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BIJLAGE 1:  Bespreekpunten interviews 
 
Ten behoeve van de uniformiteit en consistentie in vraagstelling is een lijst van bespreek-
punten en stellingen opgesteld, welke als leidraad is gehanteerd bij de interviews met 
deskundigen op het gebied van SSC’s. De mate van diepgang waarin deze bespreekpunten 
tijdens de interviews aan de orde zijn gesteld varieert naar gelang de relevantie ervan. 
 
Bespreekpunten: 
 

1. Organisatie 
 

- Wat verstaat u onder een Shared Service Center. 
- Wat zijn volgens u de voordelen van een Shared Service Center. 
- Wat zijn de nadelen van een Shared Service Center. 
- Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren. 
- Hoe denkt u dat het SSC als organisatiemodel er over vijf of tien jaar uitziet. 
- Waar ligt volgens u dé kracht/waardecreatie van een Shared Service Center. 

 
 

2. Besturing 
 

- Welke impact heeft de veranderende zeggenschapsverhouding op de samenwerking. 
- Wat zijn volgens u de essentiële schakels tussen de klant en het Shared Service 

Center om de klantbinding te optimaliseren. 
- Wat zijn de kenmerkende verschillen tussen een Shared Service Center en het 

traditionele business unit model. 
- Op welke manier kunnen de geleverde prestaties worden geborgd. 

 
 

3. Klantbeleving 
 

- Wat zijn de valkuilen/dilemma’s van een Shared Service Center en hoe daarop 
anticiperen. 

- Wat zijn volgens u de kritische factoren in de klant- leverancierrelatie. 
- Op welke manier kan de dienstverlening beter aansluiten bij de klant. 
- Hoe kan de verwachting van de klant worden gemanaged (sturen op gedrag en 

resultaat / aansturingspatroon). 
- Welke manier van aansluiting vinden is het meest effectief en waarom. 

 
 
Stellingen: 
 

1. Het SSC is een blijvende organisatievorm. 
2. HRM outsourcing is de oplossing voor een betere dienstverlening. 
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BIJLAGE 2:  Interview 1 
 
Op 25 maart 2008 van 10.00 tot 12.00 uur is de heer drs. G.J. Schnepper geïnterviewd         
in Delft. Vooruitlopend op dit gesprek is inzage gegeven in de onderzoeksopzet en 
meegedeeld dat de vragen gebaseerd zijn op drie hoofdthema’s: organisatie, besturing en 
klantbeleving. 
 
Achtergrond 
De heer Schnepper is manager bij Corgwell en maakt deel uit van het managementteam. 
Zijn bedrijfskundige achtergrond aangevuld met zijn jarenlange kennis/ervaring met SSC’s 
en de ontwikkeling hiervan is goed bruikbaar bij het adviseren van organisaties over 
herinrichtingstructuren. Vanaf juni 2007 tot december 2008 is de heer Schnepper uitgeleend 
aan de gemeente Delft voor het implementeren van een radicaal veranderingproces.  
 
Organisatieprofiel 
Corgwell is een netwerkorganisatie, met verschillende samenwerkingsvormen en verleent 
haar diensten aan organisaties in zowel de publieke als private sector. Sinds de oprichting  
in juni 2004 hebben prominente partijen als Deloitte Human Capital Group Interim 
Management, Visser Copini & Partners en De Roo Management en Advies zich bij Corgwell 
aangesloten. Voor de overname van enkele bureaus werkte de heer Schnepper als 
consultant bij Visser Copini & Partners.  
 
De aandachtsgebieden zijn verandermanagement en deels consultancy. De kracht van 
Corgwell ligt in het uitbouwen van het huidige portefeuillebestand en verkennen van nieuwe 
marktsectoren en die zo mogelijk overnemen. 
 
Vragenlijst 
 
Thema ORGANISATIE 
 
Wat verstaat u onder een Shared Service Center. 
 
In het Shared Service Center worden ondersteunende diensten van verschillende deel-
organisaties in één organisatie samengebracht. Vrijwel alle ondersteunende activiteiten 
kunnen in een SSC worden geconcentreerd. Vanuit dit SSC worden alle deelorganisaties 
ondersteund op basis van een professionele klant- leverancierrelatie. Het gaat om een 
onderneming binnen een organisatie die technologie, mensen en infrastructuur aanbiedt met 
als doel om de interne klanten van dienstverlening (op maat) te voorzien. 
 
Wat zijn volgens u de voordelen van een SSC. 
 
Het is één van de 'buzzwords' in managementland: SSC’s. Dat is niet verwonderlijk, zowel 
kostenbesparing als kwaliteitsverbeteringen zijn verleidelijke perspectieven voor organisaties 
die willen bezuinigen en concurrerend willen zijn. 
 
Eén van de kernpunten bij het verkleinen van het ambtenarenapparaat is een drastische 
sanering van regels, waardoor de overkill aan bureaucratische processen/procedures 
vereenvoudigt en versoepeld kan worden. Er wordt een snellere service verwacht. 
Het willen bereiken van een grotere transparantie door het vastleggen van prijsvolume en 
kwaliteit van de te leveren diensten. Hierdoor worden de werkelijke behoeften en kosten 
zichtbaar. Dat inzicht biedt ook meer mogelijkheden voor benchmarking. 
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Wat zijn de nadelen van een SSC. 
 

- Voor individuele medewerkers kan de consequentie zijn dat de functie vervalt of 
wijzigt. 

- Standaardisatie gaat ten koste van uniciteit en decentrale autonomie; twijfels over 
bereidheid te harmoniseren. 

 
Wat zijn de belangrijkste succes en faalfactoren. 
 
De heer Schnepper refereert aan een gehouden survey door PwC in 1997 onder 500 
topmanagers. Uit dit onderzoek blijkt, dat 17 van de belangrijkste succes- en faalfactoren bij 
veranderingsprojecten menselijke (irrationele) factoren zijn. In onderstaande kolommen zijn 
de rationele factoren cursief weergegeven. 
 
Top 10 succesfactoren    Top 10 faalfactoren 
 

- Sponsorschap van de top   -   Strijd om middelen 
- Mensen eerlijk behandelen   -   Functionele grenzen (macht) 
- Medewerkers betrekken   -   Veranderingsvaardigheden 
- De juiste boodschap brengen   -   Middenmanagement 
- Voldoende training    -   Lange doorlooptijden ICT  
- Heldere prestatiemaatstaven   -   Communicatie 
- Opnieuw bouwen van teams   -   Weerstand van medewerkers 
- Investeren in cultuur    -   HR training aspecten 
- Belonen van succes    -   Initiatief-moeheid 
- Inzet van interne 'kampioenen'   -   Onrealistische tijdspaden 

 
 
Het managen van de zachte factoren (intangible) zoals cultuurverandering, draagvlak en 
communicatie zijn doorslaggevend voor het slagen van de invoering van een SSC. Bij het    
in beeld brengen van de menselijke factoren maakt de heer Schnepper gebruik van de 
Management Drives methodiek. 
 
Het succes van veel veranderingen wordt bepaald door de mindset van de individuen en van 
het collectief. Uit praktijkervaringen blijkt dat mensen hun aarzelingen niet op voorhand willen 
uitspreken bij een verandering. Zaken als angst voor het onbekende, het vertrek uit een 
vertrouwde omgeving, worden nauwelijks uitgesproken, maar liggen wel degelijk ten grond-
slag aan ieders persoonlijke opstelling ten opzichte van een SSC. Met de theorie van drijf-
veren (Managementsdrives) wordt bij het waardengestuurd implementeren van verande-
ringen aandacht besteed aan de gedachten van stakeholders (alle belanghebbenden).       
De methodiek leidt veelal tot verdere inzichten en kan helpen de factoren bij huidige en 
potentiële opdrachtgevers te beheersen en meetbaar te maken.  
 
Waar ligt volgens u dé kracht/waardecreatie van een SSC. 
 
Het biedt toegevoegde waarde voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor de service-
organisatie kan bundeling van expertise over de DJI sectoren een waardevermeerdering 
inhouden. Er blijft een onderscheid in de individuele (SSC gerelateerd) en collectieve 
waardetoevoeging. Afgestemd dient te worden of de klant dat ook zo ervaart. Die commu- 
nicatie verhoogt het inzichtelijk krijgen van elkaars positieve aanvullingen. Voortdurend  
moet aan de klant worden uitgelegd wat de organisatorische voordelen zijn. De klant beseft 
misschien niet dat er een volledig ingerichte backoffice is waarop medewerkers kunnen 
terugvallen. Deze ondersteuning leidt meer dan voorheen tot betere adviezen (prijs in 
verhouding met kwaliteit).  
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Toegevoegde waarde biedt een aantal zekerheden, garanties en effecten: 
 

- Kwaliteit van de dienstverlening. 
- Garantie dat interne processen en procedures goed zijn vormgegeven en worden 

gecontroleerd. 
- Basis voor vertrouwen, beoordeling door externe accountant. 
- Goede, tijdige en accurate dienstverlening. 
 

Thema BESTURING 
 
Wat zijn volgens u de essentiële schakels tussen klant en het SSC om de klantbinding 
te optimaliseren. 
 
In het bijzonder de adviseurs en accountmanagers. 
 
Wat  zijn de kenmerkende verschillen tussen een SSC en het traditionele business unit 
model. 
 
Momenteel is het concept van Shared Service Center één van de meeste bewandelde 
wegen om binnen een onderneming kwaliteit te verbeteren, processen te optimaliseren en 
tegelijkertijd kosten te besparen. Ook HRM voelt steeds meer de druk om de kosten te 
verlagen en tegelijk de kwaliteit te verbeteren. Daarom begint ook HRM de weg naar een 
SSC te ontdekken. In de traditionele business units was die drang voor verbetering veelal 
oppervlakkiger.  
 
In vergelijking met het business model is er een barrière (drempel) in het gemak waarmee  
de klant de adviseurs en/of P&O medewerkers rechtstreeks kan aanspreken. De dienst-
verlening is op afstand geplaatst en daardoor heeft de klant minder grip op de onder-
steuning. 
 
Op welke manier kunnen de geleverde prestaties worden geborgd. 
 
Het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst is en manier om afspraken SMART    
te maken, inclusief de Key Performance Indicators (KPI). 
 
Thema KLANTBELEVING 
 
Wat zijn de valkuilen/dilemma’s van een SSC structuur en hoe daarop anticiperen. 
 
Het is van belang om vooraf een doordachte business case op te stellen: welke diensten 
gaat het SSC leveren, wat betekent de eindsituatie voor de klanten, wat betekent dit voor   
de transitie richting, wat is de bedrijfseconomische onderbouwing, hoe vindt de (aan)sturing 
plaats en hoe zien de processen er uit.  
 
Wat zijn volgens u de kritische factoren in de klant- leverancierrelatie. 
 

- Nakomen van beloofde dienstverlening. 
- Stel het belang van de klant centraal in de interne processen. 
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Op welke manier kan de dienstverlening beter aansluiten bij de klant. 
 
De klanten die zich het meeste uitspreken maken zich het drukst om de veranderingen en 
zijn meestal betrokken. Het is aan te bevelen om adviseurs te trainen in het doorvragen naar 
de kern van de uitlatingen. Door deze groep handig te bevragen kunnen het de grootste 
duwers van de verandering worden. 

 
Hoe kan de verwachting van de klant worden gemanaged. 
 
Door het inbouwen van een getrapt dienstverleningsmodel, waarin vragen en verzoeken om 
ondersteuning zo goedkoop mogelijk kunnen worden afgehandeld. Als de vraag aansluit op 
het gestelde stramien van standaarddiensten, dan kan het SSC die dienst efficiënt leveren. 
Bij meer specialistische en afwijkende vragen zouden andere afspraken gemaakt moeten 
worden. Het palet aan (standaard)diensten moet het SSC blijven benadrukken.   
 
Welke manier van ‘aansluiting vinden’ is het meest effectief en waarom. 
 
De onderstaande one-liners geven de mate van sharing op de drie niveaus aan: 
 

1. Strategisch: ‘no best way’.  
2. Tactisch (Advies): ‘some best ways’. 
3. Operationeel (Beheer): ‘one best way’.  

 
Op het strategische vlak is sprake van een hoge mate van maatwerk en (relatief) geen 
routine. Er is geen één unieke oplossing. Op het tactische level kan overwogen worden om 
enkele processen te standaardiseren: niet alles leent zich daarvoor. Er zijn keuzes, niet 
oneindig.  
 
Naarmate routinematige activiteiten zich frequent herhalen is standaardisatie (mogelijk) beter 
en kan een goed functionerende backoffice worden gegarandeerd. De beheersfuncties en 
processen lenen zich bij uitstek voor uitbesteding. Vanuit dit perspectief zou het strategische 
en tactische niveau ondergebracht kunnen blijven in een SSC.  
 
Stellingen: 
 

1. Het SSC is een blijvende organisatievorm. 
 
Het SSC is als organisatievorm permanent.  
 

2. HRM outsourcing is de oplossing voor een betere dienstverlening. 
 

Het is niet dé oplossing.  
De principes om excellente dienstverlening tegen lage kosten te kunnen realiseren zijn voor 
de interne en externe dienstverlening gelijk. Ondanks de gelijkenissen op het vlak van 
aansturing en opzet, gaat het in de praktijk om een andere manier van werken. Argumenten 
voor het (voorlopig) afzien van outsourcing zijn:   
 

- Behoud van binnen de organisatie opgebouwde HR-kennis en het opstrijken van    
de financiële voordelen die met de nieuwe aanpak zijn gemoeid. 

- Vrijheid om veranderingen in de dienstverlening en de werkprocessen aan te 
brengen: meer organisatiespecifiek dan bij een externe partij. 
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Algemeen deel 
 
Bij verandertrajecten levert Gorgwell maatwerk. Maatwerk omdat niet alleen wordt gekeken 
naar de inhoudelijke vraagstelling (wat), maar zeer nadrukkelijk wordt gekeken naar de 
omgeving waar de problematiek zich voordoet en de medewerkers die het aangaat (wie).  
De heer Schnepper is ervan overtuigd dat een oplossing van een probleem of een 
verandering niet zonder betrokkenheid van de medewerkers kan. 
 
Deze vorm van dienstverlening en leveren van maatwerk wordt bij Gorgwell aangeduid als  
waardengestuurde dienstverlening, waarbij de methode van Management Drives de basis 
vormt. Deze methodiek vindt haar wetenschappelijke basis in de theorie van dr. Graves1,   
die stelt dat mensen worden gekenmerkt door verschillende drijfveren. Uitgangspunt is een 
mensgerichte aanpak voor organisatieontwikkeling, waarbij de drie componenten Wie, Wat 
en Hoe integraal worden verweven. 
 
Er zijn vrij veel SSC bewegingen binnen de overheid om kwaliteit en kosten te beïnvloeden. 
De praktijk is erg weerbarstig. Het antwoord hierop zit niet in de feiten of de cijfers maar in  
de menselijke maat. Het harde verhaal is eenvoudig uit te leggen, kwalitatief beter en 
goedkoper: als het werk, dat voorheen op vijf plaatsen voorkwam, wordt teruggebracht naar 
één centrale plaats. Hoewel dit logisch klinkt, is het in de praktijk een moeizaam proces. 
Hierin ligt een paradox. Het lijkt zo logisch en in de praktijk is het zo moeilijk; verschil tussen 
beoogde situatie en de weg om daar te komen. 
 
De zachte kanten in de samenwerking komen tot uitdrukking door bijvoorbeeld de klik tussen 
adviseur en toegewezen directeur (bekend met elkaar/collegiale band en bilateraal over vrije 
onderwerpen. Bij de overgang naar een SSC vervaagt die nabijheid. Een manager kan,  naar 
diegene die hiernaar onderzoek verricht, zijn irrationele beweegredenen om een vaste 
adviseur te willen behouden anders verhullen (rationeel) en daarmee klinkt het politiek 
correct. Dit wordt het ijsberg principe genoemd: 80% van alle waarheden bevindt zich onder 
de waterlijn. De argumenten vanuit de zachte categorie worden verhuld naar schijnbare 
feitelijkheden. 
 
Bij veranderingen willen mensen bepaalde verworvenheden vasthouden (ist-situatie) door 
het dreigende verlies ervan in de soll-situatie. En dat facet wordt als nadeel beleefd in de 
nieuwe situatie. Het is noodzaak om de echte dingen te traceren en daarvoor een oplossing 
te bedenken, anders wordt het kernprobleem niet opgelost. 
 
Aan de hand van een eigen ervaring wordt het verduidelijkt. Vertrekpunt is de fusie van 
zestien scholen in Brabant naar een regionaal opleidingscentrum (ROC). In de oude situatie 
hadden de scholen elk 1 directeur en 1 adjunct directeur. Door de vorming van een SSC zou 
de functieaanduiding van (adjunct)directeuren wellicht veranderen, de eigen toegekende 
status wijzigen, het niet meer kunnen beschikken over een eigen parkeerplaats en mogelijk 
verlies van de eigen secretaresse. Deze ingrijpende veranderingen deden pijn. De irrationele 
pijnpunten werden omgebogen naar argumenten als ‘ik ben tegen de reorganisatie want ik 
heb een wereldwijd onderzoek gelezen over fusie van scholen en daaruit blijkt….’ Een 
mogelijke aanpak is om de nadelen van de huidige situatie te schetsten en uitgebreider in    
te gaan op de voordelen van de nieuwe situatie. Het verschil tussen nadelen nu versus 
voordelen straks wordt benadrukt, waarbij het accent op de toekomstige situatie ligt.  
 
 

                                                           

1 Graves, C.W. (1914-1986). www.clarewgraves.com en http://en.wikipedia.org/wiki/Clare_W._Graves 
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Adviseurs en managers zijn geneigd lang stil te staan bij de voordelen van de huidige 
situatie. Het is van belang te kijken naar wat die veranderingen voor het individu, de 
medewerkers en de totale organisatie betekenen (dus op de lijn van ik, wij, zijn). Het          
uitspreken van de wij gedachten (wij als MT vinden dat..) is makkelijker dan het op jezelf     
te betrekken en concreet aan te geven wat jou stoort in de voorgenomen veranderingen.      
Dus uitspraken in de trant van ‘ik vind  …’ 
 
Naast deze gesprektechniek wordt ook de methodiek van management drives gebruikt die 
uitgaat van overheersende kleurpatronen. Blauw heeft betrekking op regels en procedures, 
terwijl de groene kleur het sociale element inhoudt. Duidelijk moet worden welke voordelen 
de persoon/organisatie wil vasthouden in de nieuwe situatie, met als basis het kleurdenken. 
De heer Schnepper wil de medewerkers en managers dwingen de voor- en nadelen van de 
nieuwe situatie te benoemen. In de businesscase zal een vergelijk moeten zijn tussen het     
Ist saldo en soll saldo. 
 
Procesverloop 
Stap 1: Wat in de huidige situatie behouden en aangeven wat niet goed is, onderverdeeld 
naar de lagen van strategisch, tactisch en operationeel. Nadelen vastleggen en erkennen. 
Tijdens rondetafel conferenties nagaan of een specifiek nadeel ook bij anderen leeft. De 
belevingen/aannames moeten worden ontkend of bevestigd. 
 
Stap 2: Het in beeld brengen van de pro’s en contra’s van de nieuwe situatie en daarmee is 
een breder vergelijk mogelijk met de oude situatie. 
 
Stap 3: Nagaan of het saldo van de oude en nieuwe situatie een verschil aantoont. Een 
gebruikte term hiervoor is burning platform: hoe is de verandernoodzaak om de medewer-
kers in beweging te houden. 
 
Stap 4: Een gefaseerd transitie traject vaststellen met een bepaalde looptijd. Het totale 
traject kent een aantal te bereiken mijlpalen. Door herhaaldelijk de urgentie van veranderen 
te verklaren kunnen gedurende het traject de tussenliggende doelen worden gemonitord, 
bijgesteld en aangescherpt. De stappen 1, 2 en 3 moeten periodiek op volledigheid worden 
getoetst (planning en control). 
 
Stap 5: Welke actuele (zachte/harde) factoren zijn er die het procesverloop (deelstappen) 
bemoeilijken. Deze vraag dient onderwerp van bespreking te zijn in het managementteam.  
In alle openheid bespreken wat er wezenlijk anders is dan aan het begin van het traject.    
Dat is managen, beslissen in onzekerheid (onzekerheidsreductie). 
 
