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Voorwoord 
Voor u ligt mijn onderzoeksrapport rondom Shared Service Centers (SSC‟s). Dit 

onderzoek heb ik uitgevoerd in combinatie met het schrijven van mijn Master 

Thesis. Ik doe dit voor de opleiding Strategisch Management aan de Universiteit 

van Tilburg. Dit vakgebied houdt zich bezig met „de significante initiatieven 

genomen door de directie en namens de eigenaren en gaat over de inzet van 

middelen om het presterend vermogen van de organisatie in haar externe 

omgeving te verhogen‟.  

Wat ik een interessante theorie vind, is dat organisaties zich moeten richten op 

„kernkwaliteiten‟, van G. Hamel en C. K. Prahalad. En dat de overige activiteiten 

beter uitbesteed kunnen worden. Een SSC binnen het concern zorgt ervoor dat de 

werkmaatschappijen, of Business Units, zich kunnen concentreren op de 

kernkwaliteiten. De stageopdracht die ik bij Capgemini Consulting tegenkwam, 

hield in te onderzoeken in hoeverre SSC‟s nu succesvol zijn. Mijn interesses in 

dit aandachtsgebied en de organisatie waren voor mij een goede aanleiding 

contact te zoeken.  

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het helpen met het tot stand komen van 

het onderzoek en dit naslagwerk. Ook ben ik de respondenten van het onderzoek 

dankbaar voor de tijd die zij hieraan hebben besteed. 

Indien u aan het onderzoek heeft meegedaan hoop ik dat u baat heeft gehad om 

eraan mee te doen en hoop dat u na het lezen van het rapport te weten bent 

gekomen wat u wilde weten rondom het succes van SSC‟s. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Matthijs Karssen 
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1 Managementsamenvatting 
Het doel van dit onderzoek is door middel van een eigen ontwikkeld Shared 

Service Center (SSC) evaluatie model en op basis van data, onderzoeken in 

hoeverre SSC‟s de initiële doelen halen en op welke organisatorische dimensies 

mogelijk verbeterpotentieel ligt. 

Op basis van kwalitatieve data, gebaseerd op de percepties van SSC managers, 

werden SSC ontwikkelingsniveaus gevraagd. Deze ontwikkelingsniveaus zijn 

gebaseerd op verschillende SSC evolutiemodellen, van o.a. prof. H. Strikwerda 

en het INK model, waarin veelvuldig een ontwikkeling werd geschetst op basis 

van vijf ontwikkelingsniveaus. De SSC ontwikkeling wordt gevraagd op basis 

van vijf organisatorische dimensies; Strategie en Organisatie, Personeel, IT, 

Processen, Afnemers. Elk van deze vijf organisatorische dimensies werd 

geoperationaliseerd in een aantal vragen. De verschillende vragen kende 

vervolgens vijf stellingen. Deze vijf stellingen stellen het SSC ontwikkelingspad 

voor. Zo‟n ontwikkelingspad stelt een ontwikkeling voor van „het minst 

ontwikkelde niveau‟ tot „het meest complexe en ontwikkelde niveau‟. De 

respondent is hierop gevraagd aan te geven wat het beste zijn huidige niveau 

weergeeft, alsook wat zijn ambities met het SSC zijn.  

Doordat de respondent op 24 vragen en vijf verschillende organisatorische 

dimensies zowel het werkelijke niveau als het ambitieniveau in kaart brengt, 

ontstaat er een gedetailleerde weergave waarbij de respondent aangeeft welke 

ontwikkelingen geambieerd worden. Indien de respondent aangeeft één 

ontwikkelingsniveau hoger te ambiëren dan zijn werkelijke situatie momenteel is, 

wordt er gesproken van een “GAP” van één. Wanneer de respondent bij een 

willekeurige vraag met de huidige situatie op niveau twee zit, en de ambitie is om 

op niveau vier te zitten, wordt er gesproken van een “GAP” van twee. 

Aan de hand van een online enquête, ingevuld door 35 respondenten, zijn op 

hoofdlijn de volgende resultaten van deze groep uit het onderzoek gekomen: 

• De organisatorische dimensie waar de meeste ontwikkelingen voor 

mogelijk wordt gehouden zijn, is op het gebied van Processen, met een 

gemiddelde “GAP” van 1,97. Hierna volgt Afnemers met 1,64, IT met 1,52 en 

Personeel met 1,37. De organisatorische dimensie waar de minste 

ontwikkelingen gewenst waren, is Strategie en Organisatie met 1,1. 

