
Tien gouden regels voor 
de aanpak van SSC

Er is steeds meer kennis voorhanden over de vorming van shared 
service centra (SSC’s) bij de overheid. Wat kunnen we hiervan leren? 
Aan de hand van twee cases (de SSC-vorming in de Leidse regio en de 
SSC-vorming bij het COA) en op grond van kennisdeling via het platform 
Directeuren SSC Grote Gemeenten worden tien gouden regels aangereikt 
voor de aanpak van een SSC-proces. 
Hans Verdellen en Jan Paffen

Een specifi eke vorm van samenwerking bij de 
overheid is de vorming van shared service 
centers (SSC), waarbij sprake is van concentra-

tie van voorheen afzonderlijke taken en diensten in 
een gemeenschappelijke (service)dienst. De vorming 
van shared service centra binnen de overheid is inmid-
dels een niet meer weg te denken organisatieontwikke-
ling. Belangrijke drijfveren hierbij zijn kostenreductie, 
verhoging van effi ciency en effectiviteit, kwaliteits-
verbetering en transparantie. Inmiddels is een groot 
aantal SSC’s operationeel of in ontwikkeling, zowel 
binnen de rijksoverheid (bijvoorbeeld P-direct) als bij 
gemeenten (bijvoorbeeld gemeenschappelijke sociale 
diensten). 

Deze samenwerkingsgolf is alomvattend en raakt 
alle bestuurslagen. Dat betekent niet alleen dat er hard 
wordt gewerkt aan een beter presterend openbaar be-
stuur, maar ook dat er steeds meer kennis voorhanden 
komt op welke wijze deze specifi eke vorm van samenwer-
king het beste kan worden opgezet. Kennis die  vervolgens 
weer ten dienste kan worden gesteld aan overheden die 
overwegen tot SSC-vorming over te gaan. Dit artikel is 
vanuit die gedachte geschreven en gedragen door prak-
tijkervaring.

Shared services: toegepaste wetenschap 
Theoretisch is het concept van SSC’s reeds uitvoerig 
beschreven. Vele auteurs hebben daarover wetenschap-
pelijke toppublicaties geschreven. Zeer lezenswaardig en 

‘met de benen op de grond’ in dit verband is onder meer 
het werk van professor Hans Strikwerda. Fundamen-
tele beschouwingen met bijbehorende uitgangspunten, 
prachtig en bovenal zeer goed bruikbaar in het weten-
schappelijk onderwijs. 

Ook adviesbureaus hebben vaak een visie op SSC-
vorming, compleet met bijbehorende methoden en tech-
nieken. Ook ons bureau heeft een handleiding hoe een 
SSC op te zetten en in te richten, waarbij voor elke fase 
in een dergelijk proces instrumenten voorhanden zijn, 
zie fi guur 1. 

Al deze theoretische concepten en methoden en tech-
nieken kunnen houvast geven bij een complexe organi-
satieverandering die de vorming van een SSC is. Echter 
bij een complex proces als SSC-vorming is het net als 
met autorijden voor de beginnend automobilist: uit een 
boek is lang niet alles te leren en de gouden regels van 
ervaren automobilisten over de praktijk blijken vaak zeer 
waardevol .

Dit artikel gaat over de praktijk van de complexe 
SSC-vorming bij overheden. Het ontwikkelen van een 
SSC, dat als theoretisch concept betrekkelijk eenvoudig is 
en reeds vele malen uitgebreid is beschreven, blijkt in de 
praktijk nogal eens weerbarstig om te realiseren. Vanuit 
dit kader, de weerbarstige praktijk, wat leert die praktijk 
en wat zijn de ‘ krassen en builen’ die overheidsmana-
gers oplopen bij een vormingsproces van een SSC, is dit 
artikel  geschreven. Wat zijn nu praktische punten die in 
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de praktijk echt helpen en die direct kunnen worden toe-
gepast? Wij geven u er tien, opgedaan in de praktijk bij 
twee SSC-processen. Een in de gemeentewereld, waar de 
gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegst-
geest en Zoeterwoude-Rijndijk) hun bedrijfsvoering ge-
zamenlijk in SSC-verband gaan organiseren. En een op 
landelijk niveau, bij het Centraal Orgaan opvang asiel-
zoekers (COA), waar de bedrijfsvoering is gecentraliseerd. 
De ervaringen zijn aangevuld met de eerste resultaten die 
voortkomen uit het dit voorjaar gestarte Platform Direc-
teuren SSC Grote Gemeenten. Derhal-
ve handreikingen vanuit het ‘kloppend 
hart’ van de praktijk.