Door goedkoper te leveren is de organisatie in het geheel beter af. In de non-profit treedt   
het principe van kosten- kwaliteitsdilemma op. Kosten die afnemen en (behoud van) 
kwaliteit. Door de gerealiseerde kostenreductie te verdisconteren in de kostprijs wordt de 
opdrachtgever minder geconfronteerd met de (beleefde) nadelen. Er moet een win-win 
situatie zijn (zichtbaar/tastbaar). 
 
In een optimaal SSC worden de medewerkers in termen van managementdrives gekenmerkt 
door rood en blauw (naleven van voorschriften). Het wordt nooit meer zoals vroeger, het is 
zakelijker en de kosten worden doorberekend. De serviceverlening is efficiënt en het sociale 
element neemt af (vorm van anonimiteit bij procesafhandeling). Bij financiële processen op 
afstand zijn de vertrouwde gezichten wellicht minder belangrijk dan bij HRM. In de nieuwe 
wereld is de sociale binding verder van elkaar verwijderd. 
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Diensten 
Het lijkt erop dat de klant wil profiteren van de voordelen van een SSC: goedkoper etc.     
met de nadelen in de vorm van een stuk bureaucratie (tegengaan van willekeur). De dienst-
verlening zou drie gradaties moeten hebben: standaardpakket, standaardpakket met 
keuzemenu en maatwerk. Als de verhouding van het dienstenaanbod (bijvoorbeeld 80%, 
15% en 5%) ter discussie komt en het gaat meer richting maatwerk (5%) dan gaan 
automatisch de kosten omhoog en is het SSC minder lucratief (kostenbesparend). Het 
budget van de klant moet zo zijn ingericht dat het toereikend is voor 80% standaarddiensten, 
met een beperkte vrijheid uit de keuzelijst en nog minder voor maatwerk. Bij de verwachting 
dat alles maatwerk is, komt de klant bedrogen uit.  
 
Bij het afwijken van de standaard, waarbij kwaliteit en grotere omloopsnelheid gewaarborgd 
moeten zijn, mislukt het systeem; de opzet van en SSC. Als klanten/medewerkers het idee 
blijven houden dat over de hele linie maatwerk wordt geleverd en het wordt teruggebracht 
naar standaarddiensten, is er een kloof. De opdrachtgever moet bekend zijn met de grenzen 
van de (verwachte) mogelijkheden en de beperkingen. Dus de verwachting van de dienst-
verlening moet goed gemanaged worden. 
 
Om defensieve opmerkingen van de klant op scherp te zetten gebruikt de heer Schnepper 
de volgende metafoor. Het maakt niet uit wat je aanraakt de komende vijf minuten, maar wat 
in deze kamer komt hier uit de eigen organisatie. Je dwingt de klant ertoe om vast te stellen 
dat het aanwezige kantoormateriaal door externe bedrijven is geleverd. Je maakt de parallel 
tussen het willen behouden van de HRM processen en de ogenschijnlijk mindere moeite met 
de levering van producten door toeleveranciers, die ook als een soort SSC zijn georgani-
seerd. Er lijkt een bepaalde vanzelfsprekendheid te zijn om ondersteuning in welke vorm dan 
ook te willen hebben. 
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BIJLAGE 3:  Interview 2 
 
Op woensdag 26 maart 2008 van 14.00 tot 15.30 uur is de heer T. Quispel MBA geïnter-
viewd in Alkmaar. Vooruitlopend op dit gesprek is inzage gegeven in de onderzoeksopzet en 
meegedeeld dat de vragen gebaseerd zijn op drie hoofdthema’s: organisatie, besturing en 
klantbeleving. 
 
Achtergrond    
De heer Quispel is directeur van het Shared Service Center Noordwest en heeft een 
essentiële rol vervuld bij de (pilot)vorming van de SSC’s binnen het Ministerie van Justitie. 
 
Organisatieprofiel 
Het SSC Noordwest is een van de vijf regionale centra binnen het Ministerie van Justitie.    
Bij de organisatie zijn 140 medewerkers werkzaam, verdeeld over de terreinen Advies, 
Personeelsbeheer, Financiën, Inkoop en ICT. De afnemers van het SSC Noordwest zijn     
de jeugdinrichting in Den Helder en de penitentiaire inrichtingen van Haarlem, Noord-Holland 
Noord (Heerhugowaard, Alkmaar en Zwaag), Amsterdam en Flevoland (Almere en Lelystad). 
 
Vragenlijst  
 
Thema ORGANISATIE 
 
Wat verstaat u onder een Shared Service Center. 
 
Ik spreek over een SSC als binnen een organisatie alle processen die op een ongeveer 
vergelijkbare wijze worden uitgevoerd zijn samengevoegd in een nieuwe, semi-autonome 
resultaatverantwoordelijke eenheid die op basis van afspraken haar diensten aan andere 
eenheden levert. 
  
Wat zijn volgens u de voordelen van een SSC. 
 

- Het creëren van schaalvoordelen (kostenreductie, bundeling van kennis, bundeling 
van investeringskracht en verminderen van kwetsbaarheid). 

- Het vergemakkelijken van afstemming en kennisuitwisseling tussen de afdelingen 
c.q. medewerkers. 

- De grotere schaal van een SSC biedt vaak meer mogelijkheden om pieken in de 
werkdruk op te vangen. 

- Terugdringen van de bureaucratie. 
 

Wat zijn de nadelen van een SSC. 
 
- Het grootste nadeel ligt in de vorming van een SSC zelf. Elke vorm van 

samenwerking legt hoe dan ook beperkingen op aan de mate waarin elke organisatie 
een eigen koers kan varen. Elke organisatie levert een stuk zeggenschap op de 
uitvoering in. Dit nadeel wordt beperkt naarmate de spelregels tussen de 
samenwerkende organisaties een hogere kwaliteit hebben. 

- Invoering van Shared Services leidt tot een proces van organisatieverandering met 
consequenties voor de medewerkers. 

- Een deel van de ambtelijke organisatie komt meer op afstand te staan en is dus   
niet meer ad hoc beschikbaar. Dit is onvermijdelijk. Door in het contract een zekere 
flexibiliteit in te bouwen is dat enigszins op te vangen. 

- Invoering kan tijdelijk ten koste gaan van de externe gerichtheid. 
 
 
 



 13 

Wat zijn de belangrijkste succes- faalfactoren. 
 

Belangrijke factoren die de kans op succes verhogen: 
 

- Besturing van het SSC (ondermeer vastleggen van taken, verantwoordelijkheden   
en bevoegdheden). 

- Performancemanagement (KPI’s, producten- en dienstencatalogus, SLA). 
- Accountmanagement. 
- Uitwerken van dienstverleningsorganisatie tussen SSC en afnemers. 
- Noodzaak van ICT-faciliteiten (een eis om voorgaande aspecten te borgen). 
 

Het onderschatte verandervermogen van een organisatie komt in beweging door gedrag, 
welke onder sterke druk staat van de structuur, processen, cultuur en technologieën. 
 
Waar ligt volgens u dé kracht/waardecreatie van een SSC. 
 

- Een SSC als katalysator voor strategisch HR. 
- Elke klant ervaart meerwaarde anders. Het is de uitdaging om te ondervinden waar 

die meerwaarde voor de klant zich kan voordoen.  
 
Hoe denkt u dat het SSC als organisatiemodel er over vijf of tien jaar uitziet. 

 
In 2003 heeft het kabinet besloten tot de oprichting van een rijksbrede organisatie               
(12 ministeries, uitgezonderd Defensie) voor personeelsregistratie en salarisadministratie, 
genaamd P-Direkt. Het doel daarvan was de dienstverlening aan de managers en 
medewerkers te verbeteren, de bureaucratie te verminderen en de efficiency te verhogen.  
In 2005 is de intensieve samenwerking tussen DJI en Logica CMG beëindigd. 
De infrastructuur van P-Direkt en het programma van eisen leverde constante problemen op 
die de voortgang belemmerde. In 2007 is een follow-up gegeven aan het samenwerkings-
verband en het streven is om in 2011 alle medewerkers van de afdeling personeelsbeheer 
van de vijf regionale SSC’s in P-Direkt te hebben ondergebracht. In totaal vinden er vijf 
concrete projecten plaats: 
 

1. Invoering van gestandaardiseerde en gedigitaliseerde HRM-processen en systemen. 
 
2. Invoering van een digitaal zelfbedieningsportaal (E-HRM), waarmee P&O transacties 

kunnen worden verricht. Bij alle SSC’s zijn nu 4 van de uiteindelijk 26 processen in 
gebruik. Naar verwachting is de implementatie van alle processen uiterlijk 1 januari 
2011 afgerond. 

 
3. Invoeren van digitale dossiers dat vanaf de werkplek toegankelijk is voor managers, 

medewerkers en HR professionals. 
 
4. Migratie naar een personeelsadministratie op basis van SAP HR. 

 
5. Aansluiting op één rijksbrede salarisvoorziening van het Facilitair Salariscentrum. 

 
Door de geschetste ontwikkelingen zal duidelijk zijn dat een SSC zeker zijn bestaansrecht 
blijft behouden, maar organisatorisch ingrijpend wijzigt. In de Nieuwe Aanpak DJI over 
achterblijven van diensten in een SSC is afgesproken dat daarover eind 2009 aparte 
besluitvorming plaatsvindt. 
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Thema: BESTURING 
 
Welke impact heeft de veranderende zeggenschapsverhouding op de samenwerking. 
 
Bij de oprichting van de SSC’s hadden ondernemingsraden op ministerieel, departementaal 
en lokaal niveau de nodige argwaan. Gaandeweg is die negatieve curve omgebogen, mede 
door de uitvoerige planvormende discussies over het sociaal vangnet voor medewerkers, die 
deze organisatieontwikkeling niet willen of kunnen doormaken. Bij de overheden is en blijft 
de invloed van inspraakorganen goed merkbaar. 
 
Wat zijn volgens u de essentiële schakels tussen klant en het SSC om de klantbinding 
te optimaliseren. 
 
De klantbinding is een goed product, zakelijk gezien. En als dienstverlener is de relatie ook 
erg belangrijk. De adviseurs zijn de vooruitgeschoven post op locatie. Als het SSC iets wil 
doen dan moeten wij er zeker van zijn dat die adviseurs goed reageren of reageren zoals wij 
dat willen. Wij halen adviseurs van locatie als de relatie te wensen overlaat. Vanuit het SSC 
gezien zou je kunnen aangeven dat het gaat om kwaliteit en minder om relationele aspecten.  
 
De accountmanager en adviseur zijn voor het SSC het bindmiddel om de relatie met de klant 
op niveau te houden. Zij moeten feilloos aanvoelen wat de dynamiek en mogelijke 
spanningsvelden binnen de klantorganisaties zijn. Het kunnen inleven in een klant vergroot 
de mogelijkheid om van betekenis te zijn. Met name de accountmanager moet nadrukkelijk  
in de voorlinie worden gepositioneerd om signalen van de klant te kunnen doorspelen in de 
organisatie. Daarnaast moet worden afgestapt van een ambtelijke cultuur en meer richting 
gegeven worden aan een bedrijfsmatige cultuur waarin mensen het fijn vinden om iets voor 
een ander te betekenen.  
 
Als de klant meer inhuur van adviseurs wil hebben dan wordt dat geregeld, mits de klant 
daarvoor betaald. Hierdoor ervaart de klant toegevoegde waarde. Minimale inzet is 1200 uur 
per jaar per adviseur. Hierbij is de vraag van de klant enigszins bepalend, bij hogere volume 
is dat mogelijk, eventueel voor projectbasis. Bij beheer is het uitsluitend operational 
excellence, geen speelruimte voor uitbreiding (lean and mean).   
 
Klacht voorkomen om de adviseur goed te laten nagaan of bepaalde beheersprocessen, 
buiten de algemene scope, kunnen worden uitgevoerd.  
 
Wat zijn de kenmerkende verschillen tussen een SSC en het traditioneel business unit 
model. 
 

- Voor het werken in een SSC vereist dat andere c.q. aanvullende competenties ten 
opzichte van de voorgaande situatie. 

- Relatiemanagement versus stafmanagement. 
- Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. 

 
Op welke manier kunnen de geleverde prestaties worden geborgd. 

 
De ervaringen over het leveren van prestaties hebben leereffecten opgeleverd. De leer-
effecten hebben voornamelijk betrekking op de gedetailleerdheid van gegevens. De ver-  
antwoording over strikt opgelegde onderwerpen vanuit de P&C cyclus dient te worden 
gecontinueerd. In de praktijk tegenkomt wil de klant aanvullende gegevens die afwijken    
van het normenkader. De mate waarin tegemoet wordt gekomen aan de ‘colour locale’ kan      
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in negatieve zin leiden tot verdere verwijdering van de standaards. De heer Quispel blijft 
voorstander van het willen aanhouden van de minimale vereisten van rapportages. De 
terugkoppeling vindt plaats door periodieke managementrapportages.     
  
Thema KLANTBELEVING 
 
Wat zijn de valkuilen/dilemma’s van een SSC structuur en hoe daarop anticiperen. 
 
Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de inbedding van een SSC in de 
organisatie. SSC vorming gaat gepaard met harmonisatie en standaardisatie van werk-
processen, waardoor decentrale managers de indruk kunnen krijgen dat maatwerk niet meer 
mogelijk is. De ondersteunende diensten worden bovendien op basis van een overeenkomst 
met het SSC afgenomen, waar voorheen de inzet van de ondersteunende medewerkers 
binnen de decentrale dienst op basis van hiërarchische structuren plaatsvond. In de praktijk 
hoeft SSC vorming niet ten koste te gaan van integraal management en kan het daaraan 
zelfs bijdragen. Het uitgebreid communiceren met de decentrale leidinggevenden is 
essentieel voor een voldoende gedragen en succesvol veranderingsproces. 
 
Wat zijn volgens u de kritische factoren in de klant- leverancierrelatie. 
 
Zowel de klanten die zijn ondergebracht bij het SSC Noordwest als de medewerkers die  
vanuit de veldorganisatie moesten overgaan naar het servicecentrum hadden moeite met 
onthechten. Bij de klanten is het beeld neergezet, dat als het SSC er is dan gaat alles goed.  
Het niveau van de klanten als van de medewerkers moest een opwaartse kwaliteitsimpuls 
krijgen door training en verdere bekwaming in het gebruik van andere (aanlever)systemen  
en processen. Bij de feitelijke start van de SSC’s waren deze geconstateerde achterstanden 
niet volledig ingelopen. Ook de nieuwe aangekondigde bezuinigingsronde (Balkenende 2) 
verstoorden een optimale een adequate (proces)ondersteuning op alle fronten. 
 
Op welke manier kan de dienstverlening beter aansluiten bij de klant. 
 
We hebben klik-, call- en face-to-face diensten. Deze laatste service heeft vooral betrekking 
op advies. De klanten hebben uitgesproken dat de adviesdiensten een belangrijke basis  
zijn voor ‘customerdriven’ prestaties en het bieden van maatwerk. Voor de operational 
excellence servicegraad zijn de klik- en calldiensten bedoeld.  
Voor de toekomst zal deze driedeling gehandhaafd blijven. Om goed invulling te geven  
aan deze vormen van dienstverlening zal de klant hierin meer betrokken worden en kan  
bij eventueel verschuivende behoefte in diensten dat tijdig worden gesignaleerd.    
   
Je kunt het snelst grote stappen maken door (minder functionerende, ongemotiveerde) 
medewerkers te ondersteunen bij het vinden van ander werk en nieuwe medewerkers van  
de arbeidsmarkt aan te trekken. In het managementteam is destijds de discussie geweest 
over de effectieve inzet van medewerkers in het nieuwe concept. Algemene gedachte was, 
dat een grote groep van de oude garde de cultuurdragers konden worden, van een kleinere 
groep was de verwachting dat zij ook konden doorgroeien in het SSC en bij een beperkt deel 
was de inschatting dat die niet beschikten over het gewenste instapniveau. Met de laatste 
categorie medewerkers is gezamenlijk gekeken naar betere alternatieven en perspectieven 
buiten de organisatie. Tal van mobiliteitsbevorderende maatregelen, functionerings- en 
beoordelingstrajecten voor het aantonen van ongeschiktheid zijn daarvoor ingezet. In 2007  
is van het totale opleidingsbudget (€ 470.000) de helft besteed aan trainingen.    
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Hoe kan de verwachting van de klant worden gemanaged. 
 
Door het zelfbedieningsportaal kunnen medewerkers bepaalde personele mutaties zelf-
standig regelen. Bij sommige processen geeft dat consequenties voor het handelen van de 
leidinggevenden. Er vindt bij bepaalde mutatieopdrachten controle achteraf plaats en op 
basis van steekproef moet de medewerker de ingediende declaratie op echtheid aantonen  
en kan de leidinggevende het bewijsmateriaal opvragen. De heersende cultuur bij Justitie is: 
vertrouwen is goed, controle is beter. Negatief gesteld willen leidinggevenden dat het SSC 
de controle overneemt en op het moment dat het SSC dat strak organiseert kan het SSC    
de schuld krijgen als er iets niet gebeurd.  
 
De kern is de onzekerheid over het ontbreken van een functionele toolbox: ‘Wat moet ik 
doen als leidinggevende, waar moet ik opletten en hoe kan ik mij mensen aansturen’. Een 
deel van de oplossing is de manager zelf. Het SSC wordt te vaak ingezet als politiehond. Het 
principe van het SSC wordt daardoor erg onzuiver. We worden dan een verlengstuk van het 
hoofdkantoor, zijnde een stafdienst met reprimerende taken, omdat de lijn verzuimd dat te 
doen. Door P-Direkt gaat veel rechtstreeks naar het systeem, waarin het SSC geen directe 
betekenis meer heeft. Dat betekent dat het SSC niet meer de controlerende taak heeft. 
Verantwoordelijkheid van controle komt te liggen bij de leidinggevende. 
 
Welke manier van ‘aansluiting vinden’ is het meest effectief en waarom.  
 
Op tal van niveaus kan het SSC en de klant met elkaar in overleg treden. Deze korte 
communicatielijnen maken het mogelijk, dat redelijk nauwkeurig getraceerd kan worden waar 
onvolkomenheden/knelpunten in de dienstverlening zich voordoen.     
 
Stellingen: 
 
‘Het SSC is een blijvende organisatievorm’. 
 
Een SSC is blijvend, maar in de vorm van regionale SSC’s is dat eindig. Daarvoor in  
de plaats komen functionele SSC’s: P-Direkt, SSC Informatisering, SSC Advies en een 
financiële SSC. Allen met een regionaal karakter maar met landelijke centrale aansturing.  
 
‘HRM outsourcing is de oplossing voor een betere dienstverlening’. 
 
Outsourcen is niet handig door de precaire taken (verrichten van de administratie voor 
penitentiaire inrichtingen). Veel kan je uitbesteden. Laagste bieder krijgt het, totdat het  
buiten de uitbesteding om is en dan betaal je exceptioneel meer. Intern houden is beter 
beheersbaar, goedkoper en je houdt meer grip op de eigen processen. 
 
Algemeen deel 
 
Het instellen van de SSC’s had volgens de lezing van de hoofddirecteur DJI te maken met 
kwaliteitsverbetering, door middel van concentratie en specialisatie. De niet officiële reden 
was bezuinigen. Het bezuinigen is volgens Quispel gerealiseerd, mede door natuurlijk 
verloop. Van de 1.200 fte in het eerste kwartaal van 2004 is teruggebracht naar 850 fte.   
Een inkrimping van bijna ⅓, terwijl jaarlijks de reductie met 10% verder moet inkrimpen.  
 