• Dat op het gebied van Processen het meeste verbeterpotentieel bevindt, 

werd tevens bevestigd door de respondenten en de antwoorden die ze gaven op 

de vraag: Waar liggen volgens u de grootste optimalisatiekansen voor uw SSC? 

18 maal werd in de vrije veld invoer procesoptimalisatie en processtandaardisatie 

en dergelijke aangegeven. 

• De drie belangrijkste redenen om een SSC te starten waren volgens dit 

onderzoek: Kostenreductie (94% van de respondenten gaf dit aan als één van de 

initiële doelen), Kwaliteitverhoging (89%) en Hogere transparantie (71%) 

• De initiële doelen van SSC‟s worden over het algemeen “Voldoende” 

gehaald, maar daarnaast wordt aangegeven dat er nog gemiddeld “Redelijk” 

verbeterpotentieel aanwezig is. 

Over het algemeen kan op basis van deze onderzoeksresultaten geconcludeerd 

worden dat SSC‟s de initiële doelen naar voldoening halen. Dat SSC‟s niet 

volledig worden doorontwikkeld is te concluderen op basis van het feit dat SSC‟s 

over het algemeen een discrepantie kennen tussen de werkelijke situatie binnen 
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het SSC en de ambities dat de SSC-manager van het SSC heeft aangegeven. 

SSC‟s wensen over het algemeen op verschillende organisatorische dimensies 

een bepaalde ontwikkeling in complexiteit c.q. volwassenheid met het SSC. 

Doordat ruimte voor optimalisatie aanwezig is, bevestigen de SSC-managers dat 

er nog meer uit het SSC kan worden behaald; er is verbeterpotentieel aanwezig. 

De vraag waarom SSC‟s nog verbeterpotentieel bevatten valt buiten het bereik 

van dit onderzoek, net als de vraag hoe SSC‟s dit zouden moeten realiseren. Voor 

nu is al wel aangetoond dat SSC‟s optimalisatie kunnen gebruiken en waar deze 

plaats kunnen vinden.  

In hoofdstuk 11 wordt de SSC Rondetafel van 29 september 2008 besproken 

waarin toen de praktische relevantie van de belangrijkste resultaten uit het 

onderzoek worden besproken 
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2 Introductie 
Hoe succesvol zijn nu precies SSC‟s? Hoe meet men of SSC‟s succesvol zijn? 

En, is er ruimte voor SSC-optimalisatie? Deze vragen vormden de aanleiding 

voor het onderzoek.  

Verschillende berichten zijn naar voren gekomen dat niet elk SSC even succesvol 

zou zijn. Mede hierdoor zijn er al meerdere onderzoeken gedaan naar de succes- 

en faalfactoren tijdens een SSC-implementatietraject. Maar er zijn nog maar een 

beperkt aantal onderzoeken die het succes van een SSC na de implementatiefase 

onderzoeken. 

Het vermoeden bestaat namelijk dat SSC‟s bij oprichting veelal de initiële doelen 

halen, maar omdat het SSC niet volledig wordt doorontwikkeld is er ruimte voor 

verbeterpotentieel. Deze achtergebleven doorontwikkeling vormt de spil van het 

onderzoek. 

Een overall onderzoek of en waar verbeteringen in SSC‟s gewenst zijn, wordt 

bemoeilijkt doordat SSC‟s zich niet makkelijk met elkaar laten vergelijken. 

Allereerst zijn SSC‟s aanwezig op verschillende functionele gebieden. Zo valt te 

denken aan een SSC voor Finance, HRM, FM, IT, Inkoop, etc. of combinaties 

daarvan. Daarbij kan het ook zo zijn dat het ene SSC-Finance als voornaamste 

doel „kwaliteitsverbetering‟ heeft, terwijl het andere SSC-Finance als 

voornaamste doel „kostenreductie‟ heeft. De waarschijnlijke conclusie dat het 

kostenbesparende SSC daadwerkelijk de minste (loon-)kosten heeft, zegt dus 

feitelijk niets over het succes van het SSC dat kwaliteitsverbetering nastreeft. Een 

dergelijke cijfermatige vergelijking zou dan in het genre „appels met peren 

vergelijken‟ geplaatst worden en is dus nietszeggende. 

