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Wat impliceert de opkomst van de multidimensionale organisatie 
voor rol, plaats en aansturing (integratie) van SSCs? 

Wat is een multidimensionale organisatie, relatie tot SSC’s? 

Dalende kosten van informatie: eliminatie van de interne verrekenprijzen

Omslag in het besturen van ondernemingen en instellingen, van positie-budget georiënteerd naar 
contributie-georiënteerd – implicaties voor het aansturen/integreren van SSC’s

Wat betekent dit voor de mens in de organisatie? 
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Wat is een multidimensionale organisatie? 

We spreken van een multidimensionale organisatie als 
haar doelstelling simultaan via meerdere dimensies 
(product, regio, account) wordt nagestreefd, waarbij:

1. het integrale resultaat van de onderneming simultaan 
over meerdere dimensies wordt gerapporteerd op 
verschillende niveaus in de organisatie en 

2. er idem voor het resultaat over elk van die dimensies een 
aparte manager verantwoordelijk is,

3. deze managers van elkaar afhankelijk zijn qua resources, 
en

4. deze managers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 
het totale resultaat.

Voor een formele definitie wordt verwezen naar p. 101 van 

Strikwerda, J. (2008). Van unitmanagement naar 
multidimensionale organisaties. Assen - Den Haag: Van Gorcum 
- Stichting Management Studies.

Voorbeeld: IBM, 2006
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De (huidige) aansturing van SSC’s is gebaseerd op de economie van 
de multi-unit organisatie

Aspect Multi-unitorganisatie Multidimensionale organisatie

Raad van Bestuur Beheert een portfolio van (self- 
contained) units

Bestuurt een economisch integrated 
firm (multiplier profit models, kennis- 

synergieën etc.) 

Afnemers Zijn ‘eigendom’ van de units Zijn profit centers in de integrated firm

Profit center Is de (business) unit
Is de afnemer (maar winst en dus de 
contributie van producten, distributie, 
SSC’s aan de winst per afnemer is 

zichtbaar) 

Informatie
Transactiedata is eigendom van de 

unit (elke unit heeft zijn eigen 
general ledger)

Transactiedata is concerneigendom 
(er is één concernbreed semantisch 

gestandaardiseerd general ledger voor 
externe en interne transacties) 
Geen informatieasymmetrie!

Coördinatie tussen de 
eenheden

Beperkt zich tot die tussen units een 
ssc’s, op basis van interne 

verrekenprijzen

Op basis van causale modellen, 
waarbij kosten op basis van het 

general ledger worden toegerekend

Leidinggevenden/ 
motivatie

Territorium georiënteerde, 
hiërarchisch ingestelde personen Contributie georiënteerde teamspelers

Resources Zijn integraal georganiseerd in de 
units (minus SSC’s) 

Worden voor alle producten, afnemers 
en markten geïntegreerd ingezet 



- 5 -

Het probleem van transfer pricing: double markup. Maar vooral: 
interne verrekenprijzen staan samenwerking in de weg, in het 

bijzonder interactief teamwork waarbij het gaat om doorbraken te 
realiseren. De oplossing hiervoor is nadrukkelijk NIET 

budgetoverheveling / afromen!
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Q* = 250 Q* = 125 Q* = 125275 275 550

Geïntegreerde onderneming

Totale winst is 6,25 miljoen

Interne producent die 
de transferprijs bepaalt

Verkoopafdeling die transferprijs 
als marginale kost heeft 

Totale winst is 4,688 miljoen

P = 55.000 – 100Q

Brickley, J. A., Smith, C. W., & Zimmerman, J. L. (2001). Managerial Economics and Organizational Architecture (second ed.). Boston: McGraw-Hill.
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SSC 2.0: Van enkel kostenbesparing naar bijdrage aan maximum 
willingness-to-pay + kostenbesparing

Wat is operational excellence van 
een SSC? 

Voorbeeld in het onderwijs: 

• Dat de ondersteunende 
diensten (administratie, 
facilitair, ICT) maximaal 
bijdragen aan de 
doelstellingen/waarde van 
onderwijs en onderzoek, tegen 
zo laag mogelijk kosten

Va
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Consumer’s maximum 
willingness-to-pay

Price

Consumer 
surplus

Firm’s 
profit

Firm’s
cost
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Het klassieke besturen op primair uitsluitend budgetten van units 
werkt niet meer …

BU A BU B BU C 

HQ

Afnemer-synergieën

Kennis-synergieën

Proces-synergieën

Om de waarde van een 
onderneming/instelling te 

maximaliseren moet 
primair worden gestuurd 

op: 

Input-sturing
(budget binnenhalen) 

Output-sturing

Team work

Time-phased
lead parameters 

(inspanning)
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Voorbeeld: Woningstichting XYZ