In het project SSC zijn een aantal fouten erkend. De leidinggevenden van de afnemers zijn 
onvoldoende toegerust om samen te werken met een SSC. In 2005 werd al gesproken over 
het waarborgen van de kwaliteit van de managers bij de klant. Veel aandacht is uitgegaan 
naar de eigen interne processen en de klant is naar de achtergrond verdrongen.  
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Binnen het SSC Noordwest is daarom de training ‘Leidinggeven als professie’ ontwikkeld,  
die zich in eerste instantie manifesteert op HRM gebied. In de verdere uitrol van kennis-
overdracht wordt dit ook toegepast voor financiën. Dit initiatief voor deskundigheids-
bevordering wordt gewaardeerd door de klanten. Voor eenheid in instructies zal door 
tussenkomst van de Hoofden Advies deze cursus worden geïntroduceerd bij de andere 
SSC’s. Je zou verwachten dat het hoofdkantoor cursusmateriaal beschikbar stelt voor alle 
SSC’s. De werkelijkheid is anders. Je ziet nu binnen elk SSC andere bewegingen om hierop 
in te spelen. De directe aansturing en eenduidigheid in beleid ontbreekt.   
 
In de afgelopen jaren lag de nadruk op stijlen van leidinggeven en niet zo zeer op het aan-
reiken van tools voor samenwerken. In feite gaat het erom dat de managers nu een grotere 
verantwoordelijkheid hebben in het aanleveren van juiste en correcte informatie, daar waar 
vroeger de staffunctionaris direct werd gebruikt.  
 
ICT en processen 
Het hoofdkantoor heeft verzuimd om te investeren in een ICT infrastructuur. Een dergelijke 
randvoorwaarde kan worden gezien als één van de fundamenten van een SSC. De beheers-
risico’s zijn daardoor gebrekkig afgedekt. Daarnaast zijn de tegenstanders bij de invoering 
van het SSC concept in onvoldoende mate de mond gesnoerd. Deze taak is voorbehouden 
aan het topmanagement, die hier nagenoeg geen aandacht aan heeft besteed. In de praktijk 
heeft dat z´n doorwerking naar ongemotiveerde collega´s die een remmende werking 
hebben op de groep collega´s die vertrouwen heeft in het concept. Die nieuwe medewerkers 
staan onbevangen tegenover de werkwijze van het SCC. De nieuwelingen zijn niet bekend 
met de voorgeschiedenis en hebben een attitude die gewenst is. Kortom, de mindset van de 
nieuwe aanwas is goed te gebruiken om het gedrag van anderen binnen het team gunstig te 
beïnvloeden.  
 
Bij de vorming van het SSC is geïnvesteerd in de procesondersteuning van financiën, 
bijvoorbeeld door workflowmanagement, waarin de procesgang nauwkeurig kan worden 
gevolgd. Door de verwachting dat P-Direkt binnen een half jaar na de vorming van de SSC’s 
haar intrede zou doen zijn de ICT toepassingen minimaal gebleven. Bij afdeling Personeels-
beheer was geen ICT toepassing geborgd. Dit is een bewuste keus geweest van de toen-
malige directie, die haar besluitvorming had gebaseerd op politieke motieven. Veel SSC’s 
zijn overgegaan op het inkopen van geautomatiseerde systemen/modules.     
 
Het voelde destijds alsof de SSC´s, met de handen op de rug, de boksring zijn ingestuurd  
om het gevecht aan te gaan. Een oneerlijke strijd die een duidelijke verliezer kent. De 
huidige hoofddirecteur heeft in vergelijking met zijn voorganger een minder harde aanpak   
bij notoire tegenstanders of eigenzinnige klanten. Soms is het masseren van weerstand niet 
effectief en moet je duidelijker en helderder zijn in de boodschap. Het achterwege laten van 
duidelijke keuzes bij de klant; meegaan in het model of anders eruit, zou scherper moeten 
zijn aangegeven door de hoofddirectie. De SSC’s zijn bij het inrichten van de nieuwe 
organisatie onvoldoende gesteund door de hoofddirectie DJI. 
  
De SSC’s moeten zich houden aan standaarden en formulieren terugsturen, ingeval van 
onvolledige en onjuiste input. Het aansturen van de lijn, die binnen het SSC het proces 
ingang brengt, is nauwelijks geëquipeerd op de juistheid van de actie. Een SSC maakt deel 
uit van het dienstverleningsproces, daarbij is het product samengesteld uit de dienstverlener 
en diegene die de dienst vraagt en ervaart.  
 
SSC versus klant 
Een willekeurig proces wordt schematisch uitgetekend. Voor het vervaardigen van bijvoor-
beeld een tafel worden er, kort gezegd grondstoffen en middelen aan toegevoegd om het 
eindresultaat te verwezenlijken. De kwaliteit van het product wordt door de potentiële koper 
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beoordeeld op criteria van stevigheid en gebruikt materiaal. Als je dat principe vertaald naar 
een feitelijke dienstverlening, dan staat vooraan in het traject de klant, die input moet leveren 
om een bepaald gewenst resultaat tot stand te brengen. En aan het eind van het (dienst)-
proces is de klant opnieuw aanzet. Dit betekent dat de klant een wezenlijk onderdeel 
uitmaakt van de dienstverlening. Als de klant geen instructies vooraf krijgt of wordt voor-
bereid op zijn aandeel, dan is de geleverde dienst mogelijk anders dan verwacht, ongeacht 
de kwaliteit van de procesverwerking bij het SSC. Het is een wisselwerking dat niet verwaar-
loosd mag worden. Het SSC moet investeren aan de voorkant van het proces, dus bij de 
klant. Kwaliteit is wat de klant ervaart, hetgeen impliceert dat de verwachting over het 
eindresultaat een constructief overleg vereist. Het SSC moet de klant helpen bij het aan-
geven van welke handelingen nodig zijn om een bepaalde uitkomst te garanderen, die aan 
de verwachting voldoet.         
 
Producten- en dienstencatalogus 
In de producten- en dienstencatalogus (PDC) worden verschillende soorten van activiteiten 
aangeduid en binnen welke tijdskaders deze verricht moeten zijn. Door het inbouwen van 
prestatie-indicatoren wordt er een kwaliteitslabel aangekoppeld. Als de dienst voldoet aan  
de gestelde normering zou je veronderstellen dat een klant tevreden is over de dienst.  
Deze gedachtegang is niet helemaal juist. Binnen zijn eigen klantengroep komt het weleens 
voor dat de oplevering van een dienst buiten de normering komt. Dan is het noodzaak de  
klant zo te helpen dat er een tevreden gevoel achterblijft, terwijl de interne organisatie niet 
heeft voldaan aan de eigen kwaliteitscriteria.    
 
De PDC is ervoor om te zorgen dat de dienstverlening procesmatig correct verloopt; juistheid 
van formuliergebruik; kan zien waarin de specifieke klantrol in het proces cruciaal is. Het 
interne proces kun je beïnvloeden, maar wat de klant ervaart kan hooguit worden beïnvloed 
door ervoor te zorgen dat het proces aan de voorkant optimaal is gefaciliteerd en ingeregeld, 
zodat de klant tevreden kan zijn over de dienstverlening (juistheid van gebruik geeft de 
minste wijzigingen op het verwachte resultaat). Om goede en betrouwbare diensten te 
leveren, die aan de verwachting blijven voldoen, zijn duidelijke afspraken en het in gesprek 
blijven over de dienstverlening belangrijke elementen. De klant moet ervan doordrongen zijn 
dat een dienst optimaal blijft (minder afwijkingen in het eindresultaat) bij een juiste toepas-
sing van systemen aan de invoerkant.       
 
De noodzaak van veelvuldige afstemming en werken volgens een afgesproken manier wordt 
bevestigd door het volgende voorbeeld. In de klantenraad is een klacht geuit over een 
bibliothecaris. De bibliotheekdienst waar de boeken voor gedetineerden worden besteld 
heeft aangegeven niet meer te willen leveren. De eerste primaire reacties zijn ‘ga eens je 
werk doen’ en ‘betaal de factuur’. De oorzaak is, dat iedereen in de klantorganisatie boeken 
besteld, via de telefoon of fax, maar niet volgens de voorgeschreven bestelprocedure. De 
rekeningen worden teruggestuurd omdat deze door de magazijnmeester (ontvangst van 
bestelde goederen) niet te herleiden zijn naar de besteleigenaar, met als gevolg een achter-
stand in betalingen. De bibliotheekdienst bleef tussentijds rappelleren over de openstaande 
vorderingen. Conclusie: de facturen binnen de bestelprocedure zouden moeiteloos zijn 
afgewikkeld. Nogmaals wordt benadrukt dat het SSC het kennisniveau bij de klant moet 
verhogen om in het proces geen storingen op te lopen. Daarnaast moet de klant ook 
controleren of de aanvraagprocedure correct is ingezet.       
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BIJLAGE 4:  Interview 3 
 
Op vrijdag 28 maart 2008 van 10.00 tot 11.45 uur is de heer drs. F. Willems van Twijnstra 
Gudde geïnterviewd in Amersfoort. Vooruitlopend op dit gesprek is inzage gegeven in de 
onderzoeksopzet en meegedeeld dat de vragen gebaseerd zijn op drie hoofdthema’s: 
organisatie, besturing en klantbeleving. 
 
Organisatieprofiel 
Twynstra Gudde is een onafhankelijk Nederlands organisatieadviesbureau dat resultaat-
gericht adviseert en managementfuncties vervult. Kerncompetenties van dit adviesbureau 
zijn project- en programmamanagement, veranderkunde en organisatiekunde. 
 
Achtergrond                                                                                                                           
De heer Willems is partner bij Twynstra Gudde. In de periode 2003-2004 is de heer Willems 
direct betrokken geweest bij de justitiële businesscase. In het kader van het standaardisatie-
beleid van DJI en de professionalisering van (ondersteunende) functies, richt DJI het project 
Shared Service Center op. Insteek van het project was de inrichting van vijf SSC’s voor de 
personele, financiële, ICT- en verkoopfunctie binnen het Ministerie van Justitie. 
DJI heeft Twijnstra Gudde opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar realistische 
alternatieven voor dit model, die mogelijkheden bieden op het gebied van kosten 
besparingen en professionalisering. 
 
Het werkterrein van de heer Willems is het inhoudelijk begeleiden van grootschalige en 
kleine herstructurerings-, uitbestedings- en samenwerkingstrajecten binnen de overheid     
en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Ook verzorgt de heer Willems lezingen bij 
seminars en onderwijsinstellingen, zoals bij de Hogere Hotelschool in Den Haag (ook wel 
aangeduid als international University of Hospitality Management). 
 
Vragenlijst 
 
Thema ORGANISATIE 
 
Wat verstaat u onder een Shared Service Center. 
 
Het SSC is een verzameling van (enkelvoudige of meerdere) ondersteunende disciplines    
die een dienst en/of product leveren aan een (vaste) klantengroepen tegen vantevoren 
vastgelegde condities. Gepositioneerd in het samenwerkingsverband gaat het om een vorm 
van functioneel samenwerken, dat wordt gekenmerkt door een opdrachtgever en opdracht-
nemer, die onderling servicegerichte afspraken maken over het verlenen van diensten.  
 
Wat zijn volgens u de voordelen van een SSC. 
 
De volgende argumenten kunnen voor de organisatie de overstap naar een SSC  
beïnvloeden:  
 

- Concentratie van specialisatie van diensten. 
- Systeemoptimalisatie. 
- Kostenreductie. 
- Meer continuïteit in HR dienstverlening en synergie door samenwerking.  

 
De interventies voor een besparingspotentieel op functioneel,- proces- en taakniveau zijn 
verschillend van aard en naar termijn van verzilvering. Een maatregel op taakniveau heeft 
veelal snel effect en vraagt om beperkte interventies in de organisatie. Een maatregel op 
procesniveau vraagt veelal om samenwerkingsvaardigheden en het goed organiseren van      
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de samenwerking en zal niet erg diep in de organisatie ingrijpen. Een maatregel op  
functioneel niveau vraagt ten opzichte van de andere maatregelen om stevige interventies  
met een langere doorlooptijd.  
 
Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren. 
 
De belangrijkste succesfactor is de mens. SSC is een dienstverlening van, door en voor 
mensen. Niet verschuilen achter SLA’s of DVO’s en levenscyclus van diensten. Maak de 
medewerkers trots dat ze met het SSC bezig zijn en maak de klanten trots dat zij die 
dienstverlening ergens kunnen krijgen en een bijdrage leveren dat iets (ver)beter(d) wordt  
en daarin een rol hebben. Trots en gedreven zijn in het vakgebied heeft te maken met een 
bepaalde overtuiging om dat werk te willen doen. Andere implementatiebarrières zijn 
verouderde IT-systemen, te ambitieuze doelstellingen en weinig draagvlak bij het manage-
ment.   
 
Waar ligt volgens u dé kracht/waardecreatie van een SSC. 
 
In essentie is de creatie van (economische) waarde een samenspel tussen het SSC en de 
klant.  
 
Hoe denkt u dat het SSC als organisatiemodel er over vijf of tien jaar uitziet. 
 
Het SSC als organisatiemodel zal niet verloren gaan. 
 
Thema: BESTURING 
 
Welke impact heeft de veranderende zeggenschapsverhouding op de samenwerking. 
 
Een ander vraagstuk bij outsourcingtrajecten en flexibilisering van arbeid is de betrokken-
heid van medezeggenschap, die in zijn optiek teveel invloed krijgt op het inhoudelijke proces. 
Naast afspraken over bijvoorbeeld collectieve werkgaranties en loopbaanontwikkelingen wil 
de ondernemingsraad op detailniveau bemoeienis hebben over de input van besluitvorming. 
Deze manier van inspraak kan de ingezette koersverandering lam leggen waardoor organi-
saties geen energie meer hebben in het verder ontwikkelen. 
 
Het lijkt een tendens te worden dat de ouderen in de medezeggenschap van de basis- en 
middelbare school gaan bepalen hoe de onderwijsinstelling les moet gaan geven. En dat is 
de omgekeerde wereld. Het is een interessant fenomeen dat ouders op zo’n manier mede-
zeggenschap hebben. Het is een patroon die je ook in bedrijven tegenkomt. Medewerkers 
willen nadrukkelijker meepraten over de ontwikkeling en aangeven ergens pertinent op tegen 
te zijn. Dat dwarsliggen is een aanwijzing, dat medezeggenschapsorganen het willen gaan 
overnemen van de professionals. In de maatschappij wordt de professional niet altijd meer 
gezien als professional. De heer Willems komt deze beïnvloeding in de volle breedte bij zijn 
opdrachtgevers tegen; universiteiten, ziekenhuizen en (non) profit organisaties. 
 
Wat zijn volgens u de essentiële schakels tussen klant en het SSC om de klantbinding 
te optimaliseren. 
 

- HRM adviseur en accountmanager als primus inter pares tussen klant en SSC. 
 
Wat zijn de verschillen tussen een SSC en het traditionele business unit model. 
  
In veel gevallen moet een nieuwe manier van werken worden gerealiseerd, die meer gericht 
is op het binnen gemaakte afspraken (kwaliteit, tijd, klanttevredenheid) realiseren van taken. 
Dat staat vaak haaks op de oude werkwijze. 
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Op welke manier kunnen de geleverde prestaties worden geborgd.  
 
De SLA’s zijn bedoeld voor prestatiemeting over de (gewaarborgde) kwaliteit van de  
dienstverleningsafspraken. In zijn opvatting heeft de SLA geen ziel. Het is nog maar de 
vraag of de klant het belangrijk vindt of de dienst aan de strikte prestatie indicatoren moet 
voldoen (praktijkvoorbeeld 99,8%). Een gedetailleerde uitwerking van outputtermen wekt 
wantrouwen en is gedoemd te mislukken. Het SSC moet zich afvragen of een te strakke 
normering aangehouden moet worden. Het behalen van die norm is van ondergeschikt 
belang, de klant wil slechts een dienst waarna die heeft gevraagd.  
 
Thema KLANTBELEVING 
 
Wat zijn de valkuilen/dilemma’s van een SSC structuur en hoe daarop anticiperen.  
 
Het organisatiemotto van Twijnsta Gudde luidt: 'Anders denken, gewoon doen‘. Door deze 
slogan is de werkwijze van Twijnstra Gudde anders dan die van andere bureaus. Het       
verschil komt mede tot uiting in het vaste gebruik van de Kraljic matrix bij gesprekken      
over verandertrajecten. De heer Willems heeft vastgesteld dat de meestal voor inkoop 
gehanteerde Kraljic matrix niet alleen toepasbaar is bij sourcing maar ook bij shared 
services.  
 
Wat zijn volgens u de kritische factoren in de klant- leverancierrelatie. 
 
Het toepassen van Shared Services betekent dynamisch plannen en organiseren van de 
capaciteit (mens, techniek en services), die benodigd is om de doelstellingen van de 
organisatie te realiseren.  
 
Het inzetten van SSC als maatregel is een fundamentele verandering omdat er enerzijds 
besluiten moeten worden genomen over de diensten en middelen die op een andere manier 
ingezet gaan worden. Anderzijds vraagt een SSC om het inrichten van een professionele 
regie die de vraagkant (de opdrachtgevers en de klanten van de dienstverlening) en de 
aanbod kant (van de inbestede of uitbestede diensten of Shared Services) professioneel zal 
moeten aansturen. Het voeren van regie vraagt om andere competenties en uitvoering ten 
opzichte van de oude situatie en dat heeft tijd en de juiste aanpak nodig. De heer Willems 
heeft geconstateerd, dat bij de invoering van een SSC de aanpak vooral gericht is op de 
besluitvorming, de selectie en de transactie als proces én onvoldoende op de verandering 
van de competenties van alle betrokkenen, inclusief de besluitvormers en de leveranciers. 
 
Op welke manier kan de dienstverlening beter aansluiten bij de klant. 
 
Opheffen van de klantenraad en gelijktijdig een nieuwe klantenraad inrichten met een       
drie eenheid. De samenstelling van leden is dan de klant, de verantwoordelijke voor de 
dienstverlening en managers die het gaan vormgeven. De Klantenraad wordt door de       
heer Willems vergeleken met een school waarin de ouders de rol/taak van managers aan  
het overnemen zijn en niet dezelfde belangen hebben. 
 
Veranderkundig is het opheffen van een klantenraad na 1 jaar een passende interventie om 
de taakstelling scherp te houden en vooruitgang te boeken. Gecontroleerd moet worden of 
de klanten in staat zijn de juiste vraag te stellen en of de dienstverleners in staat zijn om de 
goede dienstverlening te leveren.  
 
Hoe kan de verwachting van de klant worden gemanaged.  
 
Haal klanten naar binnen bij het SSC en laat die twee dagen op het SSC werken en 
bespreek dan wat hun is opgevallen, en hoe kijkt de klant naar het werk zoals dat nu  
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is georganiseerd, hoe kijkt de klant naar de manier waarop het SSC opdrachten geeft en 
ontvangt en wat kan de opdrachtgever daarvan leren. En datzelfde laat je doen door een 
SSC medewerker die zich letterlijk verplaatst in de rol van de klant, waarbij de aandacht 
uitgaat naar de manier waarop de klant vragen stelt aan het SSC. Bij non-profit organisaties 
is deze uitwisseling makkelijker te realiseren. Uit zijn ervaring blijkt dat hierdoor wederzijds 
veel nieuwe inzichten ontstaan. Deze interventie (het leren samenwerken) moet je 
benoemen en managen. 
 
Het ter discussie brengen van ingesloten patronen blijft lastig, maar wel effectief als de 
aanleiding duidelijk is. Doordat jezelf als medewerker bent ontwikkelt en groeit in de 
omgeving ben je op een gegeven moment onderdeel van het geheel. Als je dan de 
(verouderde) werkwijze wilt bespreken dan kan dat als vreemd worden ervaren. Het is een 
verfrissende manier om het eigen (vertrouwde) handelen of dat van het SSC als organisatie 
kritisch te evalueren. Het is de bedoeling om te bepalen of er disfunctionele patronen zijn.      
 
Stellingen: 
 
‘Het SSC is een blijvende organisatievorm’. 
 
Het SSC heeft haar bestaansrecht aangetoond en het blijft een vaak toegepast model bij 
organisaties. Ontwikkelingen in de markt kunnen voor organisaties aanleiding geven om    
hun geconcentreerde of geoutsourcde activiteiten op een andere manier te gaan borgen. 
Wat voorheen geoutsourcd is, kan zo cruciaal worden; de strategische kern, dat het wellicht 
weer moet worden overgenomen. 
 
‘HRM outsourcing is de oplossing voor een betere dienstverlening’. 