Vanwege dit meetprobleem is er gekozen voor metingen gebaseerd op 

kwalitatieve data. Vervolgens is gekozen om de SSC-manager te ondervragen om 

deze kwalitatieve data aan te leveren. Dit houdt in dat de resultaten zijn 

gebaseerd op percepties, en niet op cijfers of onderbouwde feiten en argumenten. 

Daarnaast is gekozen om de kwalitatieve data aan de hand van vijf 

organisatorische dimensies in kaart te brengen. De organisatorische dimensies 

zijn: Strategie & Organisatie, Personeel, IT, Processen, Afnemers.  

Per dimensie wordt een aantal vragen gesteld. Elke vraag kent vijf mogelijke 

antwoordkeuzes. Deze vijf antwoordkeuzes stellen het SSC-ontwikkelingspad 

voor. Zo‟n ontwikkelingspad projecteert een ontwikkeling van „het minst 

ontwikkelde niveau‟ tot „het meest complexe en ontwikkelde niveau‟. Hierbij 

dient de respondent aan te geven wat het beste de werkelijke situatie in het SSC 

weergeeft en vervolgens wat het ambitieniveau is.  

Doordat de respondent op 24 vragen en vijf verschillende organisatorische 

dimensies zowel het werkelijke niveau als het ambitieniveau in kaart brengt, 

ontstaat een gedetailleerde weergave waarbij aangetoond wordt waar het SSC nu 

staat en waar het in de toekomst wilt staan. Indien de respondent aangeeft één 

ontwikkelingsniveau hoger te ambiëren dan zijn werkelijke situatie momenteel is, 

wordt er gesproken van een “GAP” van één. Wanneer de respondent bij een 

willekeurige vraag met de huidige situatie op niveau twee zit, en de ambitie is om 

op niveau vier te zitten, wordt er gesproken van een “GAP” van twee. Dit 

onderdeel levert een interessante vergelijking op tussen geselecteerde werkelijke 

niveaus en geselecteerde ambitieniveaus, aan de hand van verschillende 

organisatorische dimensies, alsmede de “GAPS” die hierdoor ontstaan aan de 

hand van 35 respondenten. 
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Dit rapport zal de individuele antwoorden en vragen in opsomming weergeven 

zodat respondenten de gewenste vergelijkingen kunnen maken. Om de 

anonimiteit te waarborgen zijn de individuele resultaten per respondent niet 

weergegeven. Tevens zijn ten behoeve van de anonimiteit namen van 

organisaties en respondenten weggelaten. 
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3 Algemene vragen 
Samenvatting 

De vragen die in dit hoofdstuk staan vermeld, gaan over algemene eigenschappen 

rondom de respondenten en eigenschappen van de organisatie. De steekproef 

bestaat voornamelijk uit SSC-manager of SSC-directeur en is ongeveer gelijk 

verdeeld tussen de profit en non-profit sector. De SSC‟s komen vooral voor bij 

organisaties met meer dan 1.000 FTE. Vraag vier vraagt naar de omzet die door 

het concern behaald wordt. Vanwege gebleken beperkte betekenis en is gekozen 

deze vraag weg te laten. 

Verder is te zien dat de meeste respondenten uit de steekproef met het SSC van 

start zijn gegaan in het jaar 2005. 

Tevens wordt door de respondenten aangegeven welk type SSC‟s het betreft. De 

respondenten kunnen hierbij meerdere SSC‟s typen aangeven. Tweederde van de 

respondenten geeft aan over een SSC-Finance te beschikken, het meest 

voorkomende type SSC in dit onderzoek. Voor het onderzoek zijn respondenten 

op willekeurige wijze benaderd en aangenomen mag worden dat de steekproef 

voldoende representatief is. 

Vraag acht is lastiger te interpreteren omdat er mogelijk enige verwarring is 

ontstaan. Als resultaat valt nu te lezen dat er ongeveer een derde van de 

respondenten niets uitbesteedt, en dus schoonmaak en catering in eigen beheer 

heeft. Mogelijk is dit correct, maar het zou ook kunnen dat er enkel gedacht werd 

aan processen die binnen het SSC vallen maar vervolgens wel zijn 

„geoutsourced‟. Houd deze opmerking in het achterhoofd wanneer u de 

uitkomsten van deze vraag inziet.  
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Vraag 1: Wat is uw functie binnen het Shared Service Center (SSC)? 

