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Shared Service Centers: Waar hebben we het over? 

 Een SSC is een resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) in de interne 
organisatie van een onderneming voor het leveren van gespecialiseerde 
diensten aan de operationele eenheden (divisies, business units) op basis 
van een SLA en tegen een verrekenprijs 

 Een SSC kan op vele manieren geïnterpreteerd worden:

 Vorm van samenwerking
 Vorm voor kennisexploitatie
 Realisatie van schaalvoordelen
 Realisatie van scope-voordelen
 Realisatie van infrastructuren voor ondernemen 
 Meer kosten voor de BU-manager flexibel maken
 Vorm voor verdergaande decentralisatie van de organisatie

○ (als een SSC als (re-)centralisatie wordt ervaren dan wordt het 
concept niet goed toegepast)

 Zie ook de module over SSC’s op: www.tql.nl

http://www.tql.nl/�


Wat is het doel van ssc’s in de publieke sector? 

 SSC’s voor het contact tussen overheid en burger / ondernemingen

 Functie: één-loket voor  alle wetten en regelingen voor burgers

 Doelstelling: verhogen kwaliteit van dienstverlening, verlaging van 
kosten voor burgers en bedrijfsleven, verlaging van de integrale kosten 
van uitvoering van wetten en regelingen. 

 SSC’s voor de “bedrijfsvoering” (PIOFAHC): 

 Functie: De ssc’s tezamen (bijvoorkeur geïntegreerd) vormen een 
infrastructuur voor de politieke besluitvorming, de beleidsvormende 
functie, de uitvoering, het intern toezicht en de democratische 
verantwoording 

 Doelstelling: Lagere kosten, hogere kwaliteit van de dienstverlening, en 
maximale flexibiliteit (voor beleidsthema’s, combinaties van expertise, 
e.d.
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Waarom is verdere vorming van ssc’s noodzakelijk? 

 Ook de publieke sector moet haar bijdrage leveren aan de macro-
economische groei van de arbeidsproductiviteit: 

 Zoveel mogelijk processen moeten meetbaar worden gemaakt ten 
behoeve van een planmatige en systematische verhoging van de 
arbeidsproductiviteit / efficiency

 Het uitgangspunt dat de organisatie van de rijksoverheid een afspiegeling 
dient te zijn van de structuren, vraagstukken, samenstelling van de 
bevolking en de door de overheid uit te voeren taken kan niet langer 
gerealiseerd worden in de vorm van een vaste structuur van gesloten 
georganiseerde departementen  noodzaak voor multidimensionale
organisaties

 Het verwachtingspatroon van de burger jegens de overheden wijzigt
 Het karakter van beleid en regelingen zal de komende jaren wijzigen 
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Het succes van een SSC (binnen het concept van de unit 
organisatie) wordt bepaald door een evenwichtige
ontwikkeling van de totale organisatie

Conceptuele
volwassenheid 

van de totale organisatie

Operationele 
volwassenheid 
van het SSC

Volwassenheid van de afnemers 
als opdrachtgevers

van het SSC
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In de ontwikkeling van het ssc kunnen de volgende 
fasen worden onderscheiden

Fase van 
ontwikkeling van een 
SSC 

Kenmerken SSC

5. Ervaren

Het ssc als erkende organisatie-bouwsteen in de strategie van de totale  organisatie; stabiele operationele 
processen en tegelijk innovatief, waarvan de bijdrage aan de totale onderneming nu en in de nabije toekomst via 
geïntegreerde business cases steeds bekend is; er wordt in het ssc geïnvesteerd, de professionaliteit van ssc-
medewerkers wordt erkend in de totale configuratie van resources in de onderneming

4
Gedifferentieerde dienstverlening met verrekening op basis van ,time-driven activity based costing zodat het SSC 
zelf een efficiency drive heeft. Voor innovatie voor afnemers wordt er per case een integrale 
investeringsberekening gemaakt

3 Gedifferentieerde dienstverlening, maar op basis van standard costs charge back, innovaties zijn gericht op eigen 
processen van het ssc en daar is ook voldoende budget voor 