 
SSC is een sourcingsvariant. Sourcing is het flexibel inzetten van vraag en aanbod, en met 
name in capaciteit. Door het ontwikkelingstadium waarin de organisatie zich bevindt kan 
besloten worden om bepaalde activiteiten te gaan bundelen. Deze bundeling heeft als 
bijkomend voordeel dat medewerkers zich in dezelfde geleding met elkaar gaan vergelijken. 
En als daar een doelstelling van professionalisering aangekoppeld wordt dan heeft dat 
ongetwijfeld resultaat. Meer kennistoename dan bij spreiding van medewerkers over 
meerdere afdelingen of organisaties. 
 
Als het werk op een bepaalde manier is geprofessionaliseerd kunnen bepaalde activiteiten 
weer teruggebracht worden in de lijn en daarnaast zullen delen worden geclusterd in een 
nog groter geheel. Die verschuiving zal de komende jaren blijven plaatsvinden.  
 
Algemeen deel  
 
Zowel bij non-profit als bij profit organisaties worden door klanten vaak strikte eisen gesteld 
over de kwaliteit. Dit heeft volgens de heer Willems te maken met onzekerheden voor de 
wijze van de dienstverlening. Tussen de opdrachtgever, die een contract afsluit met het SSC     
en afnemers (eigen medewerkers in de organisatie) kan ruis ontstaan over de inhoud van 
contractafspraken. Daar ontstaat al een eerste probleem/valkuil.    
 
Een mogelijk verklaarbare reden dat het SSC mislukt, is dat er wel beloftevolle service-
concepten worden neergezet, maar daarin de opdrachtgever en afnemer niet meenemen in 
hun eigen ontwikkeling als professioneel opdrachtgever en afnemer. De heer Willems noemt 
dat zelf de ‘Clochard in het Hilton syndroom’. Je bouwt als SSC een Hilton concept en gaat 
te onzorgvuldig om met de behoeften van de klant. De ideale SSC manager is afgestudeerd 
aan de Hogere Hotelschool. Door de combinatie van bedrijfskundige scholing en hoge mate 
van gastvrijheid/klantgerichtheid kan het een wezenlijke aanvulling zijn, zowel op het niveau 
van operationeel excellence als customer intimacy.   
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Serviceconcept 
In de praktijk streven SSC’s naar een serviceconcept, maar vergeten dat de klant nog steeds 
een clochard is. De klant is niet gewend om mee te groeien op dat dienstverleningsniveau 
wat door anderen is ontwikkeld. Daarin schuilt ook de onmacht, het verzet en argwaan van 
klanten in een optimale werking van de SSC’s. Dit gedrag is een onderdeel van de curve 
naar volwassenheid van een SSC. De scherpte van de interventie om de klant te helpen in 
zijn nieuwe rol bepaald, vooral in de transitiefase (2 à 3 jaar), de geboekte vorderingen en 
daarmee het gezamenlijke succes. Er kunnen prachtige SLA’s en dienstverleningsovereen-
komsten worden opgesteld, cruciaal is de wijze waarop de klant daarin wordt betrokken.  
 
Het SSC is een zogeheten Angelsaksisch bestuursmodel en vindt haar oorsprong in de 
Verenigde Staten. Het model stoelt vooral op een cultuur die dynamisch ondernemerschap, 
machtsconcentratie in één hand en respect voor eigendom centraal stelt. De denktrant die 
het werken met een dergelijk model veronderstelt, wordt niet altijd algemeen geaccepteerd  
bij de Europeanen. Die houding wordt ook aangetroffen bij organisaties in Nederland.  
De Nederlanders hebben hun eigenaardigheid, die sterk cultuurbepaald is. Tijdens studie-
reizen met klanten naar Engeland, Tsjechië, India en Hongarije (Boedapest) heeft de heer 
Willems vastgesteld dat de acceptatie met het (gedwongen) werken met een SSC diensten-
concept aanmerkelijk hoger is. In Nederland zijn er dan weliswaar SLA’s, maar de klant of 
medewerkers hebben dan vooral betere ideeën over de aanpak bij terugkerend operationeel 
werk, een zekere eigenwijsheid. Deze inmenging kan leiden tot (tijdelijk) andere regels, die 
op termijn wederom tot gespreksonderwerp worden verheven. 
Bij Angelsaksische landen vormen SLA’s een instructiepalet en daar houden zij zich dan ook 
aan. Dit cross-culturele verschil blijft bestaan en de Nederlandse organisaties zullen meer 
moeten wennen aan het SSC model, waarbij andere eisen worden gesteld aan het samen-
werkingsverband, besturing en nakomen van prestaties. 
 
Bij het implementeren van ERP applicaties en HRM systemen bij organisaties wordt vaak  
gezegd dat het proces anders is en dat het pakket moet wijzigen, terwijl de filosofie van de 
administratie naar het oordeel van de heer Willems uitermate goed verwerkt is in het pakket. 
De hersteloperatie heeft als gevolg dat er veel afwijkingen optreden ten opzichte van de 
standaardontwikkelingen op de markt. Dit is een klassiek voorbeeld van een hardnekkige 
Nederlandse eigenschap. 
 
Klanten moeten worden geholpen in de manier waarop die met vragen moet omgaan. En 
vanuit de cultuurgedachte dat de klant overal inspraak in moet hebben. Veranderkundig is 
het noodzakelijk om periodiek de gerealiseerde vooruitgang van een SSC in een breder 
perspectief te benaderen. De ontwikkelingsfasen in een transitietraject zijn vastgesteld, 
echter de snelheid waarmee ontwikkelingen worden behaald of juist niet geven aanleiding 
het oorspronkelijke plan te herijken en bij te stellen. Zowel de geformuleerde doelen als 
ontwikkelingen van medewerkers en systemen zijn veranderd.  
 
Het is de kunst om het goede te blijven volhouden en onzuiverheden in het proces te 
minimaliseren. Door een nulmeting kan het weer op scherp worden gesteld. Na het 
vaststellen van bijgestelde doelen en statusbepaling van de ontwikkeling van de mede-
werkers zou een interventiegerichte benadering moeten worden toegepast (wat worden      
de doelen voor de langere termijn).    
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Cultuurverandering 
Elke cultuurverandering is anders en vraagt om een andere veranderaanpak. Een denkraam 
van veranderstrategieën dat daarbij helpt is het ontwikkelde instrument kleurdenken van zijn 
collega Léon de Caluwé.2 In zijn opdrachten betrekt de heer Willems ook de opvattingen over  
het kleurdenken binnen arbeidsorganisaties. Met dit instrument kan het management 
bewust(er) een handelingsperspectief kiezen en de verandering gekleurd afstemmen op     
de praktijk.  
 
Het groendrukdenken raakt qua interventie de belangrijkste cultuuraspecten. Veranderingen 
in de structuur zijn blauw en competenties van medewerkers zijn rood getint. De opdracht-
gevers en sommige afnemers zijn doorgaans geel gekleurd, met als kenmerken macht en 
invloed. Het loslaten van de geeldruk is voor de klant moeilijk. De klant heeft geen direct 
overwicht op het proces, en daarentegen heeft het SSC de blauwe aanpak. De klant moet  
vertrouwen hebben in een goede dienstverlening en het dominante kleurpatroon minder  
hard als confrontatiemiddel inbrengen.  
 
Een rood-groene benadering is gewenst. Medewerkers ontwikkelen zich, krijgen de kans om 
te leren en leren van elkaar (groen) en maken (performance) afspraken om de voortgang te 
monitoren (rood). Er is een ontwikkeling om de traditionele geel-blauwe kleurdruk te 
verschuiven naar de kleuraccenten rood-groen. Een oplossing kan zijn om medewerker  
weg te halen uit de categorie geel en blauw en voornamelijk rood- en groendenkende 
medewerkers daarvoor in de plaats te laten komen, ook aan de kant van de opdrachtgever.  
En daar tussenin bevindt zich de klantenraad, een gremium waar organisatorische kwesties 
over het SSC worden besproken. Vanuit dat kleurenbeeld, zou geconcludeerd kunnen 
worden dat een SSC en klant elkaar op een onjuiste en wellicht onwerkbare manier (blijven) 
benaderen.  
 
De heer Willems is voorstander van de groen-witte lijn, waarbij ruimte wordt geboden voor 
ontwikkeling, omdat de medewerkers dat zelf ook willen. Halverwege een omvattend proces 
kan niet van medewerkers worden verwacht om hun eigen toekomst te creëren. Dus dat 
toekomstbeeld moet gevormd worden door het aanbieden van kortlopende trajecten (drie 
maanden) en daarbinnen kan de verandering geleidelijk worden bewerkstelligd. De fasering 
moet uiteindelijk leiden tot het bereiken van het organisatie doel, waarbij tussentijds 
managen bijdraagt aan het succes.  
 
Een lange doorlooptijd van een project doet soms afbreuk aan de intenties van het gestarte 
traject. Er komen nieuwe bezuinigingen of deelnemende projectleden verlaten de organisa-
tie. De praktische vertaalslag naar cyclus overleg in een multi-disciplinaire setting met een 
korte looptijd verhoogt de kans op onvoorziene storingen. Interventies bij probleemsignale-
ring en korte termijn acties zijn doeltreffender. Veranderen wordt dan de constante factor in 
plaats van iets aan het einde proberen te fixeren. 
 
Anders dan in de non-profit organisatie vindt er bij de SSC-vorming in het bedrijfsleven vaak 
een (selectie)matching plaats op competenties en ontwikkelbaarheid op competenties. In de 
cases bij KLM en KPN is gekeken naar hoe iemand erin staat, vindt diegene het werk leuk 
en past die in het nieuwe (gewenste) profiel of is er een ontwikkeling via arbeidsmobiliteit 
nodig. Door de matching blijven de gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers over, 
waarmee de organisatie verder mee wil en kan. De groep medewerkers die geen affiniteit 
hebben   met een SSC omgeving of niet (kunnen) voldoen aan het competentieprofiel 
worden via bemiddeling / omscholing begeleid naar ander werk binnen of buiten de 
organisatie. 
                                                           

2 Caluwé, L. en H. Vermaak (2006), ‘Leren veranderen: een handboek voor de veranderkundige’’. 
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Bij non-profit organisaties (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties /Justitie) heeft de   
heer Willems meegerekend aan de businesscase voor de arbeidsmobiliteitpool bij BZK.     
Dit is een debacle geworden door (onderhandse) afspraken tussen de ministeries om een 
flexibele arbeidsmobiliteit te creëren. In de gesprekken met de vakbonden en ondernemings-
raden zijn meerjarige garantstellingen voor hun medewerkers sterk afgedwongen (bijvoor-
beeld minimaal 5 jaar wachtgeld als er matching plaatsvindt).  
Bij de overheid zijn deze uitlatingen steeds vaker waarneembaar en dat is funest voor een 
sluitende businesscase. Er zou volgens de heer Willems anders nagedacht moeten worden 
over loopbaanontwikkeling en arbeidspotentieel, en niet alleen maar denken over wachtgeld- 
regelingen. De bonden geven het, vanaf de eerste aftrap, niet een kans en lijken niet open te 
staan voor structurele verbeteringen. Geen open vizier, verkokering in visie, besturingslijnen 
dichttimmeren door regels en het laten ontstaan van indirecte circuits. 
 
Het model Kraljic3 wordt binnen zijn praktijk toegepast. Het model maakt duidelijk wat  
de samenstelling is van de service. Het geeft aanwijzing of het een standaarddienst is, hoe 
belangrijk het is voor de business, en of het verkrijgbaar is op de markt; op een standaard 
manier of is een specifieke relatie met de leverancier nodig. Vanuit inkoopperspectief is de 
inkoper altijd de omgekeerde verkoper. De inkopers gebruiken Kraljic vaak om in te schatten 
wat hun positie is om iets van de leverancier te krijgen. Andere adviesbureaus gebruiken 
uiteenlopende modellen, terwijl model Kraljic zijn waarde blijft houden binnen zijn werkveld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

3 Uitleg over Kraljic is ondermeer te vinden op: http://www.12manage.com/methods_kraljic_model_nl.html 
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BIJLAGE 5 :  Interview 4 
 
Op maandag 31 maart 2008 van 10.00 tot 11.45 uur is de heer prof. dr. J. Strikwerda 
geïnterviewd in Zeist. Vooruitlopend op dit gesprek zijn de contouren van de onder-
zoeksopzet aan zijn secretaresse, Stéphanie Hoff meegedeeld. 
 
Organisatieprofiel 
Nolan Norton & Co. (NCC) in Zeist is een gerenommeerd managementbureau die directies 
en Raden van Bestuur van (inter)nationale ondernemingen adviseert en begeleidt bij het 
ontwikkelen en implementeren van strategieën. De vraagstukken zijn vaak op het vlak van 
het signaleren en uitbouwen van nieuwe business, het optimaliseren van bestaande 
business en het bepalen van lange termijn strategie. Er zijn circa 30 consultants werkzaam, 
die zijn gerekruteerd van ‘topbedrijven’ en/of universiteiten.   
 
Achtergrond       
De heer Strikwerda is directeur van het Nolan Norton Institute (onderzoeksorganisatie van 
NCC) én hoogleraar Organisatieleer en Organisatieverandering aan de Universiteit van 
Amsterdam.  
De heer Strikwerda voltooide in 1979 zijn universitaire studie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, en werkte daarna een aantal jaren bij verschillende ministeries. In 1988 overge-
gaan naar Philips Electronics als managementconsultant op concernniveau, en in 1994 de 
overstap naar NNC. 
Gepubliceerde boeken in de afgelopen jaren: ‘Shared Service Centers: van kostenbesparing 
naar waardcreatie’ (2004), een bestseller, Management Topics (audiocollege over SSC’s / 
2006) en ‘Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties’ (2008). 
 
Vragenlijst 
 
Thema ORGANISATIE 
 
Wat verstaat u onder een Shared Service Center. 
 
De heer Strikwerda citeert zijn eigen definitie: Het SSC is een resultaatverantwoordelijke 
eenheid in de interne organisatie van een onderneming, overheidsinstelling of non-profit 
instelling, die diensten levert op een specifieke specialisatie, aan de operationele eenheden 
en andere afdelingen in diezelfde onderneming, tegen een interne verrekenprijs. 
 
Het invoeren van een SSC is geen organisatieverbetering, maar een organisatieverandering;  
het is een wezenlijke wijziging van de organisatiestructuur, van taken, onderlinge afhankelijk-
heid en coördinatieprocessen.  
 
Wat zijn volgens u de voordelen van een SSC. 
 

- Transparantere organisatie; beter zicht krijgen op de (vermijdbare) kosten; 
- Het opzetten van resultaatverantwoordelijk SSC stelt organisaties in staat de 

nadelen van de business unit-structuur op te heffen zonder de voordelen daarvan 
kwijt te raken; 

- Versterking van het delen van kennis en ervaring door de hele organisatie; 
- Het verhogen van de arbeidsproductiviteit in ondersteunende taken en administratief 

operationele taken. 
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Wat zijn de nadelen van een SSC. 
 
Een SSC brengt niet louter positieve effecten met zich mee. De keerzijde van de medaille is 
dat er vrijwel nooit sprake is van een vrije keuze voor de business managers; niet meedoen 
of de diensten elders inkopen wordt meestal niet toegestaan. 
 
Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren. 
  
Bij de invoering van een SSC voor administratieve gegevensverwerking is er de vrees dat  
dit SSC door de Raad van Bestuur / topmanagement als extra controle mechanisme wordt 
gebruikt. Een tactiek om zaken in beweging te krijgen is informatie over best practices 
binnen de organisatie naar boven te halen en met elkaar te delen.  
 
De psychologische reacties van klanten, bestuurders en medewerkers mogen niet worden 
veronachtzaamd. Aandacht voor de nieuwe bestuurlijke verhoudingen die SSC’s met zich 
meebrengen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie. Het 
expliciteren van de internal governance (SLA’s, vaststellen budget, vaststellen transfer 
prijzen, investeringen, conflicthantering) om met SSC’s te kunnen werken wordt in de 
Nederlandse managementtraditie niet altijd goed opgepakt. 
 
Door de weerstand tegen veranderen te overwinnen moet het management zorgvuldig de 
aanleiding, in het bijzonder het verouderen van het businessmodel, aan alle betrokkenen 
uitleggen.  
Vaak wordt bij de succes- en faalfactoren gedacht aan de kwaliteit van de dienstverlening 
van het SSC zelf. Het moet doen wat het moet doen. Kwaliteit is een relatief begrip en geen 
absolute waarde. Wat je vaak fout ziet gaan is dat de kwaliteit op onjuiste niveaus wordt 
gemeten. Uitgangspunt is om de kwaliteit op het uiteindelijke niveau te leveren; doelstelling 
op customer value propotion. Vaak hebben bedrijven niet een deploymend proces om zuiver 
te vertalen wat de output kwaliteit van het SSC moet zijn. Het management beziet vaak het 
functioneren van het SSC te geïsoleerd en niet als geïntegreerd onderdeel van het geheel. 
Daarbij speelt dat het mensen zijn die de vertaalslag moeten maken. Dikwijls is dat proces  
in het bedrijfsleven beter dan in de publieke sector. 
 
Waar ligt volgens u dé kracht/waardecreatie van een SSC. 
 
De overheid kan niet achterblijven met de invoering van SSC’s. De noodzaak van kosten-
besparing valt samen met het toenemende verwachtingspatroon van burger en bedrijfsleven 
over de kwaliteit van dienstverlening. Daarbij groeit de noodzaak van interdepartementaal 
beleid en uitvoering. 
 
Hoe denkt u dat het SSC als organisatiemodel er over vijf of tien jaar uitziet. 
 
In toenemende mate zullen SSC’s zich ontwikkelen tot infrastructuren, plug & play 
omgevingen voor lichtvoetig en flexibel georganiseerde kleine business units. Dit wordt 
mogelijk gemaakt doordat steeds meer producten/diensten modulair opgebouwd kunnen 
worden en dus processen en organisaties ook. Het SSC is geen tijdelijk verschijnsel. Door  
het verder toepassen van SSC’s kan dit organisatiemodel zich vormen tot wat wel genoemd 
wordt essential facilities. 
 
In de informational society, waar kennisexploitatie centraal staat, wordt de rol van kennis-
werker steeds belangrijker. Ook deze kenniswerkers zullen een optimale plug & play 
infrastructuur wensen om hun professie uit te oefenen, een infrastructuur voor zowel het 
afwikkelen van de transacties, maar ook voor kennisuitwisseling. SSC’s vormen dan ook  
het antwoord op de professionalisering van medewerkers. 
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Het toepassen van SSC’s, de vorm en de betekenis daarvan wordt niet alleen bepaald  
door economische en technologische ontwikkelingen. Wat de mens ermee wil is van door-
slaggevende betekenis. De huidige generatie mensen gaat met andere motieven naar het 
werk dan vroeger. Dit kan betekenen dat er situaties ontstaan, of blijven bestaan, waarin 
betrokkenen ervoor kiezen juist niet via SLA’s met elkaar te werken, maar op basis van een 
forbearance contract. Productief kunnen zijn zonder de prestaties daarvan in gedetailleerde 
SLA’s vast te willen leggen. In tijden van onzekerheid, waarin oude vertrouwde modellen ter 
discussie worden gesteld en druk op te realiseren prestaties komt, is er een grotere kans   
dat conflicten verlammend werken of blijven hangen. Dit veroorzaakt een bron van energie-
verspillende spanningen.  
De opkomst van SSC’s kan worden gezien, zowel als voorbode van, en als uitwerkingsvorm 
van specialisaties en patronen van waardecreatie; verdere ontwikkeling binnen de organi-
satie en in de open markt, in termen van customer interface-activiteiten, product-integratie, 
service firms en infrastructuren.  
 
Thema: BESTURING 
 
Welke impact heeft de veranderende zeggenschapsverhouding op de samenwerking. 
 
Vakbonden en Ondernemingsraden hebben soms de neiging vast te houden aan traditionele 
organisatiemodellen en lijken niet altijd goed geïnformeerd te zijn over nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van organisatievormen.  
 
Wat zijn volgens u de essentiële schakels tussen klant en het SSC om de klantbinding 
te optimaliseren. 
 