 

Functie: Aantal: Percentage: 

Manager 19 54% 

Directeur 8 23% 

Hoofd 5 14% 

Senior beleidsmedewerker 1 3% 

Senior adviseur 1 3% 

Accountmanager Facilitair Bedrijf 1 3% 

Totaal 35 100% 

 

Vraag 2: Opereert het concern in de profit of non-profit sector? 

 

 
 

Vraag 3: Hoeveel FTE zijn er ongeveer momenteel in Nederland in dienst bij het 

concern waaronder het SSC valt? 

 

FTE categorie: Aantal: Percentage: 

Minder dan 10 FTE 1 3% 

10 tot 50 FTE 9 26% 

50 tot 100 FTE 7 21% 

100 tot 500 FTE 15 44% 

500 tot 1.000 FTE 2 6% 

Meer dan 1.000 FTE  0 0% 

Totaal 34 100% 

 

Vraag 4: Hoeveel omzet haalde het concern ongeveer in het afgelopen jaar in 

Nederland? 

 

Nb: De antwoorden zijn niet allemaal correct ingevuld vanwege de schaal 

waarmee rekening gehouden diende te worden. De antwoorden zijn dan ook 

weggelaten. 
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Vraag 5: In welk jaar is het SSC van start gegaan? 

 

 
 

Vraag 6: Hoeveel FTE zijn momenteel in het SSC ondergebracht? 

 

 
Aantal: Percentage: 

Minder dan 10 FTE 1 3% 

10 tot 50 FTE 9 26% 

50 tot 100 FTE 7 21% 

100 tot 500 FTE 15 44% 

500 tot 1.000 FTE 2 6% 

Meer dan 1.000 FTE  0 0% 

Totaal 34 100% 

 

Vraag 7: Welke diensten worden in het SSC ondergebracht? (Meerdere 

antwoorden mogelijk.) 

 

Diensten: Aantal: Percentage: 

Financiën en administratie 23 66% 

ICT diensten 16 46% 

Personeel c.q. HR management 15 43% 

Facilitaire diensten 13 37% 

Inkoop 13 37% 

Logistiek 7 20% 

Specifieke administraties als verzekeringen, hypotheken, 

vastgoed etc. 7 20% 

Anders 7 20% 

Verkoop en marketing (callcenters, marktonderzoek, 

publieksvoorlichting etc.) 5 14% 

Juridische en fiscale zaken 4 11% 

Fabricage & Productie 0 0% 

TOTAAL 110   
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Vraag 8: Zijn er ook processen binnen het SSC die aan derden (externe partij) 

zijn uitbesteed? Zo ja, welke? 

 

 
 

Welke? 

- Deel catering en schoonmaak 

- Salarisadministratie / betaling 

- Hosting websites, security, onderhoud software 

- Scanning en archivering van facturen etc. vertalen van user manual 

teksten, printen van User Manuals 

- Beveiliging, catering, schoonmaak 

- Schoonmaak, catering, beveiliging, receptie (deels) techniek (aannemers 

x x en x gebied 

- Catering Schoonmaak ICT-helpdesk Bewaking 

- Catering, drukkerij, PC-support 

- ICT diensten 

- Schoonmaak, Catering, Beveiliging, Repro 

- Personeelsadministratie & ICT 

- Hoofdzakelijk facilitaire diensten 

- Beheer Citrix; Beheer Altiris 

- Payroll processing 

- Payroll, WAO / WIA administratie, lease 

- Een deel van de facilitaire processen (bewaking, catering e.d.) en IT 

beheer 

- Technisch beheer van ERP-systeem 

- Scanning & OCR 

- Deel financiën en administratie 

- IT 

- Werkplekbeheer applicatiebeheer en ontwikkeling 
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Vraag 9: Het SSC levert de diensten geografisch gezien: 
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4 Vragen rondom de initiële 

doelen van het SSC 
Samenvatting 

De volgende vragen gaan over het presterende vermogen van SSC‟s op 

verschillende gebieden aan de hand van percepties van de respondent. 