XYZ behoort tot de grotere woningcorporaties in Nederland

• Georganiseerd in vijf regio’s, verspreid over het midden van Nederland

• Er is een shared service center waarin zijn georganiseerd: 
- Call center
- Financiële administratie
- ICT
- Inkoop (niet zijnde vastgoed)
- Huisvesting

• Er is een SSC voor het onderhoud van de woningen

• Er is een vastgoed bedrijf, inclusief projectontwikkeling

• Een klein hoofdkantoor 

Hoe coördineer je nu 
effectief en efficiënt het 

onderhoud per 
regio/wijk, met 
verschillen in 

onderhoudsniveau, 
waarbij het call center en 
het SSC Onderhoud een 

rol spelen? 
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Stichting XYZ: het realiseren van goed wonen voor individuen en 
gezinnen behorende tot de lagere inkomensgroepen 

Voldoende 
woningen voor de 

doelgroep

Voorlichting aan 
(aspirant) 
bewoners

Managen 
huurinkomsten

Efficiënte, tijdige
en nauwkeurige 
administratieve 

vastlegging

Goede 
financiële 

verantwoording

Huurder

Interne 
processen

Leren en groeien

Financieel
Portfoliobeleid 

vastgoed objecten / 
Lange termijn 

vermogensgroei

Voldoende 
solvabiliteit

Adequate 
MIS

Opleidingen 
medewerkers + 
MD-programma

Communicatie 
+ uitwisseling 
ervaringen en 

inzichten

Sociaal- 
wetenschappelijk 

onderzoek, bijhouden 
indicatoren goed wonen 

HR- 
Diensten

Proces- 
verbete- 
ringen / 

efficiency

Soepele 
administratieve 
ondersteuning

Huurcontract- 
management

Afhandeling 
klachten en 
verzoeken

Onderhoud 
woningen 

etc. 

Grondver 
werving

Projectont 
wikkeling

Sociale 
innovatie

Bijdragen aan 
samenlevings- 

opbouw

Inspraak en 
participatie

Relatie met huurders Operational Excellence Maatschappelijke participatie

Woningen 
op goede 
locaties

Goed 
onderhouden 

woningen

Goede 
fysieke 

omgeving

Goede 
sociale 

omgeving

Goede relatie 
met de 

gemeente

Goede relatie met 
andere 

maatschappelijke 
organisaties

Aanbod woningen Omgeving Samenwerking

Woning 
voldoet aan 

wens huurder
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Onderhoud moet als integraal thema, als een budgettaire eenheid 
dwars over de organisatie, dwars door de afdelingsbudgetten worden 

gelegd 

Voldoende 
woningen voor de 

doelgroep

Voorlichting aan 
(aspirant) 
bewoners

Managen 
huurinkomsten

Efficiënte, tijdige
en nauwkeurige 
administratieve 

vastlegging

Goede 
financiële 

verantwoording

Huurder

Interne 
processen

Leren en groeien

Financieel
Portfoliobeleid 

vastgoed objecten / 
Lange termijn 

vermogensgroei

Voldoende 
solvabiliteit

Adequate 
MIS

Opleidingen 
medewerkers + 
MD-programma

Communicatie 
+ uitwisseling 
ervaringen en 

inzichten

Sociaal- 
wetenschappelijk 

onderzoek, bijhouden 
indicatoren goed wonen 

HR- 
Diensten

Proces- 
verbete- 
ringen / 

efficiency

Soepele 
administratieve 
ondersteuning

Huurcontract- 
management

Afhandeling 
klachten en 
verzoeken

Onderhoud 
woningen 

etc. 

Grondver 
werving

Projectont 
wikkeling

Sociale 
innovatie

Bijdragen aan 
samenlevings- 

opbouw

Inspraak en 
participatie

Relatie met huurders Operational Excellence Maatschappelijke participatie

Woningen 
op goede 
locaties

Goed 
onderhouden 

woningen

Goede 
fysieke 

omgeving

Goede 
sociale 

omgeving

Goede relatie 
met de 

gemeente

Goede relatie met 
andere 

maatschappelijke 
organisaties

Aanbod woningen Omgeving Samenwerking

Woning 
voldoet aan 

wens huurder

Goed 
onderhouden 

woning

Responstijd 
klachtacceptatie

Voldoende 
gekwalificeerd 

onderhouds-personeel

Minimaliseer kosten 
van onderhoud over 

de levensduur van de 
woning

Planning 
preventief 
onderhoud

Responstijd 
verhelpen klacht
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Vanuit wat goed onderhoud is (meetbaar) moeten alle overige 
prestaties van processen bepaald worden, inclusief de kosten 

daarvan

H
uurder

Doel

Taak van 
deelproces

Metriek

Hoe de prestatie 
van dit proces 
wordt gemeten

Te realiseren 
norm

Wat dit proces 
moet presteren

Proces/initiatief

Acties om gestelde prestaties te doen 
halenIntern proces

Balanced Scorecard Acties 

Doel Metriek Norm Acties Budget

Leren / kennis

Voldoende 
gekwalificeerd 

personeel om klachten 
binnen gestelde 
responstijd op te 

lossen

Aantal vaklieden
met kwalificatie A
Aantal met 
kwalificatie B
Aantal uren
training