Uit onderzoek blijkt dat bedrijven veel aandacht besteden aan het inrichten van de relatie, 
maar daar ook de nodige problemen mee hebben, hoe nu precies de relatie tussen de 
operationele afdelingen en het SSC te bepalen en werkend te krijgen. Veelal is er een    
Raad van Bestuur (strategisch niveau), maar die lost niet automatisch alle problemen op.             
Er moet naar gestreefd worden om op meerdere niveaus zekerheden in te bouwen over 
leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en kosten. Effectieve constructies zijn:   
 

1. Raad van bestuur. (Hoofdkantoor DJI). Dit gremium komt periodiek bijeen en doet  
uitspraken over de strategie van het SSC en het te voeren beleid.  

 
2. Klantenraad. Doet uitspraken over kwaliteit van dienstverlening en buigt zich over  

structurele problemen die om een oplossing vragen. Samenstelling is doorgaans  
directeur SSC, SSC manager en directeuren van klantorganisaties. Een alternatief 
voor deze klantenraad is de constructie waarin de SSC manager en de business 
managers (klantorganisatie) deel uitmaken van het managementteam. Dit is een 
effectievere constructie dan een Klantenraad die belast is met het bewaken van de 
operationele kwaliteit   van een SSC en het oplossen van conflicten tussen het SSC 
en de operationele eenheden.  

 
3. Accountmanagement. Op dit niveau wordt de SLA voorbereid en wensen over de 

aard en kwaliteit van de dienstverlening geïnventariseerd. 
 

4. Operationele contacten. Het gaat om het feitelijk leveren van de afgesproken 
diensten en de dagelijkse contacten die nodig zijn. 

 
5. Roulatie van medewerkers. Het bewust opzetten van een personeelsroulatiesysteem 

om het wederzijdse begrip en saamhorigheid te vergroten.  
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Niet onbelangrijk in het totale contactenpatroon is dat de klanten en SSC’s via de  
ICT-oplossingen de benodigde data uitwisselen. 
 
Wat zijn de kenmerkende verschillen tussen een SSC en het traditionele business unit 
model. 
 
Het opzetten van resultaatverantwoordelijke SSC’s stelt organisaties in staat de nadelen van 
de business unit-structuur op te heffen zonder de voordelen daarvan kwijt te raken. 
 
De Internal governance, de bestuurlijke verhouding tussen bestuur, de leiding van de opera-
tionele eenheden (bijv. business units) en managers van stafafdelingen wijzigt aanzienlijk 
door invoering van een SSC. Dat vormt vaak een probleem.  
In termen van change management moet een nieuw governance model bepaald worden    
en moeten managers op nieuwe posities worden benoemd die een opdracht en middelen 
meekrijgen alvorens wordt begonnen met het herontwerp van de processen.  
 
Bij het business model is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen resources en dat is bij  
het SSC model komen te vervallen. De business unit manager behoudt, in het werken met 
een SSC, zijn integrale budget. Om de taakstelling te realiseren moet de manager geleerd 
worden om dat elders op een goede manier in te kopen (resource fullness; de kunst verstaan 
om benodigde resource te regelen, zonder daarover hiërarchisch de baas te zijn). Deze 
verandering vereist andere competenties en menstypen, dan in de klassieke unitorganisatie. 
Er treedt verschuiving op van positie georiënteerd (macht) naar contributie georiënteerd 
(reputatie gebaseerd op zichtbare bijdrage aan het geheel). Er is een zekere verbindingslijn 
met een hologram organisatie (elk individu kent het geheel).  
 
Belangrijk is dat iedereen zich richt op het uiteindelijke doel en zijn  individuele bijdrage kent 
aan het geheel. Het woord klantgerichtheid is een vervuiling uit het new public management 
en moet geschrapt worden. In deze context zijn taak- en doelgerichtheid meer toepasselijke 
begrippen.  
  
Thema KLANTBELEVING 
 
Wat zijn de valkuilen/dilemma’s van een SSC structuur en hoe daarop anticiperen. 
  
De valkuil bij invoering van SSC’s is dat betrokkenen zich zo concentreren op het 
operationeel krijgen van het SSC zelf dat de consequentie daarvan voor de rest van de 
organisatie uit het oog wordt verloren.  
 
Door SSC’s te organiseren als resultaatverantwoordelijke eenheden wordt voorkomen dat 
deze bundeling van activiteiten een terugkeer is naar de oude stafafdelingen. Levering van 
diensten gebeurt op basis van contracten en verrekenprijzen.  
 
Het inbouwen van een escalatiemodel bij conflictoplossing is noodzaak. Het oplossen van 
conflicten is een kwestie van cultuur en mentaliteit in de organisatie. Bij het oplossen van 
conflicten is er een onderscheid tussen structuren/processen om conflicten te voorkomen en  
voorzieningen die erop gericht zijn niet (te) voorziene conflicten op te lossen. Tot de eerste 
categorie behoort bijvoorbeeld het instellen van een klantenraad en een goed gedefinieerd 
proces van overleg, frequentie, en besluitvormende of adviserende bevoegdheid.   
 
Als de verwachtingen op elkaar zijn afgestemd, dan is al een belangrijke bron van problemen 
weggenomen. Conflictoplossing is een zaak van open communicatie en bereidheid tot actie.  
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Wat zijn volgens u de kritische factoren in de klant- leverancierrelatie. 
 
Contracteren komt niet in de plaats van motiveren, maar een goed contract hangt af of je 
daarover motivatie hebt heen gelegd; dat anderen weten waarom iets geleverd moet worden.    
   
Hoe kan de verwachting van de klant worden gemanaged.  
 
De directeur SSC heeft een taakstelling en gelijktijdig een daarop afgestemde strategie. 
De voorlopige SLA’s komen tot stand door constructief met de business units te spreken 
over de verschillende dienstafname voor HR, inkoop e.d., uiteraard binnen het strategische 
kader. De business controller op concern niveau moet de businessplannen en voorlopige 
SLA’s pre consolideren om tegenstrijdigheden te traceren (conflicten die de taak en strategie 
raken). In een platform op landelijk niveau, onder voorzitterschap van de Hoofddirecteur DJI 
moet consensus komen over de goedgekeurde budgetten en SLA’s. Internationaal is bekend 
om de SLA’s nooit op SSC niveau te laten besluiten (voorkomt het dupliceren van processen 
in de klantorganisaties, risicomijdend gedrag en onnodige discussies over prijsstelling). De 
kracht van afspraken is cruciaal om tot de zelfcoördinatie binnen een SSC te komen. 
  
Het verwachtingpatroon heeft formele en informele componenten.  
Formeel: vraag stellen binnen het gestelde budget, op de hoogte van de begrenzingen  
van dienstverlening en binnen taakstelling zijn voorspelbare, verwachte besparingen 
verdisconteerd. 
Informeel:  ideevorming over afwijken van de standaard.  
 
Het gezamenlijke doel (wat realiseren) moet voor iedereen helder zijn en van daaruit kijken 
wat dat voor de regionale SSC’s betekent, in relatie tot de HR, Inkoop etc. Het is een cyclus 
proces van besturen.     
 
De huidige samenstelling van de klantenraad, en in het bijzonder het voorzitterschap van  
de klantenraad is volgens de heer Strikwerda in veel opzichten een foute beslissing. De 
algemeen directeur van het SSC Midden mag nooit voorzitter zijn van de klantenraad.  
In de kern gaat het om symboliek (uitstralen van eenheid). De hoofddirecteur DJI, eventueel 
gedelegeerd naar onderliggend niveau, dient structureel voorzitter te zijn van de klantenraad. 
Bij de afwezigheid heeft het ongemerkt en onbewust een psychologisch effect op de 
directeur SSC (‘voelt zich verlaten / geen hiërarchie over business units’). Voor een aantal  
beslissingen of afwijkingen moet de eindverantwoordelijke (Hoofddirecteur DJI) aanwezig 
zijn, het principe van executive action (Tricker).4  
 
In de oude situatie is sprake van een klassiek lineaire lijn (leidinggevende-hoofd-medewerkers) 
en heeft ondermeer een bilaterale relatie met de verschillende niveaus. In de nieuwe situatie 
moet er een andere verhouding zijn, namelijk hoofddirecteur DJI, directeur klantorganisatie 
(business units) en directeur SSC. De hoofddirecteur DJI wordt tegenover de klantorgani-
satie verantwoordelijk voor een goed functionerend SSC. Dit is een andere constructie dan 
dat de directeur van het SSC verantwoordelijk is voor de klantorganisaties, zoals de klanten-
raad nu impliceert. De directeur SSC dient verantwoording aan de hoofddirectie af te leggen 
over het nakomen van de SLA’s.  
 
Belangrijk is het hebben van een escalatiemodel, waarbij wordt veronderstelt dat 80% à 90% 
van de problemen binnen het interne circuits wordt opgelost en in uitzonderlijke situatie krijgt  
de Hoofddirecteur DJI daarin een bepalende rol.  
 
                                                           

4 Tricker, R.I. (1984), ‘Corporate Governance’, Aldershot: Gower 
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Stellingen: 
 
‘Het SSC is een blijvende organisatievorm’. 
 
SSC’s zijn geen managementhype: ze kunnen theoretisch goed verklaard worden. Het 
business unit model (met ‘alles aan boord’) is lange tijd succesvol geweest, maar de 
assumpties eronder gaan voor steeds meer organisaties niet meer op. Er is een verandering 
gaande in de economie met nieuwe patronen van waardecreatie.   
 
De drang voor het laten herleven van de oude organisatievorm is een regressieverschijnsel. 
De organisatie blijft te lang in een bepaalde ontwikkelingsfase hangen. Het zou kunnen dat 
de term Shared Service Center anders wordt. Het deelwoord Shared impliceert het mentaal 
terughangen op de oude unit organisatie. Bij het toewerken naar integrated firms wordt de 
term platform (organisatie) wellicht gebruikt.    
 
‘HRM outsourcing is de oplossing voor een betere dienstverlening’. 
 
Bepaalde functies van SSC’s zullen door zgn. ‘light out SSC’s’ worden uitgevoerd, dat wil 
zeggen geen mensenwerk; het gaat zuiver om software. Het toekomstbeeld is geschetst in 
zijn boek ‘Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties’ (2008). 
  
Sommige bedrijven creëren eerst een SSC,willen interne efficiency bereiken en gaan 
benchmarken (onderhandelingpositie in de outsourcing) om daarna -multi vender (verdeel  
en heers)- slechts onderdelen te gaan outsourcen om die onderhandelingsmacht op de 
marktoverheid te houden.  
 
Algemeen deel 
 
Als de organisatie wil ontwikkelen met behulp van een SSC, dan is het SSC één van  
de bouwstenen in de totale organisatie. Voor een hogere performance is een synchrone   
ontwikkeling nodig op drie assen: SSC, opdrachtgever (business-unit) en concernniveau.  
De heer Strikwerda noemt het model: het ontwikkelingsmodel voor het werken met SSC’s  
en heeft het toegepast bij de ministeries van Defensie, Rijkswaterstaat, VROM en andere 
non-profit organisaties, zoals onderwijs en zorginstellingen.  
 
Op de as van SSC wordt de volwassenheid uitgedrukt in de mate van flexibiliteit, ofwel de 
klassieke fasen van organisaties. Je hebt niet alleen standaardisatie, maar ook specialisatie, 
gedifferentieerde levering en een volledig transparate kostprijssysteem. De achtergrond van 
het model komt uit het vakgebied organisatieontwikkeling binnen de bedrijfskunde, waarbij 
de medewerkers zich evenwichtig ontwikkelen en de mentale modellen op tijd worden 
bijgestuurd naar de nieuwe verhouding. Volgens wijlen socioloog Talcott Parsons5 moet    
het evenwicht hersteld worden. 
 
Wat zich in de praktijk vaak voordoet is dat teveel aandacht wordt gegeven aan de ont-
wikkeling van een SSC en te weinig of geen aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling 
van de kwaliteit van de opdrachtgever. De kunst is om nauwkeurig te beschrijven wat er 
nodig is van een SSC, en dat moet vanuit het totale business model komen. Soms zijn er   
opdrachtgevers die voelen dat iets van hun is afgepakt, dat is de laagste fase van de ont-
wikkeling. Een betere fase is om niets af te doen aan de situatie en de klant leren om betere  
 

                                                           

5 Parsons, T. (1902-1979), bekend door systeemtheorie en voormalig Harvard docent.  
   Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons). 
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vragen te stellen aan het SSC. De opdrachtgever moet weten hoe zijn business eruitziet. 
Omgekeerd betekent dat voor de SSC medewerkers duidelijk moet zijn wat het  SSC doet 
om dat einddoel te bereiken. Dat inzicht is er niet altijd of voldoende.   
 
Bij het SSC gaat het er om, met daarin besloten modulaire standaardisatie, dat je opties 
creëert voor de toekomst.  
 
Een driftige bouwpastoor die op de as van het SSC vooruitloopt richt ontwikkelingsschade 
aan op de twee andere assen. De vooruitstrevendheid op één dimensie geeft een onbalans 
in de organisatie en dan loopt de ontwikkeling scheef. Soms kan dat aanleiding zijn om      
een SSC op te heffen. Dat heeft dan niets met het SSC te maken, maar door het ontbreken 
van een overall beeld over de ontwikkeling van de totale organisatie. Om uit disbalans te 
komen moet op de drie assen sprake zijn van een evenredige groei.  
De Balanced scorecard is een techniek om een holistisch beeld van de organisatie te 
vormen. Dit voorwerk is een verplichte exercitie. Uit het oogpunt van betrokkenheid en 
motivatie moeten de gerealiseerde ontwikkelingen als feedback informatie teruggekoppeld 
worden aan het SSC. Dat gebeurt in de praktijk te weinig. 
   
Bij een ongelijke ontwikkeling op de drie-as kan het voorkomen dat klanten gaan dreigen  
met het invoeren van Demand Management. DM heeft tot doel om de afname van producten 
zo goed mogelijk te voorspellen, en indien mogelijk zelfs te reguleren. DM is bij SSC vorming 
niet de oplossing voor het achterblijven in de ontwikkeling. Het is relevant om een totale 
oorzaak-gevolg diagram te maken, waarin wordt aangegeven hoe de organisatie functioneel 
werkt. In geval van het SSC is dat de taakrealisatie die aan welke wettelijke eisen moet 
voldoen tegen bepaalde constrains van budget. Bovendien dient te worden nagegaan wat 
dat normenkader feitelijk betekent voor de interne processen.  
 
Op de website van Strikwerda zijn vragenlijsten beschikbaar voor het vaststellen van het 
positiepunt op de as. De uitkomst geeft concreet inzicht in de afzonderlijke groei en maakt  
de organisatie bewust over de inhaalslagen. Daarmee komen de denkprocessen voor inter-
venties opgang. Belangrijk is om zowel conceptueel als mentaal mee te bewegen met het 
proces 
 
Klant- leverancierrelatie 
Tegenwoordig wordt teveel gedacht in termen van interne klant-leveranciers relatie. Deze 
veelgebruikte benaming is een foute constructie, uiteindelijk ben je collega’s, weliswaar in 
een andere setting. Ook de rolverdeling door een SSC wijzigt. Dat is te vergelijken met een 
willekeurige sport. Als tijdens het voetbal van spel wordt veranderd dan moet de tactiek 
opnieuw met elkaar worden besproken.  
 
Cruciaal voor het SSC is dat de opdrachtgever op concernniveau wordt aangesproken op  
de verwachte prestaties van de (input)kwaliteit. Als dat zwak, dubbelzinnig of niet is dan  
leidt dat tot hommeles over het SSC. De minister moet de hoofddirecteur van DJI duidelijk 
aanspreken of er voldoende capaciteit is, aan de kwaliteitseisen kan worden voldoen, het 
binnen het budget is gebleven, danwel noodzakelijke ontwikkelingen zijn gerealiseerd. 
Daarover dient maandelijks en per kwartaal gerapporteerd te worden. 
 
SSC is een fundamentele inbreuk op business unit filosofie. De reden daarvoor zijn verande-
rende kostenverhoudingen in de economie. Indirect wordt er druk uitgeoefend op de over-
heid om daarvan gebruik te maken, maar dat wordt vaak verzwegen. Door het loslaten van 
de unit filosofie en de introductie van een SSC moet de organisatie de (andere) conse-
quenties in het totale systeem onderzoeken (systeemvraagstuk). 
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Idealiter moet de hoofddirecteur DJI die belast is met de regievoering van de SSC’s voortijdig 
problemen signaleren en deze verijdelen. In de praktijk ondervindt de SSC directeur de 
gevolgen van een niet goed werkende organisatie en bedenkt zelf oplossingen. Dit is een 
oneigenlijke weg. Vanuit het holistische perspectief bezien zou het Hoofdkantoor hierin actief 
moeten optreden.   
  
Spanningen hebben het vervelende effect dat feiten en uitspraken verkeerd worden    
geïnterpreteerd en er niet goed wordt geluisterd. Spanningen kunnen hoog oplopen en 
daarvan worden medewerkers vaak het slachtoffer. Spanning is een voorbeeld van een 
constructief conflict. Organisaties hebben conflicten nodig om te kunnen aanpassen, te 
overleven en om leefbaar te zijn. En bij een cultuur waarin er geen conflicten mogen zijn,     
is  er weinig overlevingskans. Bij weerstand over SSC kwesties (bijvoorbeeld flexibele prijs-
verrekening) is geen sprake van conflicten. De partijen redeneren vanuit verschillende 
ontwikkelingsfasen over hetzelfde onderwerp. De ontwikkelingsfasen moeten dan worden 
bijgetrokken en discussies over wel of geen flexibele prijsstelling moeten worden vermeden.   
 
Mensen zijn geneigd om op operationeel niveau te denken en problemen op een operatio-
nele manier te willen oplossen, maar men realiseert zich niet altijd dat men dan ook 
conceptuele problemen daarin aanbrengt. Na verloop van tijd begint dat te schuren en  
pijn te doen. 
 
Angelsaksisch model 
De heer Strikwerda deelt niet de mening van de heer Willems van Twijnstra Gudde, dat  
het Angelsaksische model bij invoering van SSC’s haaks zou staan op onze cultuur. Dit 
antwoord is oppervlakkigheid met oppervlakkigheid bestrijden. Dat de vorming van SSC’s  
in de Verenigde Staten soepeler verloopt komt doordat Amerikanen vanwege de Grondwet  
een contractuele samenleving is. De Amerikanen zijn van nature gewend om afspraken  
te maken, zijn minder hiërarchisch ingesteld en overleggen ook vaker met elkaar.   
Het schrijven van contracten is makkelijker uitvoerbaar. Europa is geschoeid op een 
relatiemodel en mede door een niet fatsoenlijk gekwalificeerde Europese Grondwet hebben  
wij niet die handigheid. Zelfs het unitmodel is gebaseerd op het framing beginsel van de 
Amerikaanse constitutions (het mensbeeld en constitutie liggen daaraan ten grondslag). 
Dat wordt versterkt doordat Europeanen meer gericht zijn op relationship kapatalism en 
Amerikanen op financial kapatalism. Amerikanen hebben evenals de Fransen een aanleg 
voor systeemdenken (hoe hangt alles samen). 
 
In de jaren ’70 werd veel aandacht besteed aan holistisch denken, met als bijeffect dat  
de wat oudere managers in Nederland die denktrant redelijk beheersen. Er is nog een 
tussengolf geweest met het boek ‘The Fifth Discipline’ van Peter Sense6. De kwantificering 
naar dingen toe is in dit boek onderbelicht. Die ontbrekende systematiek ligt besloten in de 
Balanced scorecard, strategy map van Nolan en Kaplan en binnenkort verschijnt het vijfde 
deel over Execution primion (behandelt de holistische manier van kijken, een nieuw 
verschijnsel treedt op: loslaten van transfer pricing en overgaan op alloceren van kosten  
op meerdere dimensies, en daardoor kunt concentreren op de optimalisatie van het geheel).    
De doorberekeningsystematiek van transfer pricing wordt time driven activtiy based costing. 
 
Diegene die verantwoordelijk is voor de taakrealisatie wordt ertoe gedwongen om betere 
afwegingen te maken. Het economische verhaal onder het SSC is niet zozeer de kosten-
besparing over de kwaliteit, maar ook tot een betere resource aan allocatie te komen. In dit 
systeem is er geen HR of ICT budget meer, maar één integraal budget. De manager moet  
 
                                                           

6 Senge, P.M. (1990), ‘The Fifth Discipline: ‘The art and practice of the learning organization’. 
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beslissen wat de beste allocatie is van dat budget over de alternatieve inputs om de taak zo 
goed mogelijk te realiseren (allocatie efficiency versus operationele efficiency). 
 