Allereerst is te zien wat respondenten als initiële redenen aangeven om het SSC 

te starten, ofwel wat doelen van het SSC waren. Volgens de respondenten waren 

de drie meest gekozen doelen: kostenreductie c.q. 

arbeidsproductiviteitsverhoging (door 94% van de respondenten aangegeven), 

kwaliteitsverbetering (89%), en hogere transparantie en meer in control. 

Vervolgens worden respondenten gevraagd aan te geven in hoeverre deze initiële 

doelen zijn behaald. Dus wanneer het initiële doel van het SSC enkel 

„Kostenreductie‟ zou zijn, wordt de respondent nu gevraagd aan te geven in 

hoeverre dit doel is behaald. Over het algemeen worden de initiële doelen 

„Voldoende‟ behaald. 

Daarnaast worden respondenten gevraagd aan te geven in hoeverre het SSC nog 

verbeterpotentieel bevat op diverse doelen binnen het SSC. De respondent geeft 

zelf aan op welke aspecten of doelen binnen het SSC nog verbeterpotentieel te 

realiseren is en dient daarbij aan te geven in welke mate dit verbeterpotentieel 

aanwezig is. Over het algemeen worden de initiële doelen „Voldoende‟ behaald. 

De volgende vragen gaan over de tevredenheid respectievelijk de verwachtingen 

rondom verschillende aspecten van een SSC. Respondenten dienen vervolgens op 

een schaal van één tot tien een waardering toe te kennen. Respondenten geven 

aan het meest tevreden te zijn met: „toegenomen vakkundigheid‟ en „behaalde 

schaalvoordelen door concentratie‟, en geven aan dat de verwachte besparingen 

met het SSC het beste is gerealiseerd.  

De laatste vragen gaan over besparingen die het SSC het opgebracht, zowel in 

FTE als in Euro‟s en te zien is dat de meeste besparingen rond de 20% liggen, 

zowel in FTE als in kosten. 

Vraag 17 is slechts van beperkte betekenis aangezien het resultaat van één 

respondent gemeld wordt en daarom minimaal betekenisvol.
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Vraag 10: Wat waren de initiële doelen waarom voor een SSC gekozen is? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

Initiële redenen waarom voor een SSC gekozen is:   

1) Kostenreductie c.q. verhoging arbeidsproductiviteit 94% 

2) Kwaliteitsverbetering (o.a. nieuwe systemen, processen en medewerkers) 89% 

6) Hogere transparantie en meer „in control‟ zijn 71% 

3) Realiseren / exploiteren van synergie en vergroten van de kennisdeling 63% 

10) Verhogen (interne en/of externe) klanttevredenheid 40% 

8) BU‟s meer tijd & aandacht geven kerncompetenties verder te ontwikkelen 29% 

7) Beter tegemoetkomen van medewerkerbehoeften 23% 

4) Voorbereiden voor outsourcen / offshoring 11% 

9) Verlagen van werkkapitaal 6% 

5) Verhogen strategische flexibiliteit Business Units; makkelijker wisselen PMC 3% 

 

Vraag 11: In hoeverre zijn de in de vorige vraag geselecteerde initiële doelen 

naar uw mening behaald? Vul a.u.b. alleen de geselecteerde doelen uit vraag 10 

in en laat de overige leeg. 

 

De „N‟ in de grafiektitel geeft het aantal respondenten weer dat op de vraag een 

waardering heeft toegekend. 

 

Respondenten konden kiezen tussen de waarderingen: Negatief, Nihil, Beperkt, 

Voldoende, Hoog en / of veel, Maximaal.  

 

Elke grafiek geeft door de respondenten gekozen waarderingen weer. 

 

 
Deze grafiek laat zien dat 32 respondenten een waardering hebben toegekend 

aan de vraag in hoeverre het initiële doel van „Kostenreductie c.q. verhoging 

arbeidsproductiviteit‟ is behaald. Met als resultaat dat 13% van de 32 

respondenten de waardering ‟beperkt‟ hebben toegekend.  
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Vraag 12: In hoeverre verwacht u dat er nog ''meer c.q. extra waarde'' met het 

SSC te behalen is indien de nodige verbeteringen worden doorgevoerd? 

 

De „N‟ in de grafiektitel geeft het aantal respondenten weer dat op de vraag een 

waardering heeft toegekend. 