2 Een zekere differentiatie van dienstverlening, kostprijzen zijn bij benadering bekend en worden doorbelast op 
basis van average costs charge back waardoor ook overcapaciteit van het ssc wordt doorbelast  

1. Beginnend 
Uitsluitend gericht op zo efficiënt mogelijk leveren van een aantal standaarddiensten. De kosten van het ssc
worden verrekend op basis van allocation charge back/soft money concept. Kostprijzen zijn niet of slechts bij 
benadering bekend



De ziekte van Baumol

 In de publieke sector is er de neiging niet met kostenverreking op basis van 
SLA’s te werken

 Dit kan, mits er dan een grootboek systeem is, met op basis van bijv. 
Time-driven activity based costing vastlegging, zodat kosten zuiver
toegerekend kunnen worden aan beleid, projecten, uitvoering etc. 

 Centraal afromen van programma-begrotingen bij gemeenten: is in strijd
met wat de wetgever bedoeld heeft, en leidt tot autonome kostenstijging
via het mechanisme van Baumol; de verantwoordelijke voor een
programma moet beschikbaar gestelde middelen optimaal kunnen
aanwendne

 Kostenbesparingen in ssc’s worden doorgaans afgedwongen door politieke
druk, wordt onder die druk doorgaans gerealiseerd via proces re-
engineering; benchmarking is te zwak risico van te weinig doorbraak
innovaties / incrementele benadering modularity trap
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In de ontwikkeling van de opdrachtgevers van een ssc
kunnen de volgende fasen worden onderscheiden

Fase van ontwikkeling 
van de opdrachtgever Kenmerken opdrachtgever 

5. Innovatief/competitief
Concentreert zich op zijn kerntaken, weet welke ondersteuning daarvoor nodig is, weet dat kernachtig te 
formuleren en te financieel te waarderen, vraagt innovatieve oplossingen van het SSC, vraagt zich af welke 
andere infrastructuur-omgeving wellicht beter is voor zijn business

4 Ziet het SSC als gelijkwaardige maar complementaire collega, stelt innovatieve vragen + als hiervoor 

3
Kent zijn eigen business, weet wat van het SSC ingekochte diensten de waarde is voor zijn eigen bottom line, 
wil alles precies in service level agreements vastgelegd zien, contract = contract, ziet SSC als leverancier, niet 
als collega

2 Stelt eisen aan SSC in termen van zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijk kwaliteit, zonder zelf in zijn 
eigen organisatie de waarde daarvan te kennen, accepteert het concept operationeel maar niet mentaal  

1. Passief Zie SSC als centrale stafafdeling, als inbreuk op autonomie, passieve/defensieve houding tegenover SSC, 
verwerpt mentaal het concept, is niet geïnteresseerd in kosten 



Door de dalende kosten van informatie wijzigt het 
karakter van besturen; van budget-gestuurd naar 
meetbare niet-financiële doelstellingen 

Kwaliteit van wonen en 
werken in XYZ

Relevante 
dienstverlening en 
faciliteiten

Operationele kwaliteit 
van dienstverlening en 
faciliteiten

Prijs/prestatie-
verhouding

Waarde voor de 
burger/bedrijfsleven

Beleids/uitvoerings-
processen

Ontwikkeling 
diensten en 
faciliteiten

Levering van 
diensten en 
faciliteiten

Burger loket Participatie-
processen

SSC’s HRM IT FinanciënJuridisch Gebouwen

2. Vertalen in SLA ssc:
Verantwoordelijke: Directeur Dienst

1. Meetbaar maken:
Verantwoordelijke: Directeur Dienst/
College B&W
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In de opvattingen van RvB/staf met betrekking tot het 
ssc kunnen de volgende fasen worden onderscheiden 

Fase van conceptuele 
opvatting van de RvB + 
stafafdelingen over ssc’s

Kenmerken opvattingen en gedrag RvB + corporate staf

5. SSC’s zijn een routine 
bouwsteen in de strategie 
van de onderneming 

SSC wordt gezien als een van de enablers voor nieuwe strategieën etc. 