In Engeland wordt goed omgegaan met de SSC invoering. Door hun meer holistische manier 
van leidinggeven en denken krijgt het een bewuste plaats in de organisatie. Je ziet dus dat  
in Engeland de besparingen in een SSC ook tot 50% - 60% van de kosten van de daarin 
georganiseerde processen kunnen oplopen. In Nederland, waar consultants de problemen  
in stand houden en niet effectief oplossen, blijft dat hangen op 20% tot 25%. Door metingen 
(efficiency en kwaliteitsverbeteringen), besparingen door standaardisatie en economies of 
skill moet het percentage tussen de 25% en 50% zijn. 
 
In veel organisatie wordt gesproken over de besturing van een organisatie. De term 
besturing is fout, dat is een machineterm en komt uit de cybernetica. Het dient besturen te 
zijn. Een misvatting is dat besturen alleen een kwestie is van proces (verantwoordelijkheden 
toekennen etc.). Besturen is een integraal proces met daarin een planning & control cyclus 
(behalve interactive/diagnostic control, communicatie over onzekerheden en onverwachte 
gebeurtenissen).  
 
Het beheersbaar houden en blijven van een organisatie heeft te maken met de bestuursterm 
‘to be in control’. De term is ervoor bedoeld dat de organisatie haar taakstelling kent en 
doorheeft hoe het systeem werkt in oorzaak, gevolg, (on)zekerheden; heeft vooral betrekking 
op non financials. Het signaleren van risico’s en die in het systeem corrigeren is bij het SSC 
het vraagstuk over ‘to be in control’. Het uitsluitend toetsen op auditniveau (analyse van 
beheersomgeving); worden alle verplichtingen op tijd geregistreerd worden alle uitgaven 
geregistreerd e.d. kan geen volledig gefundeerde onderbouwing zijn voor voornoemd 
vraagstuk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

BIJLAGE 6:   Interview 5 
 
Op maandag 31 maart 2008 van16.00 tot 17.00 uur is de heer drs. R. Jongenotter van    
Atos Origin geïnterviewd in Utrecht. Vooruitlopend op dit gesprek is inzage gegeven in        
de onderzoeksopzet en meegedeeld dat de vragen gebaseerd zijn op drie hoofdthema’s: 
organisatie, besturing en klantbeleving. 
 
Organisatieprofiel 
Atos Origin, een internationale dienstverlener, houdt zich bezig met een breed scala aan 
consultancyactiviteiten op het raakvlak van markt, business en IT. Atos combineert branche 
specifieke ervaring met knowhow van bedrijfsprocessen. Atos Origin Nederland B.V. is 
gevestigd in Utrecht. 
 
Atos Consulting heeft een uitgebreide historie met onderzoek naar SSC’s. Voorbeelden van 
publicaties zijn: ‘De kunst van het concentreren (2003)’, ‘SSC’s een kwestie van doen 
(2004)’, Bestuurlijke aspecten van SSC’s in de Rijksoverheid (2005)’ en ‘Klanten en SSC, 
alleen samen beter (2007)’. 
 
Achtergrond    
De heer Jongenotter is partner bij Atos Origin en heeft kennis over en ervaring met transfor-
matie trajecten. De heer Jongenotter is voor de gehele organisatie van Atos Consulting 
verantwoordelijk voor het thema SSC.  
 
De heer Jongenotter is na de universitaire studie Bedrijfskunde in 1995 begonnen bij KPMG 
Consulting, die later is overgenomen door Atos. In de beginjaren zich met name toegelegd 
op de financiële vraagstukken en vanaf 2004 werkzaam binnen de marktgroep Overheid    
als programmamanager en later als partner. Is als partner eindverantwoordelijk voor een 
bepaalde vakgroep en geeft sturing aan een team van 30 consultants.  
 
In de afgelopen vier jaar meerdere organisaties begeleid of aangestuurd, waaronder ProRail, 
SSC Noordwest (Justitie), Universiteit van Leiden, gemeente Rotterdam en de Hogeschool 
van Amsterdam. De begeleiding varieerde van een haalbaarheidsonderzoek tot aan de 
implementatie.   
 
Vragenlijst 
 
Thema ORGANISATIE 
 
Wat verstaat u onder een Shared Service Center. 
 
Een SSC is de (virtuele) verzamelplaats voor medewerkers met kennis en ervaring van 
specifieke dienstverlening. De definitie kan ook zijn: het concentreren van gelijksoortige 
activiteiten in een zelfstandige klant- en marktgerichte organisatorische entiteit. 
 
SSC’s worden toegepast om de kosten van ondersteunende activiteiten of generieke 
productieactiviteiten te verlagen en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Kosten 
van de processen kunnen gemiddeld 25% tot 50% goedkoper. 
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Wat zijn volgens u de voordelen van een SSC. 
 
Uit onderzoek blijkt dat SSC’s voor meerdere problemen en ontwikkelingen als oplossing  
worden genoemd, namelijk: 
 

- Grotere transparantie en toegankelijkheid van informatie voor alle betrokkenen          
(sturingsmogelijkheden nemen toe). 

- Eenduidige kwaliteit van diensten binnen het gehele SSC. 
- Gericht op vernieuwing en efficiency van de werkprocessen. 
- Het realiseren van synergie. 

 
Wat zijn de nadelen van een SSC. 
 

- Afhankelijk van de huidige werkwijze kunnen managers het gevoel krijgen dat de 
nieuwe werkwijze voor hen arbeidsintensiever wordt. 

- Grotere afstand, fysiek en bestuurlijk. 
- Vermindering autonomie (vrees om zeggenschap te verliezen en verdwijnen van 

relatieve geslotenheid van een eigen huishouding).  
 
Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren. 
 
Organisaties die Shared Services overwegen doen er goed aan zich uitgebreid te oriënteren. 
Uit onderzoek naar de ervaringen van overheden die met succes Shared Services hebben 
ingevoerd zijn een aantal succesfactoren geïdentificeerd: 
 

- Definieer een duidelijke visie, de strategie en het operationele proces. 
- Betrokkenheid, vertrouwen en commitment van bestuur en management van 

participerende organisaties. 
- Besteed aandacht aan veranderingen in de interne cultuur. 
- Stel duidelijke doelen met meetbare resultaten. 

 
Faalfactoren: 
 

- Gebrekkige communicatie vooraf over het doel, de urgentie en de aanpak van de  
 krachtenbundeling. 

- Te hoge verwachtingen over de voordelen op korte termijn en teveel focus op  
kostenreductie. 

- De neiging om zich niet te houden aan de zelfgemaakte spelregels over de 
samenwerking, zowel in de oriënterende, de implementatie als de uitvoeringsfase. 

 
De hindernissen bij het invoeren van een SSC zijn het gebrek aan overtuiging van de nood-
zaak van een SSC, het gevoel van autonomie verlies bij lijnmanagers en minder houvast op 
de processen. 
 
Waar ligt volgens u dé kracht/waardecreatie van een SSC. 
 
Een SSC kan kosten verlagen en de kwaliteit van interne diensten verhogen door: 
 

- Het realiseren van economies of scale (standaardiseren en vereenvoudigen). 
- Het realiseren van economies of skill (bundelen en managen van kennis).             
- Een toegevoegde waarde activiteit in de HRM kolom voor SSC’s en klanten. 
- Het consolideren van systemen (goedkoper ontwikkelen). 
- Het benutten van belasting- en subsidievoordelen (vooral van toepassing bij 

internationale SSC’s). 
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Uit onderzoek is gebleken, dat de belangrijkste kostenbesparing aan de leverancierzijde 
ontstaat door het herinrichten / optimaliseren van de eigen processen. Aan het behalen van 
efficiencystandaarden en het leveren van de gevraagde kwaliteit kan worden voldaan als  
aan de inputkant (door klant als opdrachtgevende partij) de juiste kwaliteit wordt aangereikt.  
De klant moet niet achterblijven in de ontwikkeling en aansluiten op de procesgang van het 
SSC, anders is het carbage in en carbage out. 
 
De kostenbesparingen op concernniveau moeten worden doorvertaald naar de klant, 
eventueel door het toepassen van kortingen voor werkmaatschappijen of door waarde-
toevoeging van de HR kolom (aantonen van minder kosten voor P&O).    
 
Door het gericht investeren in kennis en ICT toepassingen wordt de kwaliteit van de dienst-
verlening verbeterd en kunnen de automatiseringskosten verder worden gereduceerd. Deze 
injectie is doeltreffender dan gespreide investeringen, parallel aan elkaar.   
 
Door het verder optimaliseren en standaardiseren van (registratieve) processen kan het  
SSC worden opgevat als een soort control room, waarin het laagwaardige werk wegvalt en 
specialisten overblijven om de uitzonderingen uit het proces te halen. Voor de toekomst vergt 
dat andere competenties van medewerkers.  
 
Thema: BESTURING 
 
Welke impact heeft de veranderende zeggenschapsverhouding op de samenwerking. 
 
Aan de bestuurlijke kant ontstaan emoties, zoals verlies autonomie (conformeren aan  
beleidsinstructies die voor de leidinggevende persoonlijk als voor zijn teamleden nadelig 
kunnen uitpakken) en inleveren van macht (grip verliest op het deelproces terwijl je daarvoor 
eindverantwoordelijk bent en meent dat een SSC niet te combineren is met integraal 
management). Binnen de overheid kom je dat besturingsprincipe nog veel tegen. 
Het loslaten daarvan vergt goed opdrachtgeverschap en dwingt tot eigen ontwikkeling als 
opdrachtgever binnen de opdrachtgevende organisatie. In de praktijk blijkt dat moeilijk te  
zijn, of ontbreekt het aan interesse. De businessmanagers moeten weten waarop gestuurd 
moet worden om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het geheel. In de businesscase 
wordt aangegeven wat de impact van verandering voor de verschillende doelgroepen is. Ook 
de veranderingsbereidheid en veranderingscapaciteit wordt erin opgenomen.   
 
Wat zijn volgens u de essentiële schakels tussen klant en het SSC om de klantbinding 
te optimaliseren. 
 
Dit hangt enigszins af van de manier waarop het SSC is georganiseerd (structuur); klant-     
of productgericht. Bij de private sector wordt vaker productgericht georganiseerd: hogere 
efficiency realiseren door één persoon verantwoordelijk te maken voor één specifiek product. 
In de publieke sector komt deze variant minder voor. Er moet een balans zijn. Efficiency mag 
in de publieke sector niet ten koste van alles gaan, een klant hecht ook waarde aan een vast 
aanspreekpunt. Om die reden worden SSC’s vaak klantgericht georganiseerd.  
 
Om de fysieke afstand tussen klant en SSC te verkleinen kan ervoor worden gekozen om  
op gezette tijden een SSC medewerker bij de klantorganisatie (doelgericht) te laten werken, 
hetgeen kan bijdragen aan de klantbinding. 
 
Er is een grote opmars van dedicated accountmanagers, die niet beschikken over inhoude-
lijkheid en ver afstaan van de praktijk. Een dergelijke functionele verbinding tussen een SSC 
en klant wordt afgeraden. 
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Om invulling te geven aan klantbinding is een volwassen klantrelatie belangrijk, waarbij de 
medewerker rechtstreeks de belangen behartigt van de klant. Invalshoek is de operationele 
afstemming over de dagelijkse praktijk en periodieke evaluatie. In het kader van de totale 
procesketen dient bij de evaluaties het operationele- en het tactische niveau aan bod te 
komen. Nagegaan dient te worden wat er aan de opdrachtgeverskant verkeerd gaat en in 
welke mate het SSC daarvan last ondervindt en hieraan acties kan koppelen.  
 
Wat zijn de kenmerkende verschillen tussen een SSC en het traditionele business unit 
model. 
 
Velen denken dat Shared Services een veredelde vorm van centralisatie is. Dit is bij een 
juiste toepassing niet het geval. Shared Services is een vorm van concentratie, waarbij 
activiteiten op een horizontaal niveau worden georganiseerd. Typerende verschillen op een 
aantal dimensies zijn: 
 

- Doorbelasting: voorheen op basis van (arbitraire) allocatie, nu op basis van 
daadwerkelijk verbruik. 

- Kennisborging: vroeger door werkinstructies, nu door kennismanagement. 
- Prestatiemeting: interne targets, tegenwoordig interne target en benchmarks. 
- Serviceoriëntatie: van gestandaardiseerd naar afgestemd op de behoefte van de 

klant. 
- Focus: van schaalgrootte opgeschoven naar de klant- en leverancierrelatie. 
- Verantwoording: van concern verschoven naar de interne klanten. 

 
Op welke manier kunnen de geleverde prestaties worden geborgd. 
 
In de praktijk wordt het steeds vaker waargenomen dat uitvoerig beschreven SLA’s geen 
voorkeur hebben en sterk vereenvoudigd moeten worden naar 2 à 3 pagina’s. Voorwaarde  
is dan wel, dat bij operational excellence permanent de juiste KPI’s worden gemeten en de 
kwaliteit structureel ge(waar)borgd blijft.  
Naarmate het vertrouwen in de dienstverlening op voorhand laag is (door eerdere 
ervaringen) ontstaat dikwijls een zwaarlijvig SLA en zal een afzijdige klant, in het ergste 
scenario, alles proberen te saboteren.   
 
Thema KLANTBELEVING 
 
Wat zijn de valkuilen/dilemma’s van een SSC structuur en hoe daarop anticiperen. 
 
Bij het ontwerpen van een SSC moet de besturingsvorm passen binnen het totale 
besturingsmodel. Bottleneck bij invoering van een SSC kan een té eenzijdige benadering 
zijn, met nadruk op de technische kant (processen uitwerken, ICT infrastructuur, huisvesting) 
en wordt er voorbijgegaan aan het veranderkundige element.    
 
Wat zijn volgens u de kritische factoren in de klant- leverancierrelatie. 
 

- Door onvoldoende inhoudelijk overleg met de klanten. Voor het verkrijgen van een 
reëel beeld over de output-eisen van het SSC is gespreksvoering noodzakelijk. 

- Nulmeting aan de voorkant om inzichtelijk te maken of de kwaliteit van dienst-
verlening is verslechterd, stabiel is gebleven of erop vooruit is gegaan. 

- Investeren in de belevingsklant door klanten uit te nodigen en kennis te laten maken 
met de georganiseerde processen, handels- en werkwijzen. 
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Op welke manier kan de dienstverlening beter aansluiten bij de klant. 
 
Langs de as van complexiteit van de verandering heeft het SSC een hoge mate van 
complexiteit in zich (structuur, fysieke locatie, besturing en ICT). Om de drempel van 
toetreding voor de klant te verlagen moet nagegaan worden welke vergelijkbare complexe 
veranderingtrajecten er zijn geweest en hoe de organisatie destijds daarmee is omgegaan. 
Op basis hiervan een inschatting maken over manier van ondersteuning (adopteren van 
verandering). Temporiseren van processen (i.p.v. vier aangewezen pilot afdelingen terug 
naar bijvoorbeeld twee) kan ertoe bijdragen dat de medewerkers geleidelijker wennen aan 
de verandering. De behaalde successen en vorderingen binnen de pilot afdelingen hebben 
een uitstralingseffect op de anderen.    
 
Tijd is een belangrijke factor. Sommige problemen lossen zich vanzelf op: door vrijwillig 
vertrek van (ongemotiveerde) medewerkers of door latere acceptatie van het SSC concept.  
 
Hoe kan de verwachting van de klant worden gemanaged. 
 
Uit onderzoek blijkt dat (klant)managers de gemaakte afspraken met het SSC binnen die 
organisatie(s) niet communiceren naar de medewerkers. Door actieve communicatie kan het 
SC de verwachtingen van de klant managen. 
 
Welke manier van ‘aansluiting vinden’ is het meest effectief en waarom. 
 
De actoren binnen het nieuwe organisatiemodel zijn afhankelijk van elkaar en bepalen 
gezamenlijk het succes. Dit kan betekenen dat invoering van processen (tijdelijk) getempori-
seerd moet worden. Elementair in de aansluiting is elkaars afwijkende standpunten kennen 
om van daaruit te werken aan oplossingen. 
 
Stellingen: 
 
‘ SSC is een blijvende organisatievorm’. 
 
De organisatievorm is geen hype. Het heeft te maken met veranderingen in de economie. 
Een alternatief voor het intern doorontwikkelen van het SSC is het overgaan tot business 
process outsoursing (PBO). De voordelen van het uitbesteden van ondersteunende 
processen, zoals verdere kostenverlaging zijn goed uit te leggen. Uit de praktijkervaring blijkt 
dat veel organisaties moeite hebben om de verantwoordelijkheid van processen aan een 
externe partij over te laten en dat de berekende voordelen van outsourcing niet altijd 
bestaan.  
 
‘HRM outsourcing is de oplossing voor een betere dienstverlening’. 
 
Outsourcing is niet per definitie een garantie voor een verbeterde dienst.   
Door de snelheid waarmee veranderingen/ontwikkelingen zich elkaar opvolgen is het niet 
onwaarschijnlijk dat kleine organisaties op middellange termijn overgaan op het uitbesteden 
van (ICT) diensten.    
 
Het is een klassieke kronkel wat de organisatie intern wil behouden of wil gaan uitbesteden. 
Er is ook een tussenvorm. De scheidslijn tussen zelf doen en uitbesteden zou niet meer 
opgemerkt mogen worden. Dit betekent dat meerdere processen zich voor outsourcing 
zouden kunnen lenen. 
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Algemeen deel 
 
Door de vraagstukken over bedrijfsvoering en daarbinnen het optimaliseren van processen 
(sneller beschikken over gegevens en kwetsbaarheid uit de processen halen) is de heer 
Jongenotter ervan overtuigd geraakt dat het bundelen van activiteiten een goede organisatie-
vorm kan zijn. 
 
Een markant verschil tussen de SSC-vorming in een private en publieke sector is de 
snelheid van het proces. In de publieke sector hebben de haalbaarheidstudies meestal een 
tijdspanne van zes maanden tot 1 jaar (en soms langer). Bij ondernemingen in de private 
sector is de looptijd van een businesscase vaak drie maanden. Redenen hiervoor zijn het 
sneller willen doorpakken, meer flexibiliteit in de wet- en regelgeving rondom de werknemer 
en minder angst voor weerstand. 
Private sectoren zijn meer gewend aan ingrijpende veranderingen. Om de drie à vier jaar zijn 
er reorganisaties, die in intensiteit kunnen verschillen. Zijn ervaring is, dat de private sector 
doorgaans stabieler is en organisatiestructuren een langere levenscyclus hebben.  
 
Het verlagen van bedrijfsvoeringskosten is een veelgehoord statement om een SSC te 
overwegen. Door het bundelen van diensten kunnen kosten worden bespaard en gereser-
veerd worden voor toegevoegde waarde activiteiten in de HR kolom, zoals competentie-
management, strategische personeelsplanning en training en ontwikkeling. Daarnaast wordt 
vaak genoemd, dat het vormen van een SSC de mogelijkheid biedt voor een kwaliteits-
impuls in de activiteiten. Bij een striktere scheiding tussen advies en beheer kan bijvoorbeeld 
een adviseur zich meer focussen op zijn eigen taak. 
 
Door het SSC concept treedt er verzakelijking op, wat bijdraagt/dwingt tot meer resultaat-
gericht werken (scherpte in afspraken, allerlei gegroeide randverschijnselen verdwijnen door 
de contractuele condities). 
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BIJLAGE 7:  Interview 6 
 
Op woensdag 2 april 2008 van 11.00 tot 12.00 uur is de heer dr. L.H. Hoeksema van 
Berenschot in Utrecht geïnterviewd. Vooruitlopend op dit gesprek is inzage gegeven in        
de onderzoeksopzet en meegedeeld dat de vragen gebaseerd zijn op drie hoofdthema’s: 
organisatie, besturing en klantbeleving. 
 
