheden van shared services voor het vormgeven van zowel primaire 
brandweertaken als de hiervoor benodigde ondersteunende taken te beoordelen. 

 
Aanbeveling: 
 
• De in deze scriptie ontwikkelde aandachtswaaier te hanteren om in het licht van de 

ontwikkeling van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid het onderzoek naar de 
mogelijkheden van shared services voor zowel de primaire brandweertaken als de 
daarvoor benodigde ondersteunende taken te faciliteren. 

                                                 
48 Met ondersteunende taken worden vooral de PIOFACH taken bedoeld: personeel, informatisering, 
ondersteuning, financiën, administratie, communicatie en huisvesting. 
49 Primaire taken kunnen worden benoemd volgens de veiligheidsketen: pro-actie, preventie, 
preparatie, repressie en nazorg. 
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Bijlage A: Organisatie regio Zuid-Holland Zuid 
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Bijlage B: Interviews praktijkervaringen 
 
Voor deze scriptie is een drietal interviews gehouden bij organisaties waar ervaring is met 
een ambtelijke bundeling met verschillende (bestuurlijke) opdrachtgevers. Deze drie 
organisaties en de geïnterviewde personen zijn: 
 
• Stadgewestelijke brandweer Vlissingen – Middelburg; 27 oktober 2005, telefonisch 

interview commandant R.A. Maljaars; 
• SVHW (samenwerking vastgoedinformatie heffing en waardebepaling); 4 november 

2005, interview directeur P. Bervoets; 
• Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal, 11 november 2005, interview 

commandant G.J. Verhoeven. 
 
Onder B.1 is de standaardvragenlijst opgenomen die is gehanteerd bij het afnemen van de 
interviews. De uitwerking van de interviews in opgenomen in B.2. 
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B.1 Vragenlijst interview 
 
Algemeen: 
 
Naam instelling:  ………………………………………………. 
 
Naam geïnterviewde: ………………………………………………… 
 
Functie:   ……………………………………………….. 
 
1. Wat voor soort taken voert de organisatie uit  (uitvoerende taken, beleidsmatige taken, 

beide)? 
 

2. Welk takenpakket voert uw organisatie uit? 
 

3. Voor welke opdrachtgevers werkt uw organisatie? 
 

4. Is uw organisatie het enige samenwerkingsverband van deze opdrachtgevers of zijn er 
meer samenwerkingsverbanden. Zo ja, kunt u er een aantal noemen en zijn deze van 
directe invloed op uw organisatie? 
 

Aanleiding ontstaan samenwerkingsverband: 
 
5. Wat waren de directe redenen voor het ontstaan van het samenwerkingsverband (was 

het een strategische keuze, of meer een vorming uit noodzaak)? 
 

6. Wanneer en hoe is uw samenwerkingsorganisatie ontstaan? 
 
Organisatie: 
 
7. Worden de taken op identieke wijze voor de verschillende opdrachtgevers uitgevoerd, of 

zijn er verschillen per opdrachtgever (eenheid versus maatwerk)? 
 

8. Hoe is de organisatie (op hoofdlijnen) vormgegeven (meer georiënteerd op de 
opdrachtgevers, of meer georiënteerd op de te leveren producten)? 
 

9. Hoe is de uitvoering van de ondersteunende taken (PIOFACH) vormgegeven? 
- uitvoering in de organisatie zelf 
- betrekking van een moederorganisatie 
- anders 
 

10. Is het aantoonbaar dat de samenwerking tot kwaliteitsverbetering heeft geleid? 
 

11. Is het aantoonbaar dat de samenwerking tot kostenvoordelen heeft geleid? 
 

12. Indien uw organisatie ontstaan is door het samenbrengen van personeel/afdelingen uit 
de oorspronkelijke moederorganisaties, welke aspecten hebben dan in het bijzonder de 
aandacht gehad?  (bijvoorbeeld aandacht voor de cultuurverschillen / frictie / 
personeelsregelingen e.d.) 

 
 
 
 
 



Shared Brandweer 50

Omgeving: 
 
13. Hoe is de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie vormgegeven: 

• welke juridische vorm is gekozen? 
• is er een gezamenlijke opdrachtgever (bijvoorbeeld bestuur) of opereert iedere 

opdrachtgever apart? 
• hoe zijn afspraken vastgelegd? 
• zijn er prijsafspraken? 
• hoe vindt verantwoording plaats? 
• hoe vult de moederorganisatie(s) haar regietaken in? 

 
14. Is de politieke samenstelling van de opdrachtgever van invloed op het functioneren van 

uw organisatie? Zo ja, waarin uit zich dit en hoe gaat u hiermee om ? 
 

15. Hoe zijn de relaties vanuit uw organisatie naar de omgeving: is dit alleen vice versa naar 
opdrachtgever of handelt u namens de opdrachtgever ook naar andere partijen? 

 
Ervaring: 
 
16. Als u met de kennis en ervaringen van nu het samenwerkingsverband opnieuw op zou 

moeten richten, welke zaken zou u anders doen? 
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B.2 Resultaten interviews 
 
 
Naam instelling: 
 

Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen - Middelburg 

Oprichtingsdatum: 
 

1999 

Opdrachtgevers: 
 

• Gemeente Vlissingen 
• Gemeente Middelburg 

Juridische vorm samenwerking: 
 

Gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 

Takenpakket (aard en inhoud): 
De organisatie voert een takenpakket over de volle breedte van de veiligheidsketen (pro-actie, 
preventie, preparatie, repressie en nazorg). 
De organisatie richt zich op de uitvoerende taken, en daarnaast beleidsvoorbereidende taken voor 
beide gemeenten. De vaststelling van de beleidsvoorstellen is voorbehouden aan de afzonderlijke 
gemeenten. 
 
Reden ontstaan samenwerkingsverband: 
De directe aanleiding ligt in bezuinigingen. Bij verkenning van bezuinigingsvoorstellen is de 
mogelijkheid van een gezamenlijke brandweer naar voren gekomen. In dit voorstel zijn naast de 
te verwachten bezuiniging tevens de voordelen ten aanzien van kwaliteitsverbetering naar voren 
gekomen. 
 
Organisatie en uitvoering primaire taken: 
De organisatie is opgedeeld in een drietal taakgerichte afdelingen en een stafafdeling. De 
taakgerichte afdelingen zijn achtereenvolgens de afdeling pro-actie, preventie, preparatie, de 
afdeling opleiden en oefenen en de afdeling repressie.  
 
De organisatie stuurt op maximale eenheid van uitvoering tussen beide gemeenten. De 
organisatie moet en kan waar noodzakelijk maatwerk leveren waar dit door de gemeenten wordt 
vereist.  
 
In de praktijk kunnen de afzonderlijke gemeenten wel een rol spelen in de werkverdeling. Zo is 
een deel van de afdeling preventie gericht op Vlissingen en een ander deel gericht op Middelburg. 
De medewerkers zijn onderling uitwisselbaar en om de twee jaar vindt een roulatie van 
medewerkers plaats. 
 
Organisatie en uitvoering ondersteunende taken: 
De PIOFACH taken worden uitgevoerd door de eigen stafafdeling. Specifieke ondersteuning, 
zoals bijvoorbeeld juridische zaken, worden indien nodig betrokken van de gemeenten.  
 