4
SSC wordt door leiding van het concern en afnemers gezien als een  voor de organisatie essentiële 
infrastructuur, in de taakstelling van de RvB naar divisies wordt nadrukkelijk de potenties van de SSC’s
verdisconteerd zodat de divisies niet zonder de SSC’s kunnen  

3

Behalve cost center ook investment center, RvB neemt verantwoordelijkheid voor de investeringen op 
langere termijn, voor de kwaliteit van de operatie etc.  SSC rapporteert aan COO, aangepaste P&C-cyclus, 
RvB keurt SLA’s goed en lost conflicten op, toezicht op naleving van verbod op doubleren van processen 
door PD’s 

2
Wordt als noodzakelijk gezien voor kostenbesparing, maar RvB bemoeit zich niet met de SLA’s en lost ook 
geen conflicten met betrekking tot het ssc op. Geen of weinig ruimte voor investeringen in het ssc, wel meer 
dwang tot standaardisatie en er is sprake van gedwongen winkelnering 

1.  Verstoring van het unit-
model  

Instrument voor kostenbesparing (nog niet in termen van mentale verankering, neiging het SSC concept te 
verwerpen), geen harde dwang tot gedwongen winkelnering



Er kunnen verschillende abstractieniveaus met 
betrekking tot ssc’s worden onderscheiden
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Kosten-
besparing

Operationele
kwaliteit

Kosten-
besparing

Operationele
kwaliteit

Professionele
kwaliteit

+
Flexibiliteit in 

kosten en opties
voor sourcing, 
infrastructuur

+
Element in open 
business model, 

kennis-
uitwisseling

Ssc’s als leerproces om met complexer, 
multidimensionaal organiseren om te kunnen gaan
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De economische theorie stelt dat outsourcing kan (= geen 
risico’s heeft voor de onderneming) wanneer: 
1. Contractkosten lager zijn dan interne coördinatiekosten 
2. Er sprake is van een hoge frequentie van transacties 
3. Er sprake is van weinig turbulentie in de omgeving
4. Geen switching costs, geen lock in als gevolg van specifieke standaarden 

(noodzaak van open standaarden) 
5. Er sprake is van meerdere gelijkwaardige toeleveranciers
6. De toeleverancier met generieke technologie kan werken 
7. De kwaliteit van de diensten of goederen eenvoudig en direct is te bepalen
8. Contractverplichtingen snel en goedkoop afgedwongen kunnen worden
9. De toeleverancier geen misbruik kan maken van vertrouwelijke informatie uit 

de dienstverlening
10. De toeleverancier niet eenvoudig voorwaarts kan integreren 
11. De toeleverancier niet voldoende marktmacht heeft om de prijs te dicteren, 

ook niet van gewijzigde of nieuwe diensten
12. Dat de service provider naadloos meedoet in de innovatie van producten, 

diensten en processen
13. Dat de outsourcende partij een heldere architectuur heeft, de interfaces van 

de processen/modules zijn gedefinieerd, etc. 
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The SITO Stage Model*

Nolan Norton Institute

*Carmel, E., & Agarwal, R. (2002). The Maturation of Offshore Sourcing of Information Technology Work (pp. 19). Washington.

Open Business Model: 
Financial performance through 
continuous recombination of 
knowledge = innovation;
Dynamic boundaries of the firm
Balance between outsourcing 
and backsourcing
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Wat er nogal eens fout gaat dat de leiding het SSC blijft
zien als instrument voor kostenbesparing en geen visie
heeft over hoe de overheid zal gaan functioneren

Conceptuele 
volwassenheid 
van de totale organisatie

Operationele 
volwassenheid 
van het SSC

Volwassenheid van de afnemers 
als opdrachtgevers
van het SSC



Wat gebeurt er met de unit-organisatie? 