Organisatieprofiel 
Berenschot is een toonaangevend onderzoeksadviesbureau met circa 450 medewerkers  
in de Benelux. Samen met ondernemers en managers in het bedrijfsleven en de publieke 
sector werkt het bureau aan oplossingen voor complexe vraagstukken over strategie, 
besturing, beleid, mens en organisatie. De kracht van Berenschot ligt in haar brede 
expertise. 
 
Achtergrond  
De heer Hoeksema is arbeids- en bedrijfspsycholoog en werkzaam als Managing Director 
van de adviesgroep personeelsmanagement van Berenschot. De heer Hoeksema is verant-
woordelijk voor de advisering van Berenschot op het gebied van HRM strategie en de 
transformatie en professionalisering van de HRM functie in organisaties. Is mede auteur van 
de boeken ‘De praktijk van strategisch personeelsmanagement’ en ‘Ken- en stuurgetallen 
personeelsmanagement 2005/2006 en 2007/2008’ (benchmarkcijfers voor beleid en strate-
gie). Verzorgt presentaties over strategisch human resource management op congressen/ 
seminars en houdt boekrecensies op www.managementsite.nl. 
 
Na zijn studie arbeidsorganisatie- en psychologie is de heer Hoeksema gepromoveerd aan 
de Rijksuniversiteit Groningen (proefschrift over leiderschap). De carrière is begonnen bij 
IBM, waarin hij vanuit een HR kernteam betrokken was bij de aanbestedingsprocedure van 
P-Direkt. Door de complexiteit van de verschillende belanghebbenden, processen en 
persoonlijke belangen (bijvoorbeeld IT leverancier) is het project stilgelegd. Inmiddels zijn    
er nieuwe initiatieven voor een doorstart.  
 
In 2004 is de heer Hoeksema overgestapt naar Berenschot en heeft onder meer bij TNT 
(concentratie op administratieve bulkprocessen, lean georiënteerd) en CDC (Commando 
Diensten Centrum van Defensie) geadviseerd over de HR transformatie naar een shared 
service / expertisecentra.  
 
Vragenlijst 
 
Thema ORGANISATIE 
 
Wat verstaat u onder een Shared Service Center. 
 
Shared Services zijn gemeenschappelijke, gedeelde diensten in een organisatie. Ze hebben 
meestal een generiek karakter en ondersteunen de primaire processen. De gemeen-
schappelijkheid beoogt een hogere kwaliteit en grotere flexibiliteit van de dienstverlening. 
 
Het kenmerk bij het begrip shared services is dat ambtelijke krachten worden gebundeld en 
het primaat van de markt gehandhaafd blijft. 
 
Wat zijn volgens u de voordelen van een SSC. 
 

- Het SSC kan invulling geven aan schaalvoordelen en kwaliteitsverbeteringen, mits 
het een bulkproces betreft waarbij de procesgang grotendeels gestandaardiseerd is. 

- Kwalitatief hoogstaande specialisten ook voor kleinere organisaties beschikbaar. 
- Vermindering van de totale HR-werklast en meer continuïteit in dienstverlening. 
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Wat zijn de nadelen van een SSC. 
 

- Vervreemden van het primaire proces. 
- Klant krijgt meer te maken met afhankelijkheden tussen de verschillende eenheden, 

een strakker regime als het gaat om aanleveren van gegevens. 
- Verlies van directe beïnvloeding. 

 
Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren. 
 
Een onderbouwde argumentatie over nut en noodzaak van shared services is noodzakelijk. 
Die onderbouwing moet ook aandacht geven aan mogelijke succes- en faalfactoren. 
 
Varianten van succesfactoren zijn bijvoorbeeld voldoende aandacht voor teambuilding, 
positionering van de shared services, afgebakende scope van activiteiten, ontwikkeling en 
vaardigheden van het personeel en een heldere en gedragen visie. 
 
Uit ervaring blijkt dat driekwart van de efficiency besparingen gerealiseerd kunnen worden 
door concentratie van activiteiten. Na de ontvlechting van proces- en capaciteitsgedreven 
taken, zoals advies en expertise moet dat rationeel worden georganiseerd en geautomati-
seerd.  
 
Waar ligt volgens u dé kracht/waardecreatie van een SSC. 
 
Meerwaarde is een relatief begrip, om de kwalitatieve meerwaarde te kunnen vaststellen is 
een nulmeting nodig, die de oude situatie kan vergelijken met de nieuwe/verwachte situatie.  
 
Een overweging bij de oprichting van veel SSC’s is de mogelijkheid om ondersteunende 
activiteiten die niet tot de core-business behoren waarde te laten opleveren. In veel gevallen 
zal dit leiden tot verhevigde concurrentiestrijd. Het is de vraag in hoeverre SSC’s de schaal-
grootte zullen bereiken die nodig zijn om de gedane investeringen terug te verdienen. 
 
Differentiatie in klantbediening leidt tot waardecreatie voor de organisatie en haar klanten. 
Momenteel is er vaak geen onderscheid in bediening van waardevolle en minder 
waardevolle klanten. 
 
Thema: BESTURING 
 
Welke impact heeft de veranderende zeggenschapsverhouding op de samenwerking. 
 
In organisaties met een SSC vormt zich een ander besturingsmodel: opdrachtgever, 
opdrachtnemer en eigenaar (topmanagement). Het is van belang dat het SSC de wensen en 
behoeften van de opdrachtgever begrijpt en dat de opdrachtgever reële verwachtingen heeft 
van de manier waarop het SSC de wensen vervuld. De spanning tussen uniformiteit en 
maatwerk in dienstverlening kan dan worden weggenomen. 
 
Wat zijn de kenmerkende verschillen tussen een SSC en het traditionele business unit 
model. 
 
SSC’s zijn bedoeld om business-eenheden te ondersteunen. Dat moet vooraf aan de 
invoering van een SSC vastliggen. Resultaatverantwoordelijkheden moeten bij de invoering 
van een SSC worden vastgelegd; voorwaarde voor een effectieve controlfunctie. Als de 
resultaatverantwoordelijkheden niet zijn vastgelegd is het gedoemd te mislukken. 
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Thema KLANTBELEVING 
 
Wat zijn de valkuilen/dilemma’s van een SSC structuur en hoe daarop anticiperen. 
 

- Organisaties kunnen negatieve ervaringen hebben met de dienstverlening op 
afstand. Het SSC zal ‘business-wise’ moeten worden ingericht. Dat betekent 
dienstverlenende attitude, goede werkwijze en het gebruik van kennissystemen. 

- Bij de invoering van e-HRM wordt vaak uitgegaan dat deze werkwijze een actieve 
ondersteuning biedt aan het proces van integraal management. Belangrijk is dat     
bij de invoering wordt gekeken hoe de nieuwe werkwijze past in de management-
filosofie van de organisatie. Ook voorlichting over de nieuwe werkwijze is een 
onderdeel van de veranderingsbeweging.  

 
Op welke manier kan de dienstverlening beter aansluiten bij de klant. 
 
De opgedane kennis en ervaring meer gebruiken om de diensten beter af te stemmen op de 
eisen en wensen van de markt, en de toegevoegde waarde richting relaties te vergroten.  
 
Stellingen: 
 
‘Het SSC is een blijvende organisatievorm’. 
 
Een SSC is een blijvend organisatieontwerp. Er treden verschuivingen op in de HR-kolom 
van de SSC’s; de administratieve HR diensten van alle ministeries worden op middellange 
termijn ondergebracht bij P-Direkt. Ondanks deze uitbesteding van een HR werkproces blijft 
het in de kern een SSC.         
 
‘HRM outsourcing is de oplossing voor een betere dienstverlening’.  
 
In zijn optiek is dat geen vanzelfsprekendheid. De winst om een SSC te creëren alvorens tot 
outsourcing over te gaan, is dat business units binnen de context van de eigen jurisdictie 
leren hun benodigde diensten te specificeren en te contracteren, leren om te gaan met 
toeleveranciers en zo de competentie ontwikkelen van professioneel inkoper van diensten. 
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BIJLAGE 8:  Interview 7 
 
Op donderdag 3 april 2008 van 11.00 tot 12.15 uur is mevrouw I. ten Hoedt van Rabobank 
Nederland geïnterviewd in Utrecht. Vooruitlopend op dit gesprek is inzage gegeven in de 
onderzoeksopzet en meegedeeld dat de vragen gebaseerd zijn op drie hoofdthema’s: 
organisatie, besturing en klantbeleving. 
 
Organisatieprofiel 
De Rabobank Groep is eind negentiende eeuw begonnen als een verzameling van kleine 
boerenleenbanken. De coöperatieve structuur en de lokale verbondenheid zijn al die jaren  
de belangrijkste kenmerken gebleven. De Rabobank Groep is een financiële dienstverlener 
met een breed aanbod van financiële diensten en producten. De organisatie heeft 60.000 
medewerkers in 43 landen. 
 
Rabobank Nederland ondersteunt, faciliteert en adviseert de lokale Rabobanken. Bij 
Rabobank Nederland werken ongeveer 6000 medewerkers. De hoofdvestigingen zijn 
gesitueerd in Utrecht en Eindhoven. De afdeling HR Services van de Rabobank is 
ondergebracht in een kantoor in het Gildenkwartier (winkelcentrum Hoog Catherijne). 
Afdeling HR Services zal medio 2010 verhuizen naar het nieuwe kantoorgebouw aan          
de Croeselaan. 
 
Achtergrond    
Mevrouw I. ten Hoedt is vanaf 2004 werkzaam als Manager HR Services bij Rabobank 
Nederland. Neemt deel aan het managementteam en geeft leiding aan 50 medewerkers. 
 
Uitgangspunt van de dienstverlening is de beste kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijs. 
Voor negen leveranciers, waaronder Rabobank Nederland, De Lage Landen, Orbay en 
Schretlen & Co wordt de salarisadministratie, HR portaal en centrale inkoop geregeld.  
De totale service organisatie bestaat uit 130 medewerkers, verdeeld over vier clusters: 
Klantenportaal, P-rol (administratie), Systeembeheer en Procesverbetering & Projecten.  
 
Vragenlijst 
 
Thema ORGANISATIE 
 
Wat verstaat u onder een Shared Service Center. 
 
SSC is het intern sourcen van activiteiten, bijvoorbeeld de salarisadministratie. Door de 
activiteiten die geen core business zijn te sourcen wordt de waardeketen opgeknipt in aparte 
schakels.  
 
Wat zijn volgens u de voordelen van een SSC. 
 

- Schaalgrootte biedt medewerkers meer ruimte zich te specialiseren op een bepaald  
 dominant onderwerp en de mogelijkheid om specialisaties aan het team toe te   
 voegen. 

- Door specifieke kennis beter kan anticiperen op veranderende regelgeving. 
- Meer doen met minder: afname van de totale P&O werklast en verhoging van de 

kwaliteit. 
- Verzakelijking (dwingt tot resultaatgerichtheid en scherpte in afspraken). 
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Wat zijn de nadelen van een SSC. 
 

- Veroorzaakt gevoelens van afhankelijkheid en vermindering van controle. 
 

Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren. 
 
Om te bepalen of een SSC relevant kan zijn, moet sprake zijn van activiteiten die: 
 

- Generiek zijn en daardoor mogelijk te standaardiseren. 
- Te beschrijven zijn, bijvoorbeeld in een contract en objectief toetsbaar; 
- Niet tot de core business behoren. 
- Leunen op een stabiele IT-infrastructuur. In veel opzichten zijn de business units 

operationeel afhankelijk van de (data)processing in een SSC. 
- Voldoende beschikken over de noodzakelijke kritische massa. 

 
Waar ligt volgens u dé kracht/waardecreatie van een SSC. 
 
Het doel van HR Services is dat eenheden zich concentreren op de kernactiviteiten en 
tegelijkertijd kosten besparen en het maximale uit hun medewerkers halen. De medewerkers 
hebben de overgang ervaren als een cultuurshock; verandering van een intern gerichte     
HR omgeving naar een extern gerichte professionele serviceverlener.  
 
Hoe denkt u dat het SSC als organisatiemodel er over vijf of tien jaar uitziet. 
 
In de afgelopen jaren lag de focus met name op concentratie van backoffice en staf-
activiteiten. In de nabije toekomst worden meer front- en midoffice activiteiten in SSC’s 
ondergebracht. De Rabobank hanteert het zachte geleidelijke (veranderings)pad, waarbij   
de consequenties van verandering voor individuen of groepen van medewerkers zorgvuldig 
worden afgewogen. Er is een brede achtervang van loopbaanperspectieven binnen de 
organisatie.  
 
De klant- en medewerkerswaarde staan centraal in het gedachtegoed van de Rabobank. 
Door het belang van deze gevoelswaarden zou door het uitbesteden van HR diensten 
worden afgeweken van de organisatiefilosofie. Om die reden verkiest de Rabobank dichtbij 
boven afstand.   
 
Voor de nabije toekomst zou HR advies kunnen worden ondergebracht in een projectenpool 
bij HR Services en benut worden bij speciale vraagstukken van de klant. Deze opzet is 
vergelijkbaar met bestaande financiële projectteams, waarbij capaciteit wordt aangevraagd. 
 
Thema: BESTURING 
 
Welke impact heeft de veranderende zeggenschapsverhouding op de samenwerking. 
 
Binnen het managementteam van HR Services zijn de opdrachtgevers (klantportefeuille) 
onderling verdeeld. Elk MT-lid heeft 1 à 2 klanten toebedeeld gekregen en dat bevordert het 
ketendenken binnen het totale managementteam. In de kern bestaat het MT uit vijf leden, 
waarbij de business controller op afroep beschikbaar is. De gespreksonderwerpen zijn van 
operatie opgeschoven naar strategisch (middellange en lange termijn) voor de totale organi-
satie. Er zijn twee lagen; de eerste laag is het MT van de totale HR Services en de tweede 
laag is het MT van de managers met hun teamleiders. De operationele zaken worden 
besproken in het MT uit de tweede laag.    
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Het onderhouden van de contacten bestaan uit gesprekken op locatie (wat zijn de prioriteiten 
voor de verbeteringen voor het komende jaar), klankbordgroepen (feedback door managers 
van opdrachtgevers op de dienstverlening van HR Services) en jaarlijkse klant- en mede-
werkerstevredenheidsmetingen in compacte vorm; geen uitvoerige enquêtering. Continue 
vinden er (evaluatie)metingen plaats over bijvoorbeeld de afhandeling van calls (bijkomend 
voordeel dat er sneller kan worden bijgestuurd). 
 
Het managementteam rapporteert aan de directie van SSC Facilities, die feitelijk functioneert 
als toezichthoudend bestuur. De Rabobank heeft, geïnspireerd door het commissarissen-
model, een ‘raad van toezicht-model’ ingevoerd. Dit bestuursmodel heeft tot taak het toezicht 
houden op en raad geven aan de directie van HR Services.  
 
Een eigen onderbouwd verbeterplan wordt bijna nooit afgewezen, dat komt doordat derge-
lijke initiatieven worden gewaardeerd en de sturing niet kan worden getypeerd als directief. 
De sturing is primair bedoeld voor het realiseren van de taakstellingen (dekkingskaders). 
 
Wat zijn volgens u de essentiële schakels tussen klant en het SSC om de klantbinding 
te optimaliseren. 
 
Vooral de relatie tussen MT leden (portefeuillehouder) en opdrachtgever is belangrijk.    
 
Wat zijn de kenmerkende verschillen tussen een SSC en het traditionele business unit 
model. 
 
Het regionaliseren en centraliseren van diensten is vaak onderwerp van discussies geweest. 
Er is besloten tot één landelijke HR Services en het handhaven van strategisch advies op 
lokaal niveau. Veel administratieve processen worden centraal uitgevoerd en het ontwerpen 
van een regionale tussenlaag is om die reden ongewenst. Door de lokale adviseurs 
ongemoeid te laten merken de opdrachtgevers hooguit dat de ondersteunende processen 
zijn gecentraliseerd. Binnen de Rabobank is dat het opmerkelijkste verschil ten opzichte van 
de oude situatie.    
 
Op welke manier kunnen de geleverde prestaties worden geborgd. 
 
Met de afnemers zijn SLA’s afgesloten waarin de te leveren diensten, het kwaliteitsniveau en 
de kosten zijn vastgelegd. Er is een service delivery manager aangesteld die verantwoorde-
lijk is voor het onderhouden van een werkbare relatie met de klanten. 
 
Thema KLANTBELEVING 
 
Wat zijn de valkuilen/dilemma’s van een SSC structuur en hoe daarop anticiperen. 
 
Bij het invoeren van HR Services is doorlopend het tempo van de zwakste schakel in de 
keten gevolgd om zodoende een evenredige groei door te maken. 
 
Wat zijn volgens u de kritische factoren in de klant- leverancierrelatie. 
 
HR Services probeert in de gesprekken met haar klanten een ondernemende insteek te 
bewerkstelligen, in plaats van een controlgerichte opstelling. De nadruk op een strikte 
naleving van SLA’s werkt benauwend. De Rabobank heeft daarom gekozen voor het 
opstellen van een SLA van maximaal twee A4’tjes. De SLA is een weergave van de af te 
nemen diensten, afwijkingen van de standaarddienst, prijsstelling en de contactpersonen  
op de verschillende niveaus.  
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Op welke manier kan de dienstverlening beter aansluiten bij de klant. 
 
De administratieve processen zijn ondergebracht in HR Services. De HR adviseurs zijn 
lokaal gebonden en hebben geen binding met HR Services. Niet alle adviseurs positioneren 
zich in de rol van strategisch sparringpartner en zijn af en toe uitvoerend/ondersteunend 
actief. Deze beheersmatige uitvoering moet losgelaten worden.      
 
In overleg met de banken wordt bezien waar hun krachten liggen, welke processen lokaal  
belegd moeten blijven en welke processen zo mogelijk kunnen worden overgeheveld naar 
HR Services. Op die manier vermindert de weerstand en wordt gezamenlijk gezocht naar 
verbeteringen die wederzijds voordeel bieden.  
De bandbreedte waarbinnen HR Adviseurs hun werk doen verschilt onderling nog te sterk. 
De discussie over de strategische taak van de circa 400 HR adviseurs is van geheel andere 
aard. Naar verwachting zullen bepaalde (ondersteunende) adviestaken op lokaal niveau 
worden geschrapt en worden overgenomen door HR Services.  
 
Hoe kan de verwachting van de klant worden gemanaged. 
 
HR Services heeft zich tot doel gesteld om een soort innovatiecentrum te zijn voor de         
HR dienstverlening. Het is een uitdaging om klanten te verrassen met het toepassen van 
nieuwe systemen en processen.  
 
Stellingen: 
 
‘Het SSC is een blijvende organisatievorm’. 
 
Het SSC blijft groeien. HR Services zal zich meer toeleggen op vernieuwing en optimalisatie 
van IT infrastructuur door multidisciplinaire werkgroepen (taskforce) de opdracht te geven om 
innovatieve verbeteringen te bedenken. De knip tussen beleid en uitvoering bij de Rabobank 
is blijvend. Hoe meer een SSC haar  toegevoegde waarde kan aantonen des te kleiner de 
kans op terugval in de oude organisatievorm.  
 
Dat HR Services zich ontwikkeld van value center (voornemens eind 2009) naar een profit 
center is niet uit te sluiten; de onderliggende SSC principes blijven intact. Daarnaast wordt 
de ontwikkeling  opgemerkt over het integreren van processen ten behoeve van één loket 
van de klant. Hierdoor moeten meerdere uitvoeringsstaven onderling met elkaar samen-
werken zonder dat de klant dat merkt. 
 
‘HRM outsourcing is de oplossing voor een betere dienstverlening’. 
 
Invoering van een SSC kan een opmaat zijn voor (business process) outsourcing. Zolang 
een ondernemer binnen de eigen jurisdictie optimale schaalvoordelen kan realiseren zal 
BPO uit het oogpunt van extra risico’s worden vermeden. Door eerst een SSC op te zetten 
kan de organisatie ontdekken tot wat het in staat is in termen van kostenverlaging en 
kwaliteitsverbetering. Vervolgens kan het SSC worden vergeleken met die van andere 
organisatie (benchmark) en kan bepaald worden wat de waarde van het SSC is in een 
eventueel proces van outsourcing. 
 
