
Shared	  Service	  Centres

Hoe	  krijg	  je	  de	  mens	  in	  de	  machine?



Is	  dat	  een	  goed	  idee,
zo’n	  Shared	  Service	  Centre?

• Niet	  zonder	  meer:
– Centralisa=e/concentra=e	  hee?	  net	  zo	  veel	  voor-‐
en	  nadelen	  als	  decentralisa=e/deconcentra=e

– De	  slingerbeweging	  tussen	  centraal	  en	  decentraal
is	  op	  zichzelf	  kostbaar	  en	  demo=verend

– Illusie	  van	  probleemoplossing:	  je	  krijg	  gewoon
nieuwe	  problemen,	  en	  je	  houdt	  dezelfde	  mensen

– Het	  is	  maar	  de	  vraag	  of	  die	  mensen	  wel	  bij	  het
idee	  van	  Shared	  Service	  Centre	  passen



De	  klassieke	  argumenten

Centralen	  :

• Eenheid	  naar	  buiten
• Eén	  rechtspersoon
• Budgetbeheersing
• Uniformiteit
• Efficiency
• Kennisbundeling
• Bewaking	  van	  strategie

Decentralen	  :

• Flexibel
• Close	  to	  market
• Small	  is	  beau=ful
• Verantwoordelijkheid
laag	  leggen

• Sturing	  dicht	  op	  primair
proces

• Integraal	  management

Maar	  bent	  u	  zich	  er	  van
bewust	  dat	  de	  keuze	  tussen

centraal	  en	  decentraal
uiteindelijk	  heel	  persoonlijk	  is,

en	  kwes=e	  van	  smaak	  en
voorkeur?



Maar	  goed...

• U	  wilt	  kennelijk	  een	  Shared	  Service	  Centre,	  of
u	  hee?	  er	  al	  een...

• En	  dan	  is	  de	  volgende	  volgende	  vraag:	  passen
uw	  mensen	  daar	  in?

• Past	  deze	  organisa=evorm	  bij	  de	  drijfveren
van	  de	  mensen	  die	  er	  moeten	  werken?

• Wat	  doet	  zo’n	  andere	  organisa=evorm	  met
menselijk	  gedrag,	  en	  wordt	  u	  daar	  blij	  van?



The
RealDrives

Quick	  &	  Dirty	  Drives	  Test



In	  mijn	  werk	  gaat	  het	  mij	  vooral	  om...





Andere	  omgeving,	  ander	  gedrag







Er	  zijn	  veel	  soorten	  mensen...

• ...	  maar	  als	  het	  op	  SSC’s	  aankomt	  zijn	  twee
onderscheidingen	  belangrijk:
– De	  abstracten	  versus	  de	  concreten

– De	  ‘wat’-‐types	  versus	  de	  ‘hoe’-‐types

• En	  a[ankelijk	  van	  de	  popula=e	  is	  het:
– slim	  of	  juist	  oliedom	  om	  een	  SSC	  te	  creëren...

– heel	  anders	  leiding	  geven	  en	  mo=veren

– bijsturen	  op	  verschillende	  aspecten



Abstract en concreet















Cultuureffecten van
schaalvergroting

• Als je veel mensen van het zelfde type bij
elkaar zet, ontstaat een zeer dominante
cultuur met duidelijke blinde vlekken

• Contact met de afnemers van diensten
wordt afstandelijker

• Bij mensen met drijfveren die wijzen op
dienstbaarheid ontstaat een sterke interne
oriëntatie en bijpassende normering



Wat betekent dat voor SSC’s?

• Shared Service Centers hebben een
dubbel risico: eenzijdigheid en interne
oriëntatie

• Management moet bij deze cultuur
passen, maar tegelijkertijd scherp
sturen op kwaliteit en klantoriëntatie

• En wie verkeerd stuurt...





Denk er aan:

• Mensen zijn geen radertjes, ze zijn de
machine

• Mensen moeten bij het werk passen
• Sturing moet bij de mensen passen
• Diversiteit in taken dwingt tot diversiteit in

sturing
• Meten = weten



Dank voor uw aandacht