Ervaring kwaliteitsverbetering: 
Een direct vergelijk met de situatie van voor de samenvoeging is niet mogelijk. Het takenpakket is 
sinds de samenvoeging fors uitgebreid, mede onder invloed van landelijke ontwikkelingen. Wel is 
goed merkbaar dat door de samenvoeging een grotere organisatie en daardoor meer kritische 
massa is ontstaan.  De kwetsbaarheid is verminderd, de uniformiteit bevorderd en doordat de 
afstand/positie tot de gemeentelijke organisaties is veranderd is ook het objectief beoordelen 
bevorderd. Dit komt de kwaliteit ten goede. 
 
Ervaring efficiencyverbetering: 
De samenvoeging heeft geleid tot efficiencyverbetering. Concrete voorbeelden zijn het minder op 
voorraad houden van reservemateriaal, en mogelijkheden om de repressieve uitrukorganisatie 
beter te organiseren. 
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Dat wil niet zeggen dat door de samenvoeging de brandweer goedkoper is geworden. Doordat er 
taken bij zijn gekomen zijn de kosten ook toegenomen. Wel blijkt dat door de samenvoeging de 
zaken (door toegenomen schaalgrootte) efficiënter kunnen worden georganiseerd. 
 
Ervaringen / aandachtspunten opzet samenwerking: 
De cultuurverschillen tussen de gemeentelijke organisaties van Middelburg en Vlissingen zijn bij 
en na de samenvoeging merkbaar geweest. Dit zijn zaken die niet ineens om te buigen zijn, maar 
waarin natuurlijke momenten moeten worden benut. 
Door de genoemde taakuitbreiding deden zich natuurlijke momenten voor waarop nieuw bloed de 
organisatie instroomde. Daarnaast was en is een herkenbare gezamenlijke missie “wij zijn er om 
hulp te verlenen” een goed houvast om beide oorspronkelijke culturen meer gezamenlijk te 
richten. Het is overigens niet zo dat deze verschillende culturen tot negatieve situaties hebben 
geleid, of tot een verminderd functioneren van de organisatie. 
 
Opdrachtgever – opdrachtnemer relatie: 
De gemeenschappelijk regeling kent een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de 
burgemeesters van beide gemeenten. Voorstellen worden via dit dagelijks bestuur doorgeleid 
naar de beide gemeenten.  
Dit dagelijks bestuur is het eerste aanspreekpunt vanuit de opdrachtgevers. In de praktijk blijkt dat 
veel zaken binnen het dagelijks bestuur kunnen worden afgehandeld. Het vaststellen van 
voorstellen gebeurt door de afzonderlijke colleges en/of gemeenteraden. 
De gemeenten hebben de ruimte afzonderlijke beleidslijnen te kiezen waar het de uitvoering van 
taken betreft. Daar waar de gemeenten afzonderlijke beleidslijnen zouden kiezen die het 
functioneren van de organisatie belemmeren wordt hierover in het algemeen bestuur gesproken.  
Dit algemeen bestuur kan de afzonderlijke gemeenteraden niet overrulen, maar zal zich erop 
richten de gemeenten op één lijn te krijgen. In de praktijk is deze situatie nog niet voorgekomen. 
 
De verantwoording en budgettering vindt plaats via de planning en controlcyclus. De planning en 
controlproducten van de brandweerorganisatie worden via het dagelijks bestuur aangeboden aan 
beide gemeenten, waar ze in de afzonderlijke planning en controlcyclus worden behandeld. De 
uiteindelijke vaststelling van de jaarrekening en begroting is een aangelegenheid van het 
algemeen bestuur.  
 
Leerpunten: 
 
1 Zorg dat personeel betrokkenheid voelt bij een samenvoeging. Investeer daarom ook in 

mensen dat zij kennis en kunde hebben om een rol in het proces te spelen en in staat zijn 
om over eigen posities heen te kijken. De betrokkenheid en het draagvlak wordt daardoor 
vergroot; 

2 Vergroot de betrokkenheid van mensen door ze daadwerkelijk een rol in het proces te 
geven en laat niet de indruk ontstaan dat alles van buitenaf door derden wordt geregeld; 

3 Zorg voor voldoende helderheid over de kosten van een samenvoegingsproces. Naast 
structureel te verwachten voordelen zijn er incidentele kosten noodzakelijk om het proces 
tot een succes te maken; 
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Naam instelling: 
 

Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling 

Oprichtingsdatum: 
 

De samenwerking kent zijn wortels al in 1976, toen voor 
het Waterschap De Groote Waard en enkele inliggende 
gemeenten samenwerking op het gebied van de onroerend 
goed belasting en verontreinigingsheffing werd gezocht. In 
de loop der jaren is de samenwerking in taken en 
opdrachtgevers gegroeid. 
 
In 2001 is de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 
ontstaan. Per 1 januari 2005 is het nieuwe waterschap 
Hollandse Delta toegetreden tot de regeling. Dit 
waterschap is ontstaan uit de fusie van vijf waterschappen 
waaronder het waterschap Groote Waard. 

Opdrachtgevers: 
 

Per 2005 kent de SVHW achttien gemeenten en het 
waterschap Hollandse Delta als opdrachtgevers. 

Juridische vorm samenwerking: 
 

De SVHW is een gemeenschappelijke regeling met een 
openbaar lichaam. De SVHW bezit dus 
rechtspersoonlijkheid en neemt als zelfstandige juridische 
entiteit deel aan het maatschappelijk verkeer. 

Takenpakket (aard en inhoud): 
De kerntaken van de SVHW liggen op drie terreinen: Belastingheffing, vastgoedinformatie en 
waardebepaling. Voor de deelnemers kunnen de uitgevoerde werkzaamheden verschillen. Zo 
verzorgt de SVHW namens sommige gemeenten nagenoeg alle belastingen, en voor andere 
gemeente slechts bepaalde belastingen. 
 
In aard gaat het om uitvoerende taken. Wel richt de SHVW zich vanuit haar expertise op 
advisering richting opdrachtgevers aangaande belastingen, zoals bijvoorbeeld in het voorbereiden 
van model-verordeningen. 
 
Reden ontstaan samenwerkingsverband: 
De samenwerking in 1976 is ontstaan uit het besef dat zowel de gemeenten als het waterschap 
gezamenlijk kadastrale en bevolkingsgegevens nodig hadden voor het innen van onroerend goed 
belasting (gemeenten) en verontreinigingsheffing (waterschap). 
In de loop der jaren is dit gegevensbeheer uitgebreid en benut om ook de uitvoering van andere 
belastingen te kunnen verrichten. 
Recente wetgeving, zoals ten aanzien van authentieke gebouwenregistratie, zijn voor veel 
gemeenten reden toe te treden tot het samenwerkingsverband. 
 
Organisatie en uitvoering primaire taken: 
De toetreding van het waterschap Hollandse Delta per 1 januari 2005 betekende een omvangrijke 
uitbreiding voor de SVHW. Het aantal formatieplaatsen steeg daardoor van twintig naar zeventig. 
Knelpunt was dat bij de overgang de productie niet mocht leiden en daarmee een bepalende 
tijdsfactor voor de verandering vormde. 
 
