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HR Shared Services in Nederland

• Heeft uw organisatie een HR Shared Service Center?
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Bezint, eer gij begint
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De allerbelangrijkste boodschap:

...maar hangt af van een efficiente ondersteuning van managers en employees 
door HR medewerkers

...en van het begrip voor en acceptatie van de veranderingen in de organisatie en 
de processen

...en van de kwaliteit van de HR dienstverlening tegen de laagste kosten

Succes in Shared Services wordt niet bereikt door toepassing van een
geavanceerd HR Dienstverleningsconcept of de “Look & Feel” van self 
service of Service Level Agreements met de business...
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De allerbelangrijkste boodschap:

...maar hangt af van een efficiente ondersteuning van managers en employees 
door HR medewerkers

...en van het begrip voor en acceptatie van de veranderingen in de organisatie en 
de processen

...en van de kwaliteit van de HR dienstverlening tegen de laagste kosten

Succes in Shared Services wordt niet bereikt door toepassing van een
geavanceerd HR Dienstverleningsconcept of de “Look & Feel” van self 
service of Service Level Agreements met de business...

Dus, hoe zorgt u ervoor:

dat de nieuwe HR dienstverlening efficiënt verloopt 

dat de organisatie met de verandering om kan gaan, 

dat kwalitatief hoogwaardige HR diensten geleverd

worden tegen de laagste kosten?
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HR SSC: Aanpak op hoofdlijnen
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HR Processen als vertrekpunt

Value Strategic
Personeelsontwikkeling en training HR Strategie

Werving en selectie Organisatie ontwikkeling

Competentiemanagement Leveranciersmanagement

Beoordelingsmanagement

Personeelsplanning en organisatie

Organisatie-ontwerpEn
ab

le
r

Prim. & sec. arbeidsvoorwaarden

Salarisverwerking

Herplaatsing en ontslag

HR reporting

Basic
Medezeggenschap & Vakbonden

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Tijd & aanwezigheid

Communicatie met medewerkers

Personeelsadministratie
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Processen HR FTE
Totale 

personeels 
kosten (k€)

IT kosten 
(k€)

Leveranciers 
kosten (k€)

Totale proces 
kosten (k€)

Kosten per 
medewerker 

(euro)
HR Strategie 1,2 80 0 0 80 29
Leveranciersmanagement 0,2 11 0 0 11 4
Organisatie-ontwikkeling 1,1 72 0 0 72 26
Subtotal 2,5 91 0 0 91 33
Personeelsontwikkeling en training 1,0 52 0 0 52 19
Werving en selectie 2,4 131 0 24 154 56
Competentiemanagement 0,5 30 0 0 30 11
Beoordelingsmanagement 0,9 51 0 0 51 18
Personeelsplanning en organisatie 0,8 49 0 0 49 18
Subtotal 5,6 312 0 24 335 122
Medezeggenschap & Vakbonden 0,5 31 0 0 31 11
Arbeidsomstandigheden en veiligheid 1,6 98 0 0 98 36
Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 3,8 205 0 42 246 90
Salarisverwerking 3,4 172 16 210 397 144
Tijd & aanwezigheid 2,5 106 43 0 148 54
Communicatie met medewerkers 3,8 209 0 0 209 76
Herplaatsing en ontslag 1,8 98 0 0 98 36
Subtotal 17,5 919 58 252 1.229 447
Personeelsadministratie 7,9 443 50 0 493 179
HR reporting 1,7 99 28 0 127 46
Organisatie-ontwerp 0,4 22 0 0 22 8
Subtotal 10 564 78 0 642 233
Total 35,6 1.958 136 275 2.369 861

Aantal medewerkers 2750

Enabler

Strategic

Value

Basic
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AS-IS Kostenanalyse
• Probeer bij start de AS-IS 

kostenanalyse zo concreet mogelijk te 
maken, dit voorkomt discussie en 
verdiepingsslagen in een latere fase.