Algemeen deel 
 
Ongeveer vijf jaar geleden is de splitsing gemaakt tussen beleid en uitvoering en vanaf dat 
moment is een volwassenheid ontstaan in uitvoering. Daarvoor was er sprake van een 
operationele afdeling met een sterke insteek op PSA (PersoneelSalarisAdministratie) en 
aanwezigheid van een klein callcenter. Door de bancaire context was er al wel een hoog 
professioneel gehalte, vooral op de P-rol.     
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Toen de knip tussen beleid en uitvoering feitelijk tot stand kwam is HR Services geïntro-
duceerd en in de structuur ondergebracht bij Shared Service Centers en Facilities. In de 
beginperiode lag de nadruk op het vergroten van de naamsbekendheid van het organisatie-
onderdeel en in de afhandeling van calls werd steeds meer gestuurd op operational 
excellence. Gekeken is naar de (waarde)keten; wat is het speelveld, wie zijn de klanten,   
wat zijn de diensten en welke (meer)waarde kan gecreëerd worden. Deze manier van 
(keten)denken was nieuw en leidde tot verdere groei in ontwikkeling van individuen en     
voor de organisatie als geheel. Er trad een verschuiving op van operational excellence 
(gestandaardiseerde diensten) naar business excellence (meer verschillen tussen de 
opdrachtgevers). Ook de omslag in de besturing; niet meer denken in de trant van FTE, 
maar in financiële dekking (worden projecten gefund en niet meer medewerkers dan de 
kostprijs dat toelaat).   
 
De frontoffice kent in de praktijk vele benamingen, zoals contactcenter, customer service, 
customer care center en callcenter. Bij de Rabobank is gekozen voor HR Services. Met dit 
organisatiedeel moet een verschuiving worden gerealiseerd van profit center naar value 
center, met als speerpunt realisatie van opbrengstpotentieel van klantcontacten. Het 
bestaansrecht is dan meer geënt op het structureel toevoegen van waarde aan de klant.  
 
Voor de interne opdrachtgevers (en één externe: de Binck Bank) is de waardecreatie van  
HR Services niet helemaal duidelijk, dit vanwege het ontbreken van een scherp beeld over 
wat zij mogen verwachten van de dienstverlening. De SSC’s zullen in de toekomst meer   
een regiefunctie krijgen en zich toeleggen op innovatie van systemen en processen.   
 
Om de hoeveelheid aan beheersmatige vragen te voorkomen heeft de Rabobank haar  
HR portaal vooraan op de intranetsite geplaatst. De medewerkers en leidinggevenden 
worden geleerd om de FAQ lijst te raadplegen. Deze zelfbediening en het verstrekken van 
actuele informatie hebben hun nut bewezen. Ook de invoering van een ticketing systeem 
(digitaal volgen van formulierverloop) draagt bij aan het transparanter maken van de 
processen. Door dit volgsysteem kan worden vastgesteld hoe het zich verhoudt tot de SLA 
afspraken (sorteren op SLA volgorde en daarmee kan de dienstverlening scherper worden 
bewaakt). 
 
Het dienstenpakket is door de komst van HR Services uitgebreid. Ingeval van specifieke   
ICT ondersteuning (SAP landschap) kan de kostprijs voor de dienst anders zijn opgebouwd. 
Binnen de eigen organisatie ontstaat een geleidelijke daling in de kostprijs als gevolg van 
volumegroei en handigheid in het toepassen van systemen en processen. 
 
Het feit dat HR Services één externe opdrachtgever heeft draagt bij aan de volwassenheids-
groei van de afdeling. De processen en (verantwoordings)rapportages worden kritischer 
gevolgd.  
 
Een SSC kenmerkt zich door een brede spreiding van type medewerkers, van operationeel 
(lagere schalen/behoudender ingesteld) tot aan professionals. De kunst is om zoveel 
mogelijk medewerkers mee te nemen in een verandering. De operationele groep is gewoon-  
lijk het grootst in omvang. HR Services heeft zich bewust geconcentreerd op het tempo van 
die groep, die van nature het liefst niet wil veranderen. Door deze aanpak is de eigen waarde 
en het zelfvertrouwen toegenomen. 
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BIJLAGE 9:  Interview 8  
 
Op vrijdag 10 april 2008 van 11.00 tot 12.15 uur is de heer N.B. de Bel MBA van het Shared 
Service Center Midden geïnterviewd in Ede. In een mailbericht is de onderzoeksopzet 
uitgelegd en benadrukt dat het gesprek bedoeld is voor het vormen van een algemeen beeld 
over SSC’s.  
 
Organisatieprofiel 
Het SSC Midden is één van de vijf regionale centra binnen het Ministerie van Justitie. 
Bij de organisatie zijn 150 medewerkers werkzaam, verdeeld over de terreinen Advies, 
Personeelsbeheer, Financiën, Inkoop en ICT. 
 
Achtergrond    
Door het vertrek van de directeur van SSC Midden is besloten om de vacature op interim 
basis te vervullen. De interim directeur, de heer Nico B. de Bel is gestart op 7 april 2008 en 
werkzaam voor de Algemene Bestuursdienst (ABD), een management development bureau 
van het Rijk. 
 
De heer N. de Bel is 44 jaar, woonachtig in Amsterdam en heeft ruime bestuurlijke ervaring. 
Is als trainee begonnen bij Vendex International en vervolgens gaan werken bij de Regio-
politie Amsterdam, ROC Amsterdam, InHolland en Rijkswaterstaat. De laatste opdracht voor 
ABD was kwartiermaker van de beheersorganisatie Rijksdesktop. 
 
De heer De Bel heeft zijn MBA behaald aan de Nyenrode Business Universiteit. 
 
Vragenlijst 
 
Thema ORGANISATIE 
 
Wat verstaat u onder een Shared Service Center. 
 
Het samenvoegen van ondersteunende processen/functies in een SSC, die vervolgens 
diensten leveren aan deelnemende organisaties op basis van contractafspraken over 
kwantiteit, kwaliteit en verrekening van kosten. 
 
Wat zijn volgens u de voordelen van een SSC. 
 

- Grotere professionaliteit en arbeidsproductiviteit, door het delen van kennis en 
ervaring. Het doel van een SSC is de servicekwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd 
kosten te besparen. 

 
Wat zijn de nadelen van een SSC. 
 

- Niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van SSC’s waardoor het gevaar bestaat 
dat de sense of urgency verslapt als niet snel successen worden behaald. 

 
Wat zijn de belangrijkste faal- en slaagkansen. 
 

- Zonder actieve steun van het topmanagement ontstaat een (onoverbrugbare) 
achterstand. 

- Het gaat niet alleen om het inrichten van het SSC, maar vooral om de juiste 
competenties. 
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Waar ligt volgens u dé kracht/waardecreatie van een SSC. 
 
Een kwalitatieve meerwaarde voor het SSC is de verhoogde samenwerking met (directe) 
collega’s en tussen de medewerkers van de verschillende afdelingen. De nieuwe, meer 
samenhangende, werkwijze zal het imago van Justitie (overheid) als moderne werkgever 
kunnen versterken. 
 
Hoe denkt u dat het SSC als organisatiemodel er over vijf of tien jaar uitziet. 
 
Door de ontwikkelingen rondom P-Direkt verdwijnt de afdeling personeelsbeheer. Dit 
betekent een verandering in de interne organisatie. De vorm en betekenis van een SSC 
kunnen door politieke invloeden veranderen. Verwacht wordt dat het organisatiemodel 
ongeschonden blijft.      
 
Thema: BESTURING 
 
Welke impact heeft de veranderende zeggenschapsverhouding op de samenwerking. 
 
Leveranciers zien dat de onderhandelingsmacht geconcentreerd wordt; hebben grote 
belangen en willen dat activiteiten aan hen worden uitbesteed. 
 
Wat zijn volgens u de essentiële schakels tussen klant en het SSC om de klantbinding 
te optimaliseren. 
 
Dat zijn de adviseurs en accountmanagers. Voor structurele borging zou moeten worden 
overgegaan tot het benoemen van een liaison, die de schakel vormt tussen de klanten en het 
SSC. Door deze centraal gecoördineerde functie wordt gestreefd naar een aansluiting en te 
komen tot een succesvolle samenwerking. De liaison wordt functioneel en hiërarchisch 
gepositioneerd onder de algemeen directeur van een SSC. Doel hiervan is het bereiken van 
een optimale strategische afstemming.  
 
Ook het verbeteren van de feedbackloop in de organisatie (verkleinen van schijven in traject 
van vraag naar afhandeling) zal gunstig uitwerken op de klantrelatie. Door toepassing van 
een CRM-systeem kan een interface gecreëerd worden tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer.     
 
Wat zijn de kenmerkende verschillen tussen een SSC en het traditionele business unit 
model. 
 

- Servicegericht versus taakgericht. 
- Medewerkers gaan van een taakgerichte naar een resultaatgerichte cultuur; 
- Een andere bestuurlijke focus, namelijk samenwerken en faciliteren. Van een 

hiërarchische relatie naar een samenwerkingsrelatie. 
- Duidelijke scheiding tussen beleid en uitvoering. 

 
Op welke manier kunnen de geleverde prestaties worden geborgd. 
 
Op het snijvlak van klanten en management moeten de financiële indicatoren worden  
bepaald. Het topmanagement van het SSC en de klant maken afspraken over de inhoud van 
de dienstencatalogus en de verrekenprijzen. Op deze manier krijgt de accountability van het 
SSC vorm. In de praktijk blijkt, dat die afspraken minder stringent worden nageleefd en er 
sluimerend een verruiming optreedt in geleverde diensten. Het management moet hierin 
haar rol opeisen en dat klantgedrag resoluut elimineren.    
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De SLA’s zijn niet uitsluitend bedoeld voor het borgen van prestaties, maar ook van waarde  
als controle instrument (doorlooptijd van op te leveren product). Een substituut voor een  
SLA is een Linkage Scorecard.7 
 
Thema KLANTBELEVING 
 
Wat zijn de valkuilen/dilemma’s van een SSC structuur en hoe daarop anticiperen. 
 
De functionele invulling van opdrachtgeverschap moet zo klein mogelijk zijn, anders wordt        
de vraag naar maatwerk gecreëerd en wordt het oorspronkelijke doel van uniformiteit 
gepasseerd.  
 
De klantenraad is momenteel regionaal georganiseerd, maar zou meer het karakter moeten 
hebben van een toezichthoudende functie (Raad van Commissarissen o.i.d.). Vanuit deze 
bestuursvisie vormt zich dan het governance model. Dit model zou binnen Justitie moeten 
worden toegepast, waarbij de Raad van Commissarissen de directies van de SSC’s kan 
sturen op processen, financiën en het realiseren van standaarden. Bij het structureel 
afwijken van klantvragen of standaarden dient daarover verantwoording te worden afgelegd. 
Binnen de huidige besturing heerst een zekere vrijblijvendheid.  
 
Om het sturingsmechanisme verder te verbeteren zou besloten kunnen worden tot het 
opheffen van de vijf klantenraden en daarvoor in de plaats één landelijke klantenraad te 
formeren voor SSC DJI. De bevoegdheden en samenstelling wijzigen daardoor. Vanuit elke 
regio neemt een afgevaardigde zitting in de klantenraad, aan wie mandaat is verleend voor 
het vertegenwoordigen van de achterban. Deze sturingsvorm verstevigt de bedrijfsmatige 
aanpak van de organisatie.  
 
Wat zijn volgens u de kritische factoren in de klant- leverancierrelatie. 
 
Denk vanuit de waarde van de eindklant. Het motto moet zijn: ‘ Samen te werken door 
samen te leren’. 
 
Op welke manier kan de dienstverlening beter aansluiten bij de klant. 
 
Door het SSC is de dienst op afstand geplaatst. Niet alle situaties bij de klant kunnen vanuit 
een isolerend organisatieonderdeel worden opgelost. Door het dienstverleningscomponent 
dienen er altijd medewerkers naar locaties te gaan.   
 
Hoe kan de verwachting van de klant worden gemanaged. 
 
De inslag/mentaliteit van medewerkers in een serviceorganisatie moet anders zijn.  
Met name in het intakegesprek met klanten zijn de volgende grondbeginselen van belang:  
Luisteren, Samenvatten, Doorvragen en daarna Beeldvorming, Oordeel en Besluit. 
 
Medewerkers realiseren zich te weinig dat een SSC andere competenties vereist. Het 
geconditioneerde gedrag over klantbenadering/bejegening moet bijgesteld worden.  
 
 
 
 
 

                                                           

7 Voor verdieping in dit onderwerp wordt verwezen naar het boek van R.S. Kaplan en D.P. Norton (2001),      
   ‘The strategy-focused organization’. 
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Welke manier van ‘aansluiting vinden’ is het meest effectief en waarom.  
 
Afsluiten van een managementcontract tussen topmanagement en directie SSC, en 
vervolgens een deelmanagementcontract afsluiten met de managers. Deze vastlegging 
vereenvoudigt het objectief sturen op targets en doelen. 
 
Stellingen: 
 
‘Het SSC is een blijvende organisatievorm’. 
 
Een SSC is en blijft een uitvoeringsorganisatie. Het heeft haar bestaansrecht aangetoond 
door de niet-kernactiviteiten uit de (veld)organisaties over te nemen en vanuit de zijlinie te 
ondersteunen.   
 
Geconstateerd is, dat tussen de vijf regionale SSC’s van DJI er nog teveel opvallende 
verschillen in bijvoorbeeld procesondersteuning zijn. In de komende periode worden de 
processen en werkwijze verder gestandaardiseerd en geüniformeerd om te werken naar een 
eenduidig en identiek serviceproces. 
 
‘HRM outsourcing is de oplossing voor een betere dienstverlening’. 
 
Bij het vormgeven van de HR-functie zullen weloverwogen build or buy-beslissingen moeten 
worden genomen. Vooralsnog is gekozen voor het opzetten van de HR-functie in eigen 
beheer, de vijf gecentraliseerde SSC’s. Er wordt niet verwacht dat werkprocessen in hun 
geheel worden overdragen aan een externe partij.      
 
Algemeen deel 
 
Als de processen worden geshared zou dat in co-creatie met de klant moeten. Hierdoor 
ontstaat wederzijds zelfverantwoordelijkheid en betrokkenheid. 
 
Bij het inrichten van processen is het veranderkundige component belangrijk. Die verander-
kundige methodes zijn nodig om ervoor te zorgen dat de medewerkers de processen gaan 
uitvoeren, zoals die zijn beschreven (‘swimming lanes’). Bij veranderingen in de organisatie 
(reorganisatie of SSC-vorming) is dat een handige methode voor procesbeschrijvingen (wie 
doet wat).   
 
Opmerkelijk is dat de SSC’s DJI gefragmenteerd zijn. Dat blijkt uit het feit, dat de vijf SSC’s 
onderling verschillen ten aanzien van (samen)werken, sturing en processen. Het vermoeden 
bestaat dat de klant onvoldoende betrokken is geweest bij de invoering en uitrol van het 
SSC. Het SSC is bij uitstek een klantgeoriënteerde organisatie en om die reden is de inter-
actie met de klant van grote betekenis. 
 
Een ander strategisch vraagstuk is sturing. Geconstateerd is, dat de aansturing van het 
topmanagement naar het SSC op verschillende manieren plaatsvindt.  
 
Uit de gesprekken met verschillende medewerkers is het beeld ontstaan dat nog steeds het 
beleid en uitvoering door elkaar heenlopen. In zijn visie behoort de dienst SAFIR (onderdeel 
van het Hoofdkantoor DJI, die belast is met de landelijke salarisverwerking) deel uit te maken 
van een SSC. Gefragmenteerde processen blijven intact door de dienst SAFIR afzijdig te 
houden van het SSC concept en het inrichten van een aparte SSC voor ICT. 
 
Voor het tegengaan van fragmentatie zou er een SSC moeten worden ingericht, die haar 
ondersteuning levert op meerdere vlakken, dus ook facilities. Het aanbieden van diensten 
aan klanten zou ketengeoriënteerd moeten zijn. Met de klant moet worden besproken wat  
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de speelruimte van dienstverlening wordt, wat resulteert in bepaalde standaarden. Het 
bevreemdt de heer De Bel dat er momenteel veel maatwerk wordt geleverd. 
 
Bij het inrichten van een frontoffice in een SSC moet het vraagpatroon van bijvoorbeeld  
HRM worden onderzocht. Er ontstaat dan een beeld over de aard van de gestelde vragen.  
In principe moet 80% van de eerstelijns vragen in de frontoffice worden afgehandeld Bij 
complexere vragen vindt doorverwijzing plaats naar de backoffice. 
 
Uit een due dilligence onderzoek (bedrijfskundige analyse naar systemen, processen, 
architectuur en vraagpatronen) wordt de feitelijke verdeling naar werksoort aangetoond.  
Bij de vorming van SSC’s was het uitgangspunt 80% standaard dienstverlening en 20% 
maatwerk. Doordat de klant veelal de bijzonderheid van elke organisatie benadrukt, 
verschuift de dienstverlening van standaard naar maatwerk (of meer werk). Belangrijk in  
dit soort situaties is om te leren kijken naar de grondslag van de organisatie (het analyseren 
van erbij gehaalde elementen en van daaruit naar de basis).  
 
Het inrichten van een SSC gaat langs de hoofdlijnen: globaal ontwerp, gate review*, 
functioneel ontwerp, reviewen** naar gedetailleerd ontwerp. 
 

* Het punt aan het einde van een fase of periode waarop een besluit volgt over de continuering 
van het project.  

**  Het product/dienst tussentijds beoordelen. 
 
Binnen de huidige setting moet de aansturing worden verbeterd door beleid en uitvoering 
meer van elkaar te splitsen. Dat betekent dat de opdrachtgever (topmanagement) een 
kaderbrief/masterplan moet opstellen. In dit plan wordt exact aangeven wat de financiële  
en personele middelen zijn. Binnen dit raamwerk vindt de dienstverlening plaats.  
 
Klantwaarde 
Een SSC heeft toegevoegde waarde voor een organisatie. In vergelijking met enkele jaren 
geleden, waarbij sprake was van het uitvoeren van dezelfde processen, maar op een andere 
manier, kunnen de business-units zich thans meer toeleggen op hun eigen kerntaken; het 
primaire proces: tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. 
 
Medewerkers kunnen niet altijd het onderscheid maken tussen rolgedrag en gevoel. Hierdoor 
kan het aanspreken in de werksetting worden geïnterpreteerd als aantijging op het ‘mens 
zijn’, terwijl het een functionele boodschap is (rol als functionaris).  
 
Het SSC moet in haar dienstverlening onderhandelen met de klant en niet verkopen (nadruk 
op beargumenteren). Voor de accountmanagers wordt deze invalshoek nader uitgediept.   
 
Het succes en de legitimiteit van een SSC zijn grotendeels afhankelijk van de tevredenheid 
van de klant. Dit betekent dat producten en diensten niet alleen van goede kwaliteit moeten 
zijn, maar vooral moeten voorzien in de behoeftes van de klant.  
 
Aansturing 
Van effectieve aansturing is sprake wanneer blijkt dat de producten en diensten waartoe de 
opdrachtgevers een opdracht heeft verstrekt daadwerkelijk worden geleverd en voldoen aan 
de verwachtingen van de opdrachtgever. Binnen de sturingsrelatie moeten beide partijen de 
verwachtingen zo concreet mogelijk aan elkaar te kennen geven. Hiertoe wordt een aantal 
instrumenten gehanteerd: documenten (SLA, catalogi), financiering (economische ruilrelatie), 
prestatiemeting (definiëren en normeren van prestaties) en communicatie. 
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Twee ankerpunten van aansturen: 
 

1. Het bestaan van heldere spelregels voor opdrachtgever- en ondernemerschap. 
2. Het bestaan van een regelgever/toezichthouder/arbiter. 

 
Van belang is dat een SSC twee soorten van aansturing moet hebben om goed te 
kunnen functioneren. Enerzijds zijn er de opdrachtgevers aan wie het SSC levert. De 
opdrachtgevers bepalen de hoeveelheid en de kwaliteit die wordt verwacht. Anderzijds is    
er de ‘eigenaar’ ofwel de manager die het regime bepaalt waaronder opdrachtgevers en 
opdrachtnemer met elkaar ‘het spel spelen’. Het gaat volgens het gehanteerde begrip 
Shared Service per definitie niet om een vrije markt met effectieve mededinging. 
 
  
 