Om die reden is gekozen om zoveel mogelijk bestaande processen te continueren en 
medewerkers bij elkaar te brengen waardoor in de huidige organisatie de afzonderlijke taken van 
de  “oude SVHW” en de waterschappen nog goed te herkennen zijn. Er is gekozen voor een 
proces van drie jaar om de organisatie te kantelen en meer in te richten op productgroepen. Er 
ontstaan dan een drietal taakgroepen: Groep bestanden, Groep heffingen en een Groep 
invordering. Naast deze drie groepen is er een ondersteunde stafgroep diensten. 
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Organisatie en uitvoering ondersteunende taken: 
De ondersteunende taken worden binnen de eigen organisatie vormgegeven in de stafgroep 
diensten. Voor specifieke taken wordt waar nodig expertise ingehuurd. 
 
Ervaring kwaliteitsverbetering: 
De SHVW wordt in een onderzoeksrapport naar de optimale schaalgrootte als volgt getypeerd: 
“SVHW is een deskundige en betrouwbare partner van en voor gemeenten en waterschappen op 
het terrein van de waardebepaling, belastingheffing en belastinginning, die borg staat voor 
continuïteit en een effectieve en efficiënte uitvoering”. 
 
Het feit dat een toenemend aantal gemeenten aanklopt om deel te mogen nemen aan de 
gemeenschappelijke regeling onderschrijft deze typering. 
 
Ervaring efficiencyverbetering: 
Zie hierboven. 
 
Ervaringen / aandachtspunten opzet samenwerking: 
De toetreding van het waterschap Hollandse Delta, met de daaraan gepaard gaande groei van 
twintig naar zeventig fte bracht ook verschillende culturen samen. Het waterschap Hollandse 
Delta was daarin ook geen eenheid, maar net daarvoor ontstaan uit de fusie van een vijftal 
waterschappen. De verschillende culturen waren en zijn nog merkbaar binnen de SVHW, 
Zoals bij het onderdeel “organisatie primaire taken” al aangegeven was er ook geen mogelijkheid 
van een lange aanloop en een daaraan gekoppeld proces van naar elkaar groeien. De 
veranderstrategie werd bepaald door het feit dat de tijd beperkt was en de productie moest blijven 
draaien. De directie SCHW is zich dan ook bewust dat de eenheid binnen de organisatie moet 
groeien, waarbij het al eerder genoemde kantelingsproces een belangrijke hefboom is. 
 
Opdrachtgever – opdrachtnemer relatie: 
De SVHW kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur hebben 
alle deelnemende gemeenten één zetel en het waterschap twee zetels. De rol van het dagelijks 
bestuur is in de praktijk beperkt. Veel zaken lopen rechtstreeks via de directeur SVHW en de 
afstemming vindt veelal plaats in het algemeen bestuur. Achterliggende gedachte is dat in het 
algemeen bestuur alle deelnemers vertegenwoordigd zijn en daarmee de betrokkenheid van alle 
deelnemers wordt vergroot. De planning en controlcyclus loopt op de voor een 
gemeenschappelijke regeling bekende wijze. Het dagelijks bestuur stelt een ontwerpbegroting 
vast, deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden/bestuur waterschap die hun opmerkingen 
kenbaar kunnen maken aan het algemeen bestuur van de SVHW, dat daar bij de vaststelling van 
de begroting rekening mee houdt. De jaarrekening wordt door het algemeen bestuur vastgesteld 
en ter kennisname aan de deelnemers verzonden. 
 
Bijzonder is dat de SVHW niet werkt volgens het principe van een vaste inwonerbijdrage. De 
bijdrage aan de SVHW is gebaseerd op een tariefstelling per product, waarbij er ook onderscheid 
wordt gemaakt in categorieën deelnemers, bijvoorbeeld afwijkende tarieven voor gemeenten 
binnen Hollandse Delta en gemeenten die niet tot het gebied van dat waterschap behoren. Deze 
verschillen zijn verklaarbaar doordat voor gemeenten binnen Hollandse Delta dezelfde 
gegevensbestanden meerdere malen kunnen worden benut. 
 
Voordeel van deze kostensystematiek is de transparantie en een grotere zekerheid bij de 
deelnemers omtrent de omvang van de bijdrage. Bovendien stemt het overeen met gevoel 
“betalen voor wat wordt afgenomen”. Batige saldo’s die hoger liggen dan het benodigde 
weerstandsvermogen worden gerestitueerd aan de deelnemers. 
 
Om een tweetal redenen staat het opdrachtgever – opdrachtnemerschap op dit moment voor de 
SVHW volop in de aandacht: 
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1. De invoering van dualisme, dat de vraag oproept welke organen van de gemeente worden 
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Als de duale lijn wordt 
doorgetrokken leidt dit tot raadsleden die vertegenwoordigen in het algemeen bestuur en 
collegeleden die vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur. Spanning is dat het algemeen 
bestuur meer kaderstellend wordt en op grotere afstand opereert, en dat het dagelijks bestuur 
een prominentere rol krijgt. In het dagelijks bestuur is echter een vertegenwoordiging van alle 
deelnemers niet mogelijk hetgeen per saldo tot gevolg kan hebben dat de algehele 
betrokkenheid van de deelnemers daalt. De SVHW is daarmee niet meer iets van ons allen, 
maar een organisatie op afstand; 

2. De onderscheiden rollen van de opdrachtgever. De deelnemers zijn eigenaar, opdrachtgever 
en op onderdelen ook nog klanten van de SVHW. Formeel is de eigenaar – 
opdrachtnemerverhouding eenzijdig geregeld in de tekst van de gemeenschappelijke regeling. 
De opdrachtgever – opdrachtnemerrelatie is tot op heden niet formeel uitgewerkt. Deelnemers 
treden toe tot de gemeenschappelijk regeling, accepteren de uniforme spelregels en vanaf dat 
moment geldt de gebruikelijke manier van werken. 
Tot op heden heeft het ontbreken van een helder rolonderscheid niet geleid tot knelpunten. 
Echter bij toename van het aantal deelnemers moet hier wel aandacht aan worden besteed. 
Het belang van de eigenaar (continuïteit borgen) hoeft niet altijd overeen te komen met het 
belang van de opdrachtgever (beste prijs-kwaliteitverhouding). 
Dit rolonderscheid wordt op dit moment verder uitgewerkt, waarbij een oplossingsrichting is 
om de verschillende rollen ook in persoon te scheiden. De eigenaarsrol kan bestuurlijk worden 
ingevuld en ligt besloten in de gemeenschappelijke regeling. De opdrachtgeversrol kan 
ambtelijk worden belegd, waarbij een aparte individueel opdrachtgever – 
opdrachtnemerscontract per deelnemer wordt gesloten. Alternatief voor dit laatste kan ook 
een voor alle deelnemers geldend opdrachtgever-opdrachtnemersconvenant zijn. 