• Maak resultaatvergelijkingen tussen 
business units.

• Focus voor het HR SSC op de 
administratieve & transactionele 
processen met de hoogste kosten.

• Kwalitatieve analyses bieden 
toegevoegde waarde om de uitkomsten 
van de kostenstudie te toetsen.

LESSONS LEARNED
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Processen & Diensten

Processen & Diensten
• Focus eerst op de processen waar het 

meeste resultaat te behalen is. Doe niet 
alle processen in 1 keer.

• Benoem een proceseigenaar per 
proces, die verantwoordelijk is voor het 
eindresultaat.

• Definieer “Guiding Principles” en 
gebruik die tijdens procesworkshops om 
uniformiteit te garanderen.

• Gebruik een processen framework met 
verschillende niveaus: Definieer eerst 
de business processen, daarna de IT 
ondersteuning.

• Gebruik “best-practice” processen als 
versneller en stel de vraag: zou dit 
kunnen werken?

• Zorg voor consistentie en 
standaardisatie.

• Denk ook aan de interne sturings-
processen van het SSC.

LESSONS LEARNED
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Organisatie & Governance

Organisatie & Governance
• Het governance model baseren op de 

staande organisatie is niet de beste 
aanpak.

• Zorg voor een goede balans tussen 
structuur en bureaucratie.

• De implementatie van het nieuwe 
governance model in de organisatie 
(rollen, stafindeling & transitie) is een 
niet te onderschatten taak.

• Betrek de OR in een vroegtijdig stadium 
bij de besluitvorming. 

• Een SSC-manager is niet de 
projectleider, maar een (operationele) 
business manager

• Maak een duidelijke scheiding tussen 
activiteiten binnen en buiten het SSC, 
maar zorg voor binding met de HR 
business partners & experts.

• Weinig HR-medewerkers beschikken 
over de competenties van business 
partner of expert.

LESSONS LEARNED
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Middelen

Middelen
• State-of-the-art technologie is niet 

geschikt voor alle doelgroepen.
• Een papieren formulier is ook 

zelfbediening.
• Het SSC-project is geen  IT-project: IT 

dient ter ondersteuning van het SSC-
initiatief.

• Integratie lijkt in eerste instantie 
kostbaar, maar levert veel toegevoegde 
waarde op.

• Demo’s verhelderen de toekomst.
• Alle nieuwe technologie maakt het 

mogelijk virtuele organisaties in te 
richten.

• Een nieuwe lokatie draagt bij aan de 
gedachte van een nieuwe organisatie.

• De doorlooptijden van telecommunicatie 
zijn altijd langer dan gepland.

LESSONS LEARNED
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Sourcing & Financiering

Sourcing & Financiering
• Hoe “politiek” gevoelig ook, de sourcing-

afweging heeft een plaats binnen het 
project. 

• Een intern shared service center hoeft 
niet alles zelf (inhouse) te doen, en 
moet de afweging maken of een externe 
partij het goedkoper en beter kan.

• Sourcing kan een gunstige invloed 
hebben op de financiële positie, omdat 
de leverancier bereid is mee te 
investeren.

• De basis voor sourcing zijn goede 
procesbeschrijvingen: Waar ligt de 
knip?

• Sourcing werkt alleen als de relatie 
goed beheerd wordt, met focus op 
zowel kwaliteit als kosten (SLA).

• Een sourcing contract moet ruimte 
hebben voor flexibiliteit.

• Stel als onderdeel van een RFP de 
meetinstrumenten op, waarmee de 
outsourcer geëvalueerd wordt.

LESSONS LEARNED
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Transitie & Verandering

Transitie & Verandering
• Projectmedewerkers moeten over de 

juiste bevoegdheden beschikken om 
effectieve besluitvorming te garanderen 
en op tijd te escaleren.

• Dwing de beschikbaarheid van de 
projectmedewerkers op de juiste tijd af.