 Als gevolg van de ontvlechting van de verticaal en functioneel 
geïntegreerde divisies (departement) in de vorm van: 

 Back-office ssc’s
 Cross unit account management (1-loket voor de burger) 
 Cross unit strategische thema’s voor innovatie, kennis-synergieën
 Toenemende complexiteit van markten, onvoorspelbaarheid van markten
 Het losmaken van de informatieruimte van een organisatie van de 

hiërarchische structuur, …

 … transformeert de unit-organisatie naar multidimensionale organisaties
 Er bestaat niet zoiets als het ‘kantelen’ van de organisatie
 = simultaan sturen op de burger, issues, doelgroepen, beleidsthema’s, 

verantwoording over de as van wetten, etc.  

 Daarin is het SSC een van de (functionele) dimensies, respectievelijk een 
infrastructuur 
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Van de unit-organisatie naar  de multidimensionale organisatie

Label:

Aspect:
Unit-organisatie SSC als insourcing SSC als infrastructuur Multidimensionale

organisatie 

Mentaliteit ‘baas in eigen unit’, positie
georiënteerd 

SSC’s vormen een verstoring
van de eigen autonomie

De voordelen van het SSC 
worden gezien en benut

Motivatie is gebaseerd op 
erkende contributie

Conceptueel Gesloten business model Gesloten business model met 
inkoop

Verschuiving naar open 
business models

Open business / innovation-
model

Focus BU = profit center BU = profit center BU = profit center Klant = profit center 

Resources Bottom-up RAP Bottom-up RAP, SSC vangt
bezuinigingen op

SSC draait gelijkwaardig 
mee in RAP 

Resource mobilisatie op 
basis van guided decentrale 
initiatieven 

Informatie = eigendom van de units = eigendom van de units,
maar ligt soms in het FSSC 

Informatie wordt beheerd 
door FSSC, wordt 
gestandaardiseerd

Wordt gedeeld en vertrouwd 

Bestuur
Ziet onderneming als 
portfolio van zelfstandige 
bedrijven 

SSC’s zijn nodig om kosten te 
besparen, maar mogen het 
model niet verstoren 

Ziet als taak om dmv SSC’s
de business te faciliteren 

Onderneming is economisch 
geïntegreerd en sociaal één 
community

?
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En de beginselen van Weber dan? 

 De Weberiaanse grondslagen voor de organisatie van overheidstaken als 
grondslag voor de democratische rechtsstaat blijven onverkort van kracht. 

 Echter, de in de Weberiaanse hiërarchie impliciet veronderstelde 
informatiemonopolie van de positiehouder is de jure en de facto niet langer 
houdbaar  

 Het maatschappelijke proces van democratisering van de democratie 
Giddens) in combinatie met de lagere kosten van informatie impliceren dat 
de informatieruimte van de organisatie niet meer wordt gestructureerd op 
basis van taken, beslissingsrechten en verantwoordelijkheden. 

 Non-performers en free-riders worden snel gedetecteerd
 Issues met betrekking tot contributie aan het eindresultaat zijn snel voor 

iedereen zichtbaar
 Het is snel zichtbaar wie een contributie levert aan het oplossen van 

problemen 
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Types of SSC’s by ownership and reporting

Shared Service Center (b)

Business Unit Business Unit Business Unit

Staff dpt.
Central 

Service (c)

Shared Service Center (a)

(d)

Legal boundary of the 
corporation

(x%)

Joint Venture (e)

Service Firm (f) Plug & Play Infrastructure

Statutory 
and 
compliance 
tasks

Conflict between 
staff culture and 
operations culture

Non-stable 
operations

Preferably 
multi vendor 
sourcing

Adapted from Strikwerda, J. 2003. Shared Service Centers: van kostenbesparing naar waardecreatie. Assen: Van Gorcum - Stichting Management Studies

MBO (e1)

Inside industry (e2)

Outside industry (e3)

Public Shared Service Center (g)

(100-x%)

Board

Nolan Norton Institute



Het implementatieproces
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1. Bewustwording dat  business 
model niet meer adequaat is en dat 
invoering van shared service 
centers daarvoor een oplossing is