 
 
Leerpunten: 
In aanloop van het proces van toetreding van het waterschap Hollandse Delta zijn diverse 
personeelsbijeenkomsten gehouden. Ervaring van de directie was dat zaken expliciet werden 
benoemd, maar dat ervaring van (vooral toetredende) personeelsleden was dat informatie 
impliciet was besloten. Dus check of de boodschap goed is overgekomen. 
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Naam instelling: 
 

Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal 

Oprichtingsdatum: 
 

1 januari 1997 

Opdrachtgevers: 
 

Gemeente Bergen op Zoom 
Gemeente Roosendaal 

Juridische vorm samenwerking: 
 

Gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 

Takenpakket (aard en inhoud): 
De organisatie voert een takenpakket over de volle breedte van de veiligheidsketen (pro-actie, 
preventie, preparatie, repressie en nazorg). 
De organisatie richt zich op de uitvoerende taken, en daarnaast beleidsvoorbereidende taken voor 
beide gemeenten. De vaststelling van de beleidsvoorstellen is voorbehouden aan de afzonderlijke 
gemeenten. Beide gemeenten kennen hiervoor een aparte beleidsmedewerker brandweer.  
Reden ontstaan samenwerkingsverband: 
De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom hadden behoefte aan meer strategische 
samenwerking. Door deze samenwerking konden de gemeenten zich beter profileren ten opzichte 
van de andere (grotere) gemeenten in de brabantse stedenrij. De brandweer was de pilot in deze 
samenwerking. Niet vanuit een strategische visie op de brandweertaken, maar vanuit de gedachte 
dat de brandweer-samenvoeging relatief eenvoudig zou zijn. 
Organisatie en uitvoering primaire taken: 
Vanaf de oprichting was de brandweer in naam één maar kenmerkte de uitvoering zich door twee 
gescheiden brandweren die elk op eigen wijze invulling aan de taken gaven. Sinds 1997 is het 
traject ingezet om de werkprocessen te uniformeren en waar mogelijk ook tot één fysieke locatie 
voor de uitvoering te komen. Tot op heden is dit proces nog bezig, het proces is vooral ook de 
laatste jaren sterk gestimuleerd. 
Vanwege normtijden vindt de repressieve uitruk vanuit beide gemeenten plaats (beide 24-uurs 
beroepsbezetting, aangevuld met vrijwilligers), maar zijn de beroepskrachten inzetbaar voor beide 
posten. 
Voor gebruiksvergunningen voeren de gemeenten elk een afwijkend beleid. De taken pro-actie / 
preventie zijn bewust op twee locaties vormgegeven om de aansluiting op de gemeentelijke 
processen beter vorm te geven. Wel is een traject ingezet om specialistische taken in dit werkveld 
te bundelen.  
Organisatie en uitvoering ondersteunende taken: 
Bij het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling per 1-1-1997 is vastgesteld dat de 
brandweer voor wat betreft de ondersteunende taken self-supporting is. Deze taken worden door 
een eigen stafdienst uitgevoerd. Een uitzondering vormen specialismen als inkoop en juridische 
zaken, waar indien nodig een beroep op de gemeenten wordt gedaan. 
 
Momenteel is een haalbaarheidsstudie bezig naar de mogelijkheden van een shared service voor 
de ondersteunende taken binnen de regionale brandweer Midden en West-Brabant. Deze 
regionale brandweer is ontstaan uit de samenvoeging van de regionale brandweer Breda, de 
regionale brandweer Midden-Brabant en de regionale brandweer gemeentelijk 
samenwerkingsverband West-Brabant. 
 
Het ligt in de bedoeling dat deze shared services de PIOFACH taken gaat leveren voor de nieuwe 
regionale organisatie en de gemeentelijke brandweren Tilburg, Breda en Bergen op Zoom – 
Roosendaal. Binnen de veiligheidsregio ontwikkelingen kunnen ook andere gemeentelijke 
brandweren hierop gaan aanhaken. 
Ervaring kwaliteitsverbetering: 
De ervaring is dat de uitvoering minder kwetsbaar is geworden. Een direct vergelijk met de situatie 
voor 1997 is niet mogelijk omdat door de uitvoering van het project versterking brandweer het 
takenpakket sindsdien fors in omvang is toegenomen. 
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Ervaring efficiencyverbetering: 
De ervaring is dat met name door de stimulansen van de afgelopen jaren om de processen te 
uniformeren en waar mogelijk ook fysiek bijeen te brengen (forse) besparingen haalbaar zijn 
gebleken. 
Een voorbeeld is dat tot heden zowel Bergen op Zoom als Roosendaal een duikeenheid en een 
eenheid gevaarlijke stoffen heeft. Dat wordt omgezet in een duikeenheid in Bergen op Zoom en 
een eenheid gevaarlijke stoffen in Roosendaal. 
Ervaringen / aandachtspunten opzet samenwerking: 
Zoals hierboven al genoemd was de brandweer na 1997 in naam één maar in praktijk waren er 
twee brandweren. Er wordt wel gesproken van een Ajax – Feyenoordrelatie. Met name de laatste 
jaren wordt gewerkt aan een gezamenlijk team dat waar nodig op twee locaties speelt. 
De separate culturen zijn een moeilijkheidsgraad in het proces van daadwerkelijke éénwording. 
Stemmingen als “zij krijgen al het mooie materieel en wij de oude rotzooi” leiden al snel tot een 
“hakken-in-het-zand” houding. Het benutten van natuurlijke momenten, transparante 
communicatie en het accepteren dat tijd nodig is zijn de ingrediënten voor verdere samenwerking. 
Opdrachtgever – opdrachtnemer relatie: 
De gemeenschappelijke regeling kent een algemeen bestuur bestaande uit de twee 
burgemeesters en vier raadsleden. Het ligt in de bedoeling dit om te zetten naar een 
samenstelling van de twee burgemeesters en twee wethouders. Dit dagelijks bestuur is in 
personele zin gelijk aan het algemeen bestuur. 
De gemeenschappelijke regeling hanteert een vaste planning en controlcyclus. Een begroting 
wordt opgesteld en via het dagelijks bestuur aan de beide colleges aangeboden. Deze colleges 
bieden zelf de begroting aan de eigen raden aan. De opmerkingen van de raden komen terug 
naar het algemeen bestuur die de begroting vaststelt. 
Tussentijds worden managementrapportages gemaakt. Het dagelijks bestuur fungeert in de 
praktijk als opdrachtgever en eerste aanspreekpunt voor de commandant. De commandant heeft 
een ambtelijke afstemmingsrelatie met beide gemeentesecretarissen.  
Het door elkaar lopen van de eigenaar en opdrachtrol in algemeen en dagelijks bestuur heeft in 
de praktijk (nog) niet tot knelpunten geleid. 
De kosten worden verrekend volgens een vaste inwonerbijdrage die gelijk is voor beide 
gemeenten. Alleen ten aanzien van de gebruiksvergunningen worden, gelet op de onderscheiden 
gemeentelijke beleidslijnen, aparte financieringsstromen gehanteerd. 
Leerpunten: 
Twee leerpunten zijn benoemd. 
Ten eerste de visie ten aanzien van de samenvoeging. Zoals vermeld is de visie van de 
samenvoeging niet gerelateerd aan de brandweertaken maar aan het strategisch belang van 
samenwerking tussen de gemeenten in het algemeen. Een duidelijkere visie op de inhoud van de 
brandweertaken had kunnen bijdragen aan een eerdere ontwikkeling van de uniformering van 
processen, en het daardoor eerder ontstaan van een brandweer die niet alleen in naam, maar ook 
in uitvoering één brandweer is. Het ontbreken van een heldere visie heeft niet bijgedragen aan het 
ontwikkelen van een klimaat waarin het vinden van kwaliteits- en efficiencyverbetering als 
vanzelfsprekend worden ervaren. 
Ten tweede was het moment van de samenvoeging minder gelukkig omdat per 1-1-1997 ook een 
gemeentelijk herindeling met de gemeenten Wouw en Halsteren plaatsvond. Beide gemeenten 
hadden en hebben nog een repressieve post met vrijwilligers. Een gefaseerder proces had naar 
verwachting beter verlopen. 
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Bijlage C: Casus gemeenten Ten Boer – Groningen 
 
In deze bijlage wordt de casus van de gemeenten Ten Boer en Groningen omschreven. De 
informatie over deze casus en de stukken en nota’s die bij deze casus behoren, zijn ontleend 
aan de site www.sharedservicesbijdeoverheid.nl. 
 