• Transitie en verandering zijn afhankelijk 
van wat de organisatie aan kan: welke 
(SSC-) projecten spelen er nog meer?

• Toets alle communicatie op 
duidelijkheid en evalueer regelmatig om 
de effectiviteit te bepalen.

• Training is een verplichting voor 
iedereen.

• Organiseer een pilotfase om organisatie 
en functionaliteit te testen.

• De “Go-Live” is niet het einde van het 
project; eerst volgt de stabilisatiefase.

• Zorg voor betrokkenheid op alle niveaus 
in de organisatie.

LESSONS LEARNED
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Business Case

Business Case
• Bepaal vooraf de momenten voor de 

Go/No-Go beslissing tijdens het project.
• Baseer de business case op materiële 

opbrengsten: stafreductie, besparing in 
IT-kosten en optimalisatie van 
leverancierscontracten. 

• Een initiële business case geeft een 
beeld van de besparingen, de 
definitieve business case detailleert dat 
beeld.

• Onderschat de kosten van de 
afvloeiingsregeling niet.

• Herbereken de business case voor elke 
Go/ No-Go beslissing.

• Wees bereid een No-Go beslissing te 
nemen.

• De business case voor shared services 
kan nooit een Enterprise Portaal 
rechtvaardigen: maak een goed 
onderscheid tussen “nodig” en “extra”.

LESSONS LEARNED

Business Case 2004 2005 2006 2007 2008
Implementatie 350.000€      
Investering IT 500.000€      
Onderhoud IT 95.000€         95.000€         95.000€         95.000€         
Licenties HR workspace 137.500€       137.500€       137.500€       137.500€       
Communicatie 50.000€         50.000€         50.000€         50.000€         
Back-fill kosten 75.000€        
Onvoorzien (10%) 92.500€        
Sociaal plan 100.000€       
Totale kosten 1.017.500€  382.500€      282.500€     282.500€     282.500€     

HR FTE reductie 650.000€       650.000€       650.000€       650.000€       
IT besparing 175.000€       175.000€       175.000€       175.000€       
Totale besparingen 825.000€      825.000€     825.000€     825.000€     

Resultaat 1.017.500-€   442.500€       542.500€      542.500€      542.500€      

Cumulatief resultaat 1.017.500-€   575.000-€       32.500-€        510.000€      1.052.500€   

Resultaten
Rente 6,5%
NPV @ 10 jaar 2.381.482€   
payback 2,1
IRR 48%
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Focus in het SSC
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Wat levert het op?
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Wat levert het op?
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Hoe verder?

Voorfase

• Diversiteit in processen met 
wisselend beheer

• Dubbele activiteiten, 
organisaties, systemen en 
kosten

• Verschillende niveaus in 
dienstverlening, afhankelijk 
van HR medewerker

• Lump sum kosten

• Geen prestatie-afspraken of 
contract management

Ontwikkeling

• Focus op hoge volumes, 
transactieverwerking en 
“economies of scale”

• Toepassen van 
standaardisatie in processen 
en dienstverlening

• Identieke systemen, identiek 
gebruik (bij voorkeur 1)

• Centrale locatie

• Duidelijke governance 
structuur

• Invoeren van service level 
agreements (SLA’s)

• Incidentele outsourcing

Optimalisering

• Partnership met de business 
units voor de value 
processen

• Prestatiegerichte afspraken

• Maximaal gebruik van self 
service mogelijkheden

• Afrekenen met business 
units op basis gebruik en 
variabel 
dienstverleningsniveau

• Combinatie van interne en 
geoutsourcede processen

• Transparante 
kostenverdeling

SHARED SERVICES EVOLUTIESHARED SERVICES EVOLUTIE



Bewezen Track Record

Solide Outsourcing Partner

Wereldwijde Aanwezigheid– Lokale Kennis

Focus op HR
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