Regel 1: De wijsheid van Alice 
in Wonderland 
‘Als je niet weet wat je wilt, maakt het 
ook niet uit wat je doet.’ Deze welhaast 
legendarische wijsheid uit het verhaal 
‘Alice in Wonderland’ is in volle omvang van toepassing 
op de inrichting van een SSC-proces. Werken vanuit een 
centrale gedachte waarom een SSC moet worden inge-
richt (Kwaliteitsverbetering? Kostenbesparing? Beide?) 
geeft richting aan het proces. Het opstellen van een visie 
lijkt een theoretische exercitie, maar kent zijn prakti-
sche kracht terdege. Een haalbare en heldere doelstelling 
en een gedeelde ambitie zorgen voor draagvlak, zinge-
ving en daarmee wordt concreet richting aan het proces 

gegeven. Het vormt de spreekwoordelijke stip aan de 
horizon voor het ontwikkelproces, zodat voor iedereen 
de richting duidelijk wordt. In de geest van Alice: ‘Je weet 
wat je wilt, dus iedere klap is raak!’ 

Regel 2: Nulmeting als input voor 
ontwikkelplan
Het is belangrijk om een kompas te hebben. In het SSC-
proces van COA is nadat een gezamenlijke visie was 
opgesteld (regel 1), een nulmeting uitgevoerd. Dit werd 

gedaan door de visie te operationalise-
ren naar meetpunten die normatief zijn 
gemaakt, zodat de hoogte waarop de lat 
wordt gelegd, concreet en meetbaar is. 
Methodisch betreft het een IST-SOLL-
vergelijking tussen de norm die volgt 
uit de ambitie (‘stip aan de horizon’) en 
de huidige situatie. Het verschil, de te 
dichten kloof, vormt dan gericht mate-

riaal dat concreet ingezet kan worden in het ontwikkel-
plan voor het SSC-proces. Naast concrete  richting aan 
het proces wordt daarmee ook een praktisch meetinstru-
ment geïntroduceerd. De uitgevoerde meting kan immers 
verderop in het proces worden herhaald om daarmee ook 
de vorderingen in termen van behaalde resultaten (in 
de richting van de norm) transparant te maken. Ook 
erg handig voor communicatieve doeleinden richting 
bestuur, medewerkers en medezeggenschap.

Het opstellen 
van een visie 

lijkt slechts een 
theoretische 

exercitie

Figuur 1 Aanpak van een SSC-proces 
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Regel 3: Werk achterstallig onderhoud weg
Het gaan werken in een SSC-omgeving gaat gepaard 
met een veranderende werkwijze. Wat voorheen colle-
ga’s waren, worden nu ‘opeens’ klanten en nieuwe stu-
ringsconcepten als procesmatig werken worden geïn-
troduceerd. Dat vraagt nogal wat van 
management en medewerkers. Naast 
de factor tijd moet men ook simpel-
weg de mentale ruimte hebben om 
te kunnen gaan ontwikkelen. Ach-
terstallig onderhoud in het reguliere 
werk is vaak een hinderpaal om de 
medewerkers te bewegen tot veran-
dering. Betrokkenheid bij hun dage-
lijks werk maakt dat men van nature prioriteit geeft 
aan de actualiteit van de dag in plaats van aan grootse 
en meeslepende ontwikkeltrajecten. Zorg derhalve 
dat het achterstallig onderhoud is gedaan alvorens 
de medewerkers aan te zetten tot inbreng in een ont-
wikkelproces. Want eerst dan zullen plichtsgetrouwe 
medewerkers begrijpelijkerwijs gaan bewegen.

Regel 4: De businesscase is cruciaal
De rationalisering van een SSC-proces is belangrijk. 
Een uitstekend instrument daarvoor is de businesscase. 

Deze dient nadrukkelijk in te gaan op de kwalitatieve en 
de kwantitatieve aspecten van de voorgestane opscha-
ling. Kwalitatief vanuit het perspectief van de klant, 
in termen van het effect op de eindgebruiker. Kwanti-
tatief in termen van baten, lasten en terugverdientijd. 

Met betrekking tot dit laatste is vooral 
de terugverdientijd, met name ook bij 
samenwerking in een gemeenschappe-
lijk SSC, relevant: onze praktijkerva-
ring wijst uit dat een SSC-vormings-
proces met een terugverdientijd binnen 
de 2,5 jaar een belangrijke bijdrage aan 
het succes levert. Een dergelijke case is 
ook een pijler in het besluitvormings-

proces om tot een defi nitieve ‘go’ te komen voor een 
SSC. Daarmee heeft het ook het karakter van een haal-
baarheidsstudie. 

Regel 5: Vier uw ‘vierdagen’
Het lijkt zo logisch en het is zo gemakkelijk gezegd: faseer 
het ontwikkelproces en bouw mijlpalen in met concreet 
te behalen resultaten. Sterker nog, in de praktijk wordt 
hier ook veel energie en aandacht aan besteed op papier. 
De werkelijke kracht zit evenwel niet in het structureren 
van het proces, wat natuurlijk wel belangrijk is vanuit 

Wat voorheen 
collega’s waren, 

worden nu 
‘opeens’ klanten
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n mensgericht ontwikkelproces, cruciale inbreng in re-
alisatie;

n steun en kritische support van de klanten cruciaal.