2. Bepalen van nieuw business 
model: nieuwe rol BUs, plaats en rol 
SSCs

3. Bepalen van nieuw governance
model: aansturing van BUs in 
samenhang met aansturing van 
SSCs, accountability Mgr SSCs, 
nieuw Planning & Control cyclus, 
conflictprocedure

4. Benoemen van managers op de
accountable entities: BUs + SSCs

5. Stellen van missies, taken en 
allocatie van financiële middelen: 
aan BUs en SSCs

6. Managers van BUs en SSCs 
organiseren human resources, 
operationele processen

7. Performance control

Adviesaanvraag GOR

Adviesaanvraag 
OR



De externe organisatie (governance) van een ssc

1. (quasi) rechtspersoon ssc? 
2. Wie selecteert, benoemt, beoordeelt, beloont en ontslaat de 

manager van het SSC en dus aan wie rapporteert de manager 
van het ssc en houdt toezicht op de manager van het ssc? 

3. Aan wie waarover verantwoording? 
4. Wie heeft inbreng in het beleid ssc? 
5. Het budget van het ssc? 
6. Beslissingsbevoegdheden, voorbehouden bevoegdheden
7. De contributie van het ssc (oud: type en grondslag van de 

kostenverrekening) 
8. Vaststelling SLA
9. Conflicten
10. Wie besluit fasering van ontwikkeling?
11. Implicaties voor de totale organisatie
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Het machtsevenwicht: de manager van een IT-SSC mag niet 
aan de CIO rapporteren!

B&W

Directeur 
dienst 

IT-
governance

(CIO)

Manager 
IT- SSC

ICT-dienstverlening

Concern ICT-richtlijnen ICT-beleid

Ondersteuning 
diensten bij bepalen 
ICT-functionaliteit

?

Funct. 
spec.
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De plaats van het SSC in de plannings-, budget- & 
control-cyclus

Concern-strategie

SSC A SSC B SSC C

Raad van Bestuur

Markt activiteiten X…Z

1. Vertaling van concern-strategie in 
budgetten voor de markteenheden

2. Voorlopige  SLA’s
3. Operationelel 

plannen per 
ssc

Lange termijn technology/capacity/capability investeringen

4. Pre-
consolidatie 
waarin 
kleinere 
problemen 
worden 
opgelost

5. RvB/MT toetst consistentie 
met de strategie, lost 
conflicten op, keurt business 
plannen, operationele plannen 
en SLA’s goed
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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. 

Grondverw
erving

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. 

Grondverw
erving

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 
halen Intern 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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Hoe een intergemeentelijke samenwerking voor ondersteunende 
diensten effectief en efficiënt te organiseren? 

1. De betekenis van een zuiver geformuleerde doelstelling
2. Het belang van het waarom van de samenwerking

3. De organisatie van de samenwerking
a. De rechtsvorm
b. Het bestuursorgaan
c. De rol en positie van de gemeentesecretarissen
d. Het budget van de intergemeentelijke SSC
e. De directeur van het intergemeentelijke SSC

i. Bevoegdheden en voorbehouden bevoegdheden
f. De operationele organisatie
g. Leveringscontracten
h. Verantwoording en evaluatie

4. De rol van de gemeenteraad
5. Eisen aan de deelnemende gemeenten
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Advies: structureer de samenwerking volgens het model van een 
joint-venture, dit kan op basis van de WGR met het ssc als 

openbaar lichaam

AAA BBB CCC DDDD

Algemeen 
Bestuur/DB 

Directeur

Operatie

Samenwerkingsovereenkomst
(GR)

Bestuursreglement, vaststellen budget, benoeming, 
beoordeling ontslag directeur, isoleren van 
belangentegenstelling tussen gemeenten 

Bevoegdheden op basis van goedgekeurd buget, 
voorbehouden bevoegdheden, dienstverleningscontracten met 
de deelnemende gemeenten, plicht die te realiseren

Uitvoering van contracten met de gemeenten 
DVO/ SLA

Levering van diensten
Betalingen

Informatieuitwisseling
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De samenwerkingsovereenkomst