20 (is nu 10)
10 (is nu 7)

100 upmpj (is nu 
25)

Werf 5 extern, 5 
intern bijscholen
Werf 1 extern, 2 
bijscholen

Verhoog capaciteit
opleidingen

XXX
XXX

Financieel

Goed 
onderhouden 

woning

Responstijd 
klachtacceptatie

Voldoende 
gekwalificeerd 

onderhouds-personeel

Minimaliseer kosten 
van onderhoud over 

de levensduur van de 
woning

Planning 
preventief 
onderhoud

Responstijd 
verhelpen klacht
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Zo wordt het totale budget voor onderhoud per wijk bepaald: een 
sterke commitment aan het eindresultaat geconfronteerd met 
beperkt middelen is voorwaarde voor innovatieve doorbraken

Dimensie Causaliteit Metriek Doelstelling Feitelijk 
score per …. Actie Budget

Huurder

% woningen dat 
voldoet aan XYZ 
norm
% woningen dat 
voldoet aan 
wettelijke norm
% tevreden 
huurders 

80%

80%
80% ….. …

Intern proces

% klachten dat 
binnen 24 uur 
bevestigd wordt
% klachten dat 
binnen 2 dagen 
verholpen wordt 

% woningen die 
reparaties vergen 
agv slijtage 
materialen

70%

80%

70%

50%

60%

… ….. …

Leren / 
innoveren

Zie voorbeeld 
vorige blz ….. …

Financieel 

Benchmark 
onderoudskosten 
over totale 
levensduur 
woning

60% moet onder 
landelijke norm 
liggen ….. …

Goed 
onderhouden 

woning 

Responstijd 
klachtacceptatie

Voldoende 
gekwalificeerd 

onderhoudspersoneel 

Minimaliseer kosten 
van onderhoud over 
de levensduur / per 
jaar van de woning

Planning 
preventief 
onderhoud

Responstijd 
verhelpen klacht
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Implicaties voor de ontwikkeling van de organisatie als geheel: 

Conceptuele 
volwassenheid 

van de totale organisatie

Operationele 
volwassenheid 

van het SSC

Volwassenheid van de afnemers 
als opdrachtgevers

van het SSC

Sterk en consistent 
sturen op het doel van 
de onderneming (ipv op 
traditionele budgetten)

De business kennen en 
kunnen communiceren 
in termen van oorzaak- 
gevolg

Denken in termen van 
contributie aan het 
eindresultaat; van SLA 
naar VLA (value level 
agreement) 
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The Span of Attention in a traditional business 
unit organization

The Span of Attention in multidimensional 
organization: creating a creative tension

De noodzakelijke omslag in het psychologisch klimaat rond SSC’s

Span of control

Few
Resources

Many 
Resources

Span of accountability

Span of influence

Span of support

Measures Allow
Few Tradeoffs

Interactions 
Within Unit

No 
Commitment 
to Help Others 
(outside unit)

Measures Allow 
Many Tradeoffs

Interactions 
Across Units

Strong 
Commitment 

to Help Others
(outside unit)

Span of control

Few
Resources

Many 
Resources

Span of accountability

Span of influence

Span of support

Measures Allow
Few Tradeoffs

Interactions 
Within Unit

No 
Commitment 
to Help Others 
(outside unit)

Measures Allow 
Many Tradeoffs

Interactions 
Across Units

Strong 
Commitment 

to Help Others
(outside unit)

The concept of Span of Attention is based on: Simons, R. (2005). Levers of Organization Design: How Managers Use Accountability Systems for 
Greater Performance And Commitment. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
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De  implicatie voor de mens in organisaties met SSC 2.0

Medewerkers in SSC’s zien wat hun bijdrage is aan het eindresultaat, ze kunnen daardoor beter 
proactief initiatief nemen voor verbeteringen, de medewerkers in de andere afdelingen zien dat ook 

Specialisatie en vakmanschap gaat niet meer ten koste van integratie en coördinatie: betere 
samenwerking in een win-win verhouding

Deze ontwikkeling beantwoordt aan de ontwikkeling in de samenleving waarin steeds meer mensen 
hun motivatie ontlenen aan erkenning van hun bijdrage aan het gemeenschappelijke doel en aan 
hun behoefte aan prosociaal gedrag 

Het bestuur moet besturen in termen van doel/opdracht, een sterke commitment daaraan, met 
allocatie van middelen op basis van bijdragen van mensen en processen aan het doel, besturen is 
niet meer het verdelen van het budget

Personen die een sterke positieoriëntatie hebben, wier motivatie gebaseerd is op hierarchische
zeggenschap over een eigen toko, moeten geholpen worden hun weg in het leven opnieuw te 
bepalen 
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