Regel 9: Eigen management aan het roer
Het is van belang om het ontwikkelproces door het eigen 
management van het SSC te laten managen. Natuurlijk, 
een externe steun in de rug is op sommige momenten 
wenselijk en zelfs noodzakelijk. Maar in de dagelijkse 
leiding zal de externe adviseur een adviesrol vervullen 
richting het eigen management dat daadwerkelijk leiding 
geeft. Daarmee wordt zowel de acceptatie bij de mede-
werkers verhoogd alsmede de verinnerlijking en borging 
in de eigen organisatie bewerkstelligd.

Regel 10: betrek de klant in het proces
Hanteer de blik naar buiten bij het bouwen aan het SSC. 
Betrek de afnemer in het ontwikkelproces. Dat kan op 
meerdere wijzen: als lid van werkgroepen, klankbord-
groepen of via de Prince II-rol van het klantpanel (‘user-
board’). Daardoor wordt enerzijds voortdurend gewerkt 
aan draagvlak bij de toekomstige afnemers van de dien-
sten van het SSC. Anderzijds wordt daarmee de eigen 
kritiek georganiseerd in het ontwikkelproces. En dat 
houdt de zaak scherp!

Tot slot
Dit artikel geeft tien concrete handreikingen voor de 
overheidsmanager voor de vorming van een SSC. Het is 
uiteraard geen limitatieve opsomming, maar een weer-
gave van belangrijke aandachtspunten die uit de dage-
lijkse praktijk voortkomen. Er zijn er ongetwijfeld nog 
meer te noemen en wij nodigen de lezers uit om met 
aanvullingen te komen. Wij zien het echter al als pure 
winst wanneer deze tien regels ook echt gebruikt gaan 
worden in de praktijk, in SSC-verband of ook bij de orga-
nisatie van andere vormen van samenwerking. Dat zou 
pure winst zijn voor een krachtig en effi ciënt openbaar 
bestuur!

Drs. Hans Verdellen is partner van de adviesgroep Public van 
ConQuaestor Consulting en betrokken bij de SSC-processen 
van de Leidse regio en het COA. Hij is samen met de direc-
teur van het SSC van de Gemeente Breda initiatiefnemer van 
het Platform Directeuren SSC Grote Gemeenten. Drs. Jan 
Paffen is senior adviseur Public bij ConQuaestor Consul-
ting en als adviseur betrokken bij SSC-vorming in de publieke 
sector (onder meer bij het COA). Hij voert het secretariaat 
van het Platform Directeuren SSC Grote Gemeenten.

projectmanagementoptiek, maar in het markeren van 
behaalde mijlpalen. Vier dat resultaten zijn behaald, 
maak er feestjes van! Veranderkundig zijn dit belang-
rijke momenten, die ten volle uitgenut kunnen worden 
via de informele sfeer. Dit is geen pleidooi om na iedere 
behaalde mijlpaal ‘de kurken te laten knallen’, maar wel 
om het momentum van succes in het proces te benutten. 
Dat komt het draagvlak en de betrokkenheid nadrukke-
lijk ten goede.

Regel 6: Blijf ijken
Via de businesscase is het ontwikkelproces geratio-
naliseerd. De doelen uit het ontwikkelplan als resul-
taat van de nulmeting (regel 2) zijn erin concreet 
gemaakt. Een belangrijke factor in de praktijk is dat 
de  ontwikkeling in de beoogde opbrengst wordt gemo-
nitord via de businesscase. Het periodiek ijken van de 
resultaten is van belang. Een dergelijke ‘businesscase- 
gedreven aanpak’ maakt dat goed voor ogen gehou-
den kan worden waar men het allemaal voor doet en 
welke maatregelen voor bijsturing eventueel overwogen 
moeten worden.

Regel 7: Stakeholdermanagement als KSF
Er zijn vele actoren betrokken bij een SSC-vormings-
proces. Natuurlijk de eigen medewerkers en manage-
ment, maar ook de klantorganisatie, collega-directies, 
bestuurlijke gremia en vormen van medezeggenschap. 
Het managen van de relatie met al deze actoren is een 
belangrijke succesfactor, zo niet de meest essentiële kri-
tieke succesfactor. Daar waar de projectorganisatie de 
inrichting van het SSC op dagbasis tot zorg heeft, heeft 
de directeur van het SSC in wording een soortgelijke 
klus te klaren in het managen van de relatie met zijn 
of haar stakeholders. Het beleggen van deze rol is van 
wezenlijk belang. 

Regel 8: Een professionele veranderstrategie
Ontwikkelen is een vak, veranderen ook. Veranderin-
gen gaan niet vanzelf, ze vragen om een gerichte inter-
ventietechniek om mensen van A naar B te ontwikke-
len. Het uitwerken van een dergelijke strategie dient te 
gebeuren met een zeer praktische insteek en in de taal 
van de medewerkers. Een voorbeeld van een succesvolle 
veranderstrategie is die van het SSC van COA, met als 
praktische kernpunten:
n fi losofi e van ‘eerst opruimen en dan ontwikkelen’;
n via plateaus gefaseerd ontwikkelen;
n neem de tijd, leer van fouten, fouten maken mag;
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