 Deze moet bevatten
• De wilsovereenstemming tot samenwerking
• Het doel van de samenwerking
• Op welke gebieden wordt samengewerkt, procedure om de grens daarvan te verleggen 
• Benoeming van de leden van het algemeen bestuur, de voorzitter daarvan
• De bevoegdheden en voorbehouden bevoegdheden van het algemeen bestuur
• Hoe de risico’s verdeeld worden
• Hoe conflicten zullen worden opgelost
• De exit-regeling 

 NIET bevat de samenwerkingsovereenkomsten de overeenkomsten welke specifieke diensten, 
tegen welke voorwaarden geleverd zullen worden; de SLA’s blijven buiten de 
samenwerkingsovereenkomst 
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Geen overdracht van taken noch van bevoegdheden!

 De taak van en verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering blijft bij de gemeente (geen overdracht
van taken) (taken, verantwoordelijkheden kunnen nimmer gedelegeerd worden!)

 De gemeente contracteert de uitvoering van de bedrijfsvoering aan de GR als openbaar lichaam, dit 
contract staat naast de overeenkomst tot samenwerking 

 Binnen de gemeente is de gemeentesecretaris tegenover het College verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering

 De gemeentesecretaris heeft de opdracht tot en is bevoegd (mandaat) tot (behoudens zekere 
beperkingen) het uitbesteden van de uitvoering van de bedrijfsvoering aan (uitsluitend) de GR en is 
verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van dit contract (SLA’s)

 Daarmee vormen de gemeentesecretarissen de opdrachtgevers- of gebruikersraad van de GR als 
SSC, formeel te organiseren als een “vaste commissie van advies” ex art. 24:2 WGR. 

 Verder is te regelen dat de directeur van de GR verplicht is maandelijks te overleggen met deze 
gebruikersraad over de realisatie van contracten (kwaliteit, kosten), begroting en budget, 
ontwikkelingen op de langere termijn, etc. en dat de directeur gehouden is suggesties van de 
gebruikersraad op te volgen, dat in geval van uitblijven daarvan of verschil van opvatting de 
gebruikersraad het AB/DB kan vragen om een aanwijzing aan de directeur. Tevens adviseert de 
gebruikersraad het AB/DB over het functioneren van de directeur. 
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De financiën van de intergemeentelijke samenwerking 

 Het SSC wordt bekostigd op basis van aan de deelnemende gemeenten verleende diensten 
(activity based costing) conform wat is vastgelegd in SLA’s 

• De financiering zou moeten zijn op basis van de (toekomstige) bekostiging 

• Issue: bijvoorkeur zou gebruikt moeten worden gemaakt van time-driven activity based costing 
zodat de directeur een prikkel heeft om de efficiency systematisch te verhogen (dit vereist dat  
een deel van de efficiency-winst binnen het ssc mag blijven ter aanwending van opleidingen, 
ontwikkeling, e.d.) 

 De systematiek van de programmabegroting impliceert dat gemeente op het niveau van de 
gemeenteraad geen begroting kennen voor de bedrijfsvoering, de begroting voor de bedrijfsvoering 
wordt afgeleid uit de programma-begrotingen 

• De systematiek van de programmabegroting impliceert dat een gemeente niet meer 
bijvoorbeeld een ICT-budget heeft (daar stuurt de gemeenteraad niet op); de budgethouder 
wordt geacht het integrale budget zodanig de alloceren over de alternatieve resources, dat 
daardoor de verhouding tussen de kwaliteit van de geleverde dienst en de kosten daarvan 
optimaal is. 
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Het budget van de intergemeentelijke SSC