 

Respondenten konden kiezen tussen de waarderingen: Nihil, Beperkt, Redelijk, 

Veel.  

 

Elke grafiek geeft door de respondenten gekozen waarderingen weer. 
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Samenvattingtabel vraag 10, 11 en 12: 

    
Mate initiële 

doelen behaalt? 

In hoeverre nog 

verbeter-

potentieel? 

Initiële redenen waarom voor een 

SSC gekozen is:   Mediaan: Mediaan: 

1) Kostenreductie c.q. verhoging 

arbeidsproductiviteit 94% Voldoende Redelijk 

2) Kwaliteitsverbetering 89% Voldoende Veel 

6) Hogere transparantie en meer „in 

control‟ zijn 71% Voldoende Redelijk 

3) Realiseren / exploiteren van synergie 

en vergroten van de kennisdeling 63% Voldoende Redelijk 

10) Verhogen (interne en / of externe) 

klanttevredenheid 40% Voldoende Redelijk 

8) BU‟s meer tijd en aandacht geven om 

kerncompetenties verder te ontwikkelen 29% Voldoende Redelijk 

7) Beter tegemoetkomen van 

medewerkerbehoeften 23% Voldoende Redelijk 

4) Voorbereiden voor outsourcen / 

offshoring 11% Voldoende Redelijk 

9) Verlagen van werkkapitaal 6% Voldoende Beperkt 

5) Verhogen strategische flexibiliteit 

Business Units; makkelijker ander PMC 3% Beperkt Beperkt 

 

Vraag 13: Hoe tevreden bent u met: (op een schaal van 1 tot 10, met 1 als minst 

tevreden en 10 als meest tevreden) 

 

De „N‟ in de grafiektitel geeft het aantal respondenten weer dat op de vraag een 

waardering heeft toegekend. 

 

Elke grafiek geeft door de respondenten gekozen waardering weer. 
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Het getal na de N staat voor de gemiddelde waardering van de vraag. 
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Samenvattingtabel vraag 13: 

 

Hoe tevreden zijn de respondent met:   

4. Toegenomen vakkundigheid: 6,7 

7. Behaalde schaalvoordelen door concentratie in het SSC: 6,7 

6. Het beheersbaar maken van uitgaven: 6,6 

2. De kwaliteit van producten en / of diensten: 6,5 

3. Toegankelijk van het SSC voor problemen of inlichtingen: 6,4 

1. De totale kosten gemoeid met het SSC: 6,3 

5. Verbeterde toegang tot gekwalificeerd personeel: 6,1 

 

Vraag 14: In hoeverre zijn de volgende verwachtingen met het SSC 

waargemaakt: (op een schaal van 1 tot 10, met 1 als ''verwachting minimaal 

gerealiseerd'' en 10 als ''verwachting maximaal gerealiseerd'') 

 

De „N‟ in de grafiektitel geeft het aantal respondenten weer dat op de vraag een 

waardering heeft toegekend. 

 

Elke grafiek geeft door de respondenten gekozen waardering weer. 

 

Het getal na de N staat voor de gemiddelde waardering van de vraag. 

 

 



| the way we see it 

22 

 

 
 

 
 

 
 



| the way we see it 

23 

 
 

 
 

 
 



| the way we see it 

24 

Samenvattingtabel vraag 14: 

 

In hoeverre zijn verwachtingen van het SSC waargemaakt:   

1. Gerealiseerde kostenbesparingen: 7,3 

2. Het service-level c.q. de mate van dienstverlening: 6,7 

3. Tevredenheid van de afnemers van het SSC: 6,5 

5. SSC responsiviteit en attentheid: 6,3 

7. De mate van contractvernieuwingen: 6,3 

6. De vergelijking van werkelijke uitkomsten met doelen: 6,3 

4. De beoogde wijze waarop conflicten worden behandeld: 6,2 

 

Vraag 15: In het jaar vóórdat het SSC werd opgericht, hoeveel FTE waren toen 

nodig om dezelfde (decentrale) diensten te leveren? 
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Vraag 16: Hoeveel (in procenten en / of in Euro's) is tot dusver met het SSC aan 

kosten bespaard nu van een SSC gebruik wordt gemaakt om de voorheen 

gedecentraliseerde diensten uit te voeren?  