Allereerst wordt kort de achtergrond van de casus toegelicht. Daarna wordt ingezoomd op 
die onderdelen van de casus die voor deze scriptie van belang zijn. Dit betreffen 
achtereenvolgens de strategie, de opdrachtgever – opdrachtnemerrelatie en de leerpunten 
die naar voren komen. 
 
 
Achtergrond: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een beschrijving van het experiment van de gemeente Ten Boer om het takenpakket uit te 
besteden aan de gemeente Groningen. 
De gemeente Ten Boer is een relatief kleine gemeente bestaande uit 9 dorpskernen, met in totaal 
circa 7.150  inwoners. Het ligt ten noordoosten van de stad Groningen (179.000 inwoners).  
 
Bij de behandeling van de begroting 2003 in november 2002 heeft de gemeenteraad zich 
uitgesproken over de toekomst van de gemeente Ten Boer. De raad gaf het college de opdracht 
te komen tot een zelfstandige en ondernemende gemeente, die samenwerking zoekt om haar 
doelstellingen te realiseren. De gemeenteraad heeft daarbij het belang van de burger centraal 
gesteld. Dit moet zich uiten in een goede dienstverlening, zowel kwantitatief als kwalitatief tegen 
een aanvaardbare prijs.  
 
Hoewel samenwerking met één of meerdere plattelandsgemeenten meer voor de hand ligt, is de 
afgelopen jaren gebleken dat Ten Boer geen natuurlijke samenwerkingspartners heeft in de 
buurgemeenten Bedum en Loppersum. Daarmee werd duidelijk dat een andere oplossing gezocht 
moest worden om te voldoen aan de criteria van de gemeenteraad.  
 
Het gaat hierbij echter niet om het uitbesteden van een klein scala aan uitvoeringstaken, maar om 
het maximaal uitbesteden van het gemeentelijk takenpakket aan de gemeente Groningen, 
met overname van personeel. Uitgangspunt is de gedachte dat de redenen van het bestaan van 
de gemeente zijn gelegen in de ontwikkeling van beleid op diverse terreinen. De uitvoering van 
het beleid is geen kerntaak van een gemeente.  
 
De inzet is om, vanuit een eigen identiteit met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid, de kwaliteit 
en efficiëntie van de taakuitvoering, te garanderen. Daartoe wordt bekeken of er vergaande 
uitbestedingsafspraken kunnen worden gemaakt met de gemeente Groningen. De uitbesteding 
heeft betrekking op beleidsvorming (niet-identiteit gebonden) en – uitvoering. Zo blijft er alleen 
nog een kernapparaat over.  
 
Het experiment van Ten Boer is uniek omdat er nog geen model bestaat waarbij een kleine 
gemeente haar taken maximaal uitbesteedt aan een grote buurgemeente met volledig behoud van 
bestuurlijke zelfstandigheid en zeggenschap over haar takenpakket. Desondanks kan het 
beschouwd worden als een vorm van shared services. 

 
Strategie: 
 
De criteria die de gemeenteraad van Ten Boer bij de begrotingsbehandeling in november 
2002 stelde met het oog op de toekomst waren als volgt: 

• Zelfstandigheid als uitgangspunt; 
• Versterking van de identiteit van Ten Boer 
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• Groei van de hoofdkern 
• Beperking kwetsbaarheid van de eigen organisatie 
• Waarborgen van de kwaliteit van de organisatie 
• Realisering van maximale efficiëntie in de bedrijfsvoering 

 
Het college van Burgemeester en Wethouders is vervolgens tot de conclusie gekomen dat 
het concept ‘Model Ten Boer – Groningen” tegemoet komt aan de door de raad 
geformuleerde criteria. Dit concept komt neer op maximale uitbesteding, waarbij in Ten Boer 
slechts taken blijven die nodig zijn voor de strategische beleidsontwikkeling en regie op het 
proces, den ondersteuning hiervan en taken, die zo lokaal gebonden zijn dat zij niet zouden 
moeten worden uitbesteed. Genoemd worden taken op het gebied van openbare orde en 
veiligheid, brandweer, subsidies, apv-vergunningen, voorlichting en de begroting / rekening. 
Ook blijft er een front-office in de gemeente zodat inwoners voor de meeste producten nog 
steeds in Ten Boer terecht kunnen. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat er geen wettelijke belemmeringen zijn, anders dan op het 
terrein van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) die verplicht moet worden uitgevoerd 
binnen de gemeentegrens. 
 
Uitgangspunt voor de maximale uitbesteding is de gedachte dat het bestaansrecht van de 
gemeente is gelegen in de ontwikkeling van beleid. De uitvoering van het beleid is geen 
kerntaak van de gemeente.  
 
Opdrachtgever – opdrachtnemerschap: 
 
In een notitie aan het college van Ten Boer wordt het volgende geschreven: 
 
De uitbesteding van nagenoeg alle taken kan uiteraard niet zonder het hebben van goede 
afspraken, waaronder je dit doet. Er is het besef dat het een gezamenlijk avontuur is dat je 
niet moet voorzien van zodanige regels die een soepele werking in de weg staan, maar wel 
van condities en randvoorwaarden, zodat verantwoordelijkheden goed genomen kunnen 
worden. Het Model Ten Boer – Groningen vindt feitelijk zijn kaderinstelling in de 
Raamovereenkomst. Hierin is geregeld hoe Ten Boer en Groningen als respectievelijk 
opdrachtgever en opdrachtnemer in dit model staan. Er is bepaald wie waarvoor 
verantwoordelijk is en op welke wijze zaken geregeld worden als er sprake is van 
meningsverschillen. 
 
Groningen neemt derhalve op zich om de, in de taakanalyse en financiële analyse 
beschreven taken voor Ten Boer uit te voeren onder verantwoordelijkheid en regie van de 
gemeente Ten Boer. In de Raamovereenkomst zijn hiervoor de hoofdlijnen vastgelegd. In de 
Uitvoeringsafspraken dienen de verschillende werkprocessen en kwaliteitsnormen nader te 
worden uitgewerkt. Dit zal geschieden in de invoeringsfase van het model. 
 
In het contract wordt een driedeling gemaakt voor structurele (reguliere) werkzaamheden, 
projecten en nieuwe ontwikkelingen. Elk van deze drie onderdelen kent een eigen 
verrekenmethodiek. Hierbij is ook aandacht besteed aan een ontbindingsclausule. De 
overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, maar kent een evaluatie na zes jaar. 
Op dat moment is er voor beide gemeenten de mogelijkheid om te besluiten niet verder te 
gaan met de samenwerking. Er is het besef dat het niet eenvoudig is daar invulling aan te 
geven maar onmogelijk is het niet. 
 