AAA BBB CCC DDD SSC

Front office 
personeelskosten

Huisvesting

Externe kosten

HR-
ondersteuning 300 150 100 100 ∑ 650 = budget 

HR-SSC

ICT 125 100 50 50 ∑ 325 = budget 
ICT-SSC

Administratieve 
ondersteuning 50 50 40 40

∑ 180 = budget 
SSC-

Administratie

475 = SLA
AAA

300 = SLA BBB 190 = SLA DDD 190 = SLA CCC 1.155 = budget 
SSC
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Een stabiele samenwerking met een geringe bestuurslast vergt een 
zorgvuldig proces met betrekking tot het jaarlijks vaststellen van 

het budget van het ssc

Gemeenteraad stelt 
programma-

begroting vast voor 
J+1

Diensten alloceren
middelen over de 
processen nodig 
om de gestelde 

taak te realiseren 

Concept SLA per 
functie/dienst

De GS sommeert de 
SLA’s tot het concept 

SLA tussen de 
gemeente en het ssc, 

met eventuele 
correcties 

De directeur ssc RL 
telt de concept 

gemeentelijke SLA’s
op tot het concept 

budget J+1

De 
gebruikersraad 

toetst, stelt 
correcties voor 

en adviseert het 
DB over …

Het AB/DB stelt het 
budget vast voor J+1

Informatie over beoogde en potentiële besparingen

College 

Start
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De directeur van de operatie van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband

 Deze heeft een opdracht krachtens het door het Algemeen Bestuur goedgekeurde budget van het 
samenwerkingsverband (krachtens de GR zou te algemeen en te statisch zijn)

 De bevoegdheden met betrekking tot het privaatrechtelijk handelen van de directeur worden hem 
geattribueerd krachtens het door het Algemeen Bestuur goedgekeurde budget 

• Dus geen delegatie of overdracht van bevoegdheden uit de gemeenten naar de directeur!
• Dus geen bevoegdheden op basis van de Wgr, of op basis van de GR (statuten)
• Dit is om de bevoegdheden van de directeur gekoppeld te houden aan het budgetrecht van de 

gemeenteraad 
 Indien de directeur namens een gemeente publiekrechtelijk handelt dient de gemeente daarvoor 

mandaat te verlenen

 Er dient een lijst van voorbehouden bevoegdheden te zijn, dat zijn besluiten waarvoor de directeur 
vooraf schriftelijk toestemming moet hebben van het Algemeen Bestuur, te regelen in de 
Gemeenschappelijke Regeling zelf, niet in een aparte instructie oid

• Material contracts
• Dienstverlening aan derden
• Grote reorganisaties, beloningsbeleid, e.d.  
• Outsourcing
• Etc. 
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Eisen aan de deelnemende gemeenten

 Zich concentreren op hun eigen doelstellingen
• Sturen door middel van een techniek als strategy map (outcome), niet uitsluitend op budgetten
• Zie de programma-schema’s in de begroting van de gemeente AAA 

 Dat het SSC wordt gezien als platform om opties voor de toekomst te genereren, niet slechts als
instrument om kosten te besparen

 Zich ontwikkelen tot een professioneel opdrachtgever van het SSC
• Dat geweten wordt hoe de besteding van middelen aan alternatieve resources (waaronder

diensten van het SSC) de beoogde dienstverlening aan de burger maximaliseert
• Het oorzaak-gevolg schema uitwerken en bijhouden zodat de output van het SSC gekoppeld is 

en blijft aan de uiteindelijke opdracht
• Benodigde dienstverlening functioneel en in meetbare parameters  kunnen beschrijven, een

contract kunnen schrijven en dat weten te managen
• Innovatieve vragen aan het SSC kunnen stellen
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Shared services wordt: het met elkaar delen van kennis 
en resources; het gaat niet  alleen meer om efficiency, 
maar om zo goed mogelijk gebruik te maken van human
resources 

Bestuur: 
Van control naar meta-control: besturen 

dmv missie, waarden, resource 
mobilisatie en informatie beschikbaar 

stellen

Infrastructuur: 
Modulair opgebouwd, 
plug & play, integrale 
oplossingen, kent de 
doelstelling van 
beleid en 
causaliteiten, 
anticipeert en initieert

Afleveraars: 
kennen de causaliteit van de totale organisatie, 

weten hoe met informatie om te gaan, 
regisseren processen  op basis van integrale 

business cases
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