In de gemeente Ten Boer blijft een Unit bestuursondersteuning die zich richt op de 
opdrachtverlening aan de gemeente Groningen en de regievoering. 
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Voor de beeldvorming: de huidige organisatie in de gemeente Ten Boer kent een omvang 
van ca. 52 fte. De verwachting is dat hiervan in 2007 nog 12 fte resteert. 
 
 
Leerpunten: 
 
In de gemeente Ten Boer is een simulatie uitgevoerd waarbij de toekomstige werkelijkheid 
een stukje naar voren is gehaald. Doelstelling van de simulatie was het ervaren en leren 
omtrent opdrachtgeving, monitoring van de uitvoering en verantwoording. Dit zijn 
sleutelelementen in het samenwerkingsmodel. Bij de simulatie zijn deze zaken zowel uit het 
perspectief van de gemeente Ten Boer als uit het perspectief van de gemeente Groningen 
bekeken. Uit deze simulatie zijn aanbevelingen en actiepunten naar voren gekomen. In het 
kader van deze scriptie worden relevante aanbevelingen genoemd, en gegroepeerd volgens 
de “stalen” van de in hoofdstuk 7 besproken aandachtswaaier. 
 
Strategie: 
 
• Ten aanzien van identiteitsgebonden taken van de gemeente Ten Boer is 

geconstateerd dat een andere aanpak nodig is die nog nader geconcretiseerd moet 
worden; 

• De evaluatie van het contract moet systematisch in de loop der tijd worden 
opgebouwd. Dit moet voorkomen dat op het evaluatiemoment een niet representatief 
verslag wordt gemaakt, bijvoorbeeld door discontinuïteit van medewerkers. Tevens 
moeten goede afspraken worden gemaakt over welke variabelen betrokken worden bij 
de evaluatie; 

• Kritisch nadenken of de taken en medewerkers in één keer of gefaseerd overgaan 
naar Groningen. 

 
 
Opdrachtgever – opdrachtnemerschap: 
 
• Het is belangrijk dat de opdrachtverstrekking aan het begin van de uitvoering van een 

bepaalde taak c.q. project helder voor beide partijen (opdrachtgever en 
opdrachtnemer) moet zijn. Er moet niet begonnen worden zonder scherp te weten wat 
er speelt (inhoud en context), ander bestaat het risico dat resultaat onvoldoende 
aansluit bij de opdracht; 

• Er is gebleken dat het verstrekken (en ontvangen) van opdrachten een kunst op zich 
is, die vaardigheden vergen die afwijken van de huidige benodigde vaardigheden. 
Deze vaardigheden zullen aangeleerd moeten worden; 

• Het is belangrijk afspraken te maken (en vast te leggen) hoe omgegaan wordt met 
capaciteitsknelpunten. Niet alleen voor standaardproblemen maar ook voor 
noodclausules. Er is namelijk geen sprake van één uiteindelijk beslissend bevoegd 
gezag; 

• Goede afspraken over wat in welk overleg besproken wordt; 
• Meer duidelijkheid over de regierol van de gemeentesecretaris in Ten Boer en zijn 

aanspreekpunt in de gemeente Groningen; 
• Er moet meer duidelijkheid komen over hoe de aansprakelijkheid bij fouten naar 

derden is geregeld, en wie sanctiebevoegdheid heeft. Tevens moet duidelijk worden 
wie aansprakelijk is bij fouten en vergissingen (bijvoorbeeld in calculaties) die leiden tot 
schadelijke interne en externe effecten; 

• In principe is het de bedoeling te werken met een lumpsum financiering om te 
vermijden elke keer in afwijkingsdiscussies te komen. Tegelijkertijd is het goed een 
systeem te bouwen waarin een leer en afrekeningmechanisme wordt opgebouwd. 
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Prestaties: 
 
• Vrees dat het op langere termijn lastig is om taakuitvoering voor Ten Boer op een goed 

peil te houden. Het gevaar bestaat dat het vervalt in een technische benadering omdat 
de afstand (binding) tussen medewerkers en gemeente Ten Boer groter wordt; 

• In het kader van de veiligheidsregio’s zullen afspraken gemaakt moeten worden om bij 
calamiteiten de bemensing ten behoeve van Ten Boer te regelen; 

• Aandacht voor de communicatielijnen tussen burgers van Ten Boer (zoals klachten, 
plaatselijk nieuws) en de (beleids)medewerkers in Groningen. Feitelijk het organiseren 
van de lokale voelhorens; 

• Tijdens het invoeringstraject goed aandacht om de processen van Groningen en Ten 
Boer goed op elkaar aan te laten sluiten; 

 
 
Samenwerken: 
 
• De opstelling van beide gemeenten ten opzichte van elkaar. Er wordt gekozen voor 

een zakelijke overeenkomst van uitbesteding van taken naar Groningen. De twee 
gemeenten zullen elkaar dan ook zakelijk moeten benaderen. Aan de andere kant zijn 
beide gemeenten ook buurgemeenten, dus niet hetzelfde als gewoon zakelijk partners. 
Dit kan in de praktijk lastig zijn; 

• Oog voor de mogelijke tegenwerking van zowel huidige medewerkers in Groningen als 
medewerkers van Ten Boer die overgaan naar Groningen. De redenen voor deze 
tegenwerking en de manieren waarop ze worden geuit kunnen verschillen. 
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Bijlage D: Risicoparagraaf shared service centrum Drechtsteden 
 
Gedurende de stageperiode bij de gemeente Dordrecht is gewerkt aan de risico-paragraaf 
van het shared service centrum Drechtsteden (SSCD). 
 
Bestuurlijk is de gezamenlijke intententie voor het SSCD uitgesproken, maar voor tot een 
definitief go or no-go besluit kan worden gekomen, dient een business case te worden 
opgesteld. De risicoparagraaf is geschreven voor de projectleider die zich bezig houdt met 
deze business case. 
 
Voor het opstellen van de risicoparagraaf is de in hoofdstuk 6 van deze scriptie behandelde 
aandachtswaaier als uitgangspunt genomen. De risico’s zijn gepresenteerd in een tabelvorm 
waarin opgenomen: 
 
Factor: Factoren die een rol spelen bij de opzet van een SSC en zijn gerangschikt 

onder de hoofdgroepen: Algemeen, Strategie, Prestaties, Opdrachtgever-
Opdrachtnemer en Samenwerken; 

Risico: Een omschrijving van het risico dat bij de betreffende factor kan optreden; 
Impact risico: Een inschatting van de impact en omschrijving van de impact 

- Hoog: moeilijk of niet-herstelbare schade 
- Gemiddeld: schade die in tijd oplosbaar is 
- Laag: lichte schade die relatief eenvoudig is op te lossen; 

Fase aandacht:  De fasen in de opzet van het SSCD waarin het risico om aandacht vraagt 
    (N.B. dit hoeft niet gelijk te zijn aan de fase waarin het risico op kan treden) 
 

BS/IV:  Bestuurlijke strategie / intentieverklaring 
HS/BP:  Houtskoolschets / bestuursplan 
IP:  Inrichtingsplan 
IM:  Implementatie 
EV/OP:  Evaluatie / optimalisatie 

 
Beheersmogelijkheid: Mogelijkheden om het risico te beheersen of te handelen; 
Risico in beeld: Indruk van de mate waarin het risico onderkend is en acties zijn uitgezet ter 

beheersing. (N.B. omdat besluitvorming over het SSCD nog moet 
plaatsvinden is deze kolom in deze scriptie niet ingevuld); 

 
De risicotabel is op de volgende pagina’s opgenomen (stand van zaken november 2005). 
 
Met de projectleider is de risicoparagraaf doorgenomen waarbij naar voren kwam dat de 
aandachtswaaier een zinvolle en gestructureerde bijdrage levert. 
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Risicotabel shared service center Drechtsteden 
 
Factor Risico Impact risico, kan leiden tot Fase 

aandacht 
Beheersmogelijkheid Risico in beeld 

ALGEMEEN      
Projectplan • Mist optimalisatie / evaluatiefase Laag: geen borging evaluaties BS/IV Optimalisatie fase toevoegen  
Projectopzet • Onduidelijkheid rollen 

(opdrachtgever/opdrachtnemer en 
proces tov inhoud) 

• Dominantie grote partij(en) 

Gemiddeld: 
• Vertraging procesgang 
• Niet bekend wie bij stagnatie / 

onenigheid finaal besluit neemt 
• Gevoel macht van de grootste 

BS/IV • Goed projectplan 
• Heldere rolbeschrijving 
• Betrokkenheid partijen op alle 

niveaus borgen 

 

      
STRATEGIE      
Opdrachtgevers      
Visie afzonderlijke opdrachtgevers • Geen heldere strategie, 

noodzaakgedreven50 
• Onvoldoende beeld van bijdrage SSC 

aan eigen doelstellingen 

Hoog: niet herkennen – afhaken BS/IV • Faciliteren opdrachtgevers 
• Krachtenveldanalyse 
 
 

 

Taken voor SSC • Verschillende wensen/verwachtingen 
• Taken niet helder voor partijen 

Gemiddeld BS/IV Uitvragen opdrachtgevers 
HS/BP 

 

Consequenties SSC voor 
opdrachtgever 

Consequenties niet bekend of onderschat Hoog: leiden tot weerstand of afhaken BS/IV Consequenties in beeld brengen  

Commitment bestuur en ambtelijke 
top opdrachtgever 

• Geen of onvoldoende commitment 
• Veranderend bestuur (verkiezingen 

2006) met andere inzichten 

Hoog:  
• niet betrokken 
• geen verantwoordelijkheidsgevoel 
• (later stadium) afhaken 

BS/IV • Commitment expliciet toetsen 
• Afspraken met zittend bestuur 

goed vastleggen 
 

 

Outsourcen Outsourcen niet onderzocht of benoemd Gemiddeld:  
• verschillende verwachtingen 
• discussie in later stadium51 

BS/IV 
HS/BP 

In quick-scan verwachtingen / 
gedachten opdrachtgevers 
onderzoeken 

 

      
SSC als geheel      
Aantal opdrachtgevers • Niet bekend wie deel gaat nemen 

• Geen afspraken voor 
deelnamemogelijkheid in later stadium  

Gemiddeld:  
• procesvertraging 
• verkeerde aannames 
• onjuiste inschatting consequenties 

BS/IV 
HS/BP 

• Go-besluit na BS/IV fase 
• Geaccordeerd procesvoorstel 

toetreding nieuwe 
opdrachtgevers 

 

Gezamenlijke visie SSC gedeeld 
door opdrachtgevers 

• Geen gezamenlijk gedeelde visie, met 
kennis van gerechtvaardigde 
afzonderlijke belangen 

• Geen ruimte voor gerechtvaardigde 
afzonderlijke belangen 
(bv ZHZ andere organisatie dan 

Hoog:  
• eigen visie alleen leidend 
• afhaken als eigen visie geen waarheid 

wordt 
• gevoel dat geen ruimte is voor 

gerechtvaardigde afzonderlijke 

BS/IV • Advies haalbaarheid in quick-
scan 

• Gezamenlijke 
krachtenveldanalyse 

 

                                                 
50 Als visie in bestuursopdracht komt naar voren: Doelmatig werken, kwaliteit door schaalvoordelen en faciliteren regionale samenwerking. De mate van betrokkenheid bij 
regionale samenwerking lijkt verschillend. (Nog) niet alle gemeenten zijn betrokken bij ISD, Ingenieursburo e.d. 
51 Shared services kunnen een opmaat zijn naar outsourcen. Zeker bij bestuurlijk minder gevoelige taken op PIOFACH terrrein moet dit onderkend worden. De kans 
bestaat dat afzonderlijke opdrachtgevers hier verschillende verwachtingen bij hebben, die dan bij het operationeel zijn van het SSC boven tafel kunnen komen. 
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Factor Risico Impact risico, kan leiden tot Fase 
aandacht 

Beheersmogelijkheid Risico in beeld 

gemeenten)  belangen
Vorm SSC • Te laat besluit over de vorm 

• Juridische consequenties 
(ook arbeidsrecht) 

• Fiscale consequenties 
• Locatie (en centraal of decentraal) 

Hoog:  
• verwachtingen niet ingevuld 
• afhaken opdrachtgevers 
• ongewenste of niet onderkende 

financiële en personele gevolgen 
• frustaties personeel (met name fysieke 

locatie) 

BS/IV 
HS/BP 

• Vorm en consequenties 
vroegtijdig bepalen 

 

 

      
Veranderstrategie      
Snelheid • Onduidelijkheid scenario: fasering of 

big-bang scenario 
• Verschillende wensen tav scenario 

Gemiddeld: stagnatie proces HS/BP    Goedgekeurde veranderstrategie

Wijze • Onduidelijkheid focus: eerst richten op 
afstemmen processen of eerst fysiek 
bijeenbrengen (of combinatie) 

• Verschillende wensen tav focus 

Gemiddeld: stagnatie proces HS/BP   Goedgekeurde veranderstrategie

Verandervermogen en bereidheid • Onvoldoende aanwezig 
• Onvoldoende te ontwikkelen 

Gemiddeld:  
• stagnatie proces 
• draagvlak verliezen 

HS/BP • Faciliteren opdrachtgevers bij 
competentie-ontwikkeling 

• Openheid over mogelijkheden 
medewerkers 

 

      
Kosten      
Investeringen en terugverdientijd • Onduidelijk beeld kosten opzet SSC 

• Onduidelijk beeld besparingen 
• Onnauwkeurige cijfers 

Hoog:  
• afhaken opdrachtgevers 
• onjuiste / niet reëele verwachtingen 

BS/IV 
HS/BP 

• Goede analyse 
• Helderheid 

nauwkeurigheidsmarge 

 

      
Doemscenario       
Opzet SSC mislukt • Schade onderlinge verhoudingen 

• Succesfactor voor andere 
samenwerkingsvormen valt af 

• Kosten 

Hoog - zeer hoog BS/IV What-if constructie bespreken  

      
PRESTATIES      
Primaire processen • Primaire processen onvoldoende 

bekend of in beeld; 
• Mate van standaardisatie niet helder of 

onvoldoende 

Gemiddeld: 
• lagere efficiency  
• lagere kwaliteit 
• hogere kwetsbaarheid 

HS/BP 
 

• Quick-scan levert input 
• Uitwerken in HS/BP fase 

 

Ondersteunende processen • Ondersteunende processen 
onvoldoende in beeld 
 

Gemiddeld: 
• minder draaien primaire processen 

HS/BP Uitwerken in aansluiting op primaire 
processen 

 

Randvoorwaardelijke processen 
(bv ICT) 

• Niet bekend 
• Niet georganiseerd 

Hoog:  
• SSC kan niet / beperkt starten 
• dure noodconstructies 
• ontevreden afnemers 
• valse start 

BS/IV 
HS/HP 

Randvoorwaarden in beeld brengen 
en uitwerken 
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Factor Risico Impact risico, kan leiden tot Fase 
aandacht 

Beheersmogelijkheid Risico in beeld 

• impact andere samenwerkingsvormen 
Service-gerichtheid • Missen klantgerichte benadering 

• Onvoldoende competenties 
Gemiddeld: 
• ontevreden klanten 
• negatieve beeldvorming 

HS/HP 
 
IP/IM 

Analyse en realisatie voorzieningen 
 
Ontwikkelen competenties 

 

Prestatiemeting 
(opzet en evaluatie) 

• Norm niet bekend 
• Wijze meting niet bekend 
• Frequentie niet bekend 

Gemiddeld: 
• onjuiste kengetallen voor bepaling 

gegevens opzet SSC 
• evaluatie functioneren SSC gerelateerd 

aan onjuiste cijfers 

BS/IV 
HS/HP 
 
EV/OP 

Norm en wijze meting expliciet 
benoemen 

 

      
OPDRACHTGEVER-NEMER      
Opdrachtgever      
Rolzuiverheid • Doorelkaar lopen van rol als eigenaar 

en rol als opdrachtgever 
Gemiddeld: tegenstrijdige belangen als 
eigenaar ten opzichte van opdrachtgever 

HS/BP 
IP 

• Rollen helder maken 
• In personele zin scheiden van 

rollen bij opdrachtgever 
(bv eigenaar bestuurlijk, 
opdrachtgever ambtelijk) 

 

Regierol • Onvoldoende vermogen om 
opdrachtgeversrol te vervullen 

Gemiddeld: productie SSC sluit niet aan bij 
verwachte vraag 

HS/HP 
IP 

• Opdrachtgevers faciliteren in 
opzette opdrachtgevers / regie 
rol 

• Ontwikkelen competenties 

 

Macht-autonomie • Bestuurlijke gevoeligheid over afbreuk 
autonomie 

Hoog: bestuurlijk commitment gaat verloren BS/IV 
HS/BP 

• Heldere opdrachtgever – 
opdrachtnemerrelaties; 

• Draagvlak ontwikkelen bij 
bestuurders door goede uitleg 
(vertrouwen) 

 

      
Opdrachtgever – opdrachtnemer      
Relatie regierol –
managementverantwoordelijkheid 

• Te veel regie: geen ruimte voor 
managementverantwoordelijkheid SSC 

• Te weinig regie: management SSC 
wordt alleenheerschappij 

• Toename bureaucratie door noodzaak 
vastleggen “alledaagse” 
werkzaamheden 

Hoog: spanning op functioneren en daarmee 
prestaties SSC 

HS/BP 
IP 
IM 

• Heldere opdrachtgever – 
opdrachtnemerrelaties; 

• Competenties ontwikkelen; 
• Vertrouwen creëren; 
• Samenwerkingsgerichtheid 

(nuchterheid over wat wel en 
niet expliciet moet worden 
vastgelegd) 

 

Afspraken • Geen heldere afspraken over 
levertijden en kostenverrekening 

Gemiddeld:  
• ontevredenheid over prijs/prestatie-

verhouding 
• discussies over kosten 

HS/HP 
IP 

• Helder opdrachtgever – 
opdrachtnemerrelaties 

 

      
Opdrachtnemer      
Rolzuiverheid • Onduidelijkheid over rol procesleiding 

(verbeteren SSC), dagelijkse operaties 
en ambassadeursrol bij functioneren 
SSC. 

Gemiddeld: 
• Span of control te groot voor 

management SSC 
• Onduidelijkheid over aanspreekpunten 

HS/HP 
IP 
IM 

• Rollen onderscheiden en waar 
mogelijk in persoon scheiden 
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Factor Risico Impact risico, kan leiden tot Fase 
aandacht 

Beheersmogelijkheid Risico in beeld 

      
Aansprakelijkheid • Aansprakelijkheid voor schade door 

uitvoering van taken SSC ligt niet vast. 
Gemiddeld: 
• financiële risico’s 
• afbreuk vertrouwen 

HS/HP 
IP 

• Aansprakelijkheid regelen  

SAMENWERKEN      
Vertrouwen • Geen of onvoldoende vertrouwen in 

onderlinge relaties (opdrachtgevers, 
management, medewerkers) 

• Gevoel van macht van de grootste 

Hoog: 
• geen bereidheid ruimte voor open 

einden te laten en deze gaandeweg te 
ontwikkelen; 

• ja zeggen en nee doen; 
• afhaken partijen 

Hele 
proces 

• Ruimte voor inbreng partijen 
borgen 

• Goede terugkoppelingen 
• Ruimte vertrouwensvraag te 

bespreken 
• Voelhorens projectleiding 

 

Realisme • Ontbreken realiteitsgevoel aangaande 
kosten, tijd en verwachtingen 

 

Hoog / zeer-hoog: 
• beslissingen op basis van onjuiste of 

onvolledige informatie 
• verwachtingen prestaties worden niet 

waargemaakt 
• niet tijdig gesteld om als succesfactor 

voor overige regionale ontwikkelingen 
(ISD) te opereren 

• onvoldoende financiële middelen voor 
opzet 

• ingeboekte, maar niet te realiseren 
taakstellingen 

BS/IV 
HS/BP 
IP 

• Verwachtingenmanagement 
• Realistisch projectplan 
• Uitstraling top organisatie en 

bestuur 
• Commitment 

 

Betrokkenheid • Alleen top-down benadering 
• Geen meepraten, meedenken, 

meebeslissen 
• Geen ontwikkelingsmogelijkheden 

voor medewerkers op weg naar SSC 
• Geen aandacht voor verschillen per 

gemeente / partij 

Gemiddeld – hoog: 
• geen draagvlak werkvloer 
• vertraging besluitvorming 
• competente mensen vertrekken 

HS/BP 
IP 

• Betrokkenheid OR-en borgen 
• Opzet ontwikkelingstrajecten 

 

Openheid • Geen helderheid over consequenties 
voor organisaties 

• Geen helderheid over consequenties 
op individueel niveau 

Gemiddeld: 
• wegvallen vertrouwen; 
• ontstaan van eigen WIS-verhalen 
• constructies die kool en geit sparen 
• onvoldoende competenties in SSC 

Hele 
proces 

• Faciliteren in 
voorlichtingsbijeenkomsten 

• Medestanders creëeren (het 
moet iets van ons allen zijn) 

• Draagvlak opbouwen 
• Spreekuurmogelijkheden 

 

Communicatie • Ontbreken communicatieplan 
• Niet uitvoeren communicatieplan 

Gemiddeld: 
• Ontstaan verschillende beelden 
• Voorbijgaan aan stakeholders 

Hele 
proces 

• Opzet communicatieplan  
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