 

 
 

Vraag 17: Een belangrijke indicatie van het succes van een SSC is of de 

nettowinst erdoor is toegenomen. Met welk bedrag of percentage is de nettowinst 

van het concern toegenomen ''wat aan de invoering van het SSC toe te rekenen 

is''? 

 

Eén respondent beantwoordde deze vraag; 5%.  

De representativiteit hiervan is nihil. 
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5 Strategie en Organisatie vragen 
De komende hoofdstukken 

De volgende vijf hoofdstukken geven de antwoorden per vraag van de 

verschillende organisatorische dimensies weer. De organisatorische dimensie 

„Strategie en Organisatie‟ begint in dit hoofdstuk en de volgende vier 

achtereenvolgende hoofdstukken zullen de overige organisatorische dimensies 

behandelen. 

Allereerst wordt de vraag en de verschillende antwoordmogelijkheden nogmaals 

weergeven. Vervolgens wordt per vraag in de bovenste grafiek weergegeven 

welke stellingen de respondenten hebben geselecteerd die zowel het 

ambitieniveau als het werkelijke niveau het beste weergeeft. 

Af te lezen valt hoe vaak een bepaald niveau door de respondenten is 

aangegeven, dit zowel voor ambitieniveau als werkelijke niveau.  

De tweede grafiek, geeft het aantal „Gaps‟ weer. De respondenten die aangaven 

dat het ambitieniveau gelijk is als het werkelijke niveau, worden volgens dit 

onderzoek ingedeeld in de klasse van nul „Gaps‟. Respondenten die aangaven dat 

het ambitieniveau één ontwikkelingsniveau hoger ligt dan het werkelijke niveau 

worden volgens dit onderzoek ingedeeld in de klasse van één „Gap‟, en zo 

verder. De grafiek geeft vervolgens het aantal „Gaps‟ van alle respondenten weer. 

Als laatste is het waard te vermelden dat niet alle vragen door alle 35 

respondenten zijn beantwoord; soms ontbrak het oordeel over ambitieniveau en 

een enkele keer zelfs ontbrak het oordeel over de werkelijke situatie. Mocht één 

van deze twee ontbreken, dan is het niet mogelijk om een „Gap‟ hiertussen te 

meten. Daardoor laat de grafiek van „Gaps‟ niet altijd de resultaten van 35 

respondenten zien, maar soms minder.  

Samenvatting 

De „Gap‟ grootte van deze organisatorische dimensie is gemiddeld 1,1, dus het 

ontwikkelingsniveau per vraag, of de gemiddelde afstand tussen het werkelijke 

niveau en het ambitieniveau bedraagt 1,1.  

Daarnaast is belangrijk te vermelden dat de „gap‟ een ontwikkelingsniveau in 

organisatorische ontwikkeling c.q. complexiteit voorstelt. Er kan niet gesteld 

worden dat de „moeite‟ die gedaan moet worden om van ontwikkelingsniveau 

één naar ontwikkelingsniveau twee over te stappen, even zwaar zal wegen als 

van ontwikkelingsniveau drie naar ontwikkelingsniveau vier. 

Wat opvalt is dat wordt aangegeven dat 17 respondenten de gewenste 

verantwoordingsstructuur reeds hebben ingevoerd, maar dat 14 respondenten 

aangeven hiermee nog niet op het geambieerde niveau te zitten en daarmee 

aanduiden dat de huidige verantwoordingstructuur nog aanpassingen wenst. De 

resultaten laten ook zien dat 12 respondenten met het SSC op termijn ook aan 

derden willen leveren, mogelijk via een Joint Venture of zelfs als onafhankelijke 

dienstverlener. Vervolgens is te zien dat 15 respondenten de gewenste 

kostenverrekening heeft ingevoerd maar dat er 16 respondenten hebben 

aangegeven een andere wijze van kosten doorbelasting ambiëren. De laatste 

vraag van deze organisatorische dimensie, laat zien dat bij slechts acht 

respondenten de concernleiding de juiste visie hanteert produceert maar dat maar 

liefst 24 respondenten aangegeven een meer „volwassen visie‟ van het SSC 

wensen.  
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Vraag 18: Aan wie legt de SSC-manager verantwoording af? 

1) SSC-manager legt verantwoording af aan de directie van de Business 

Unit (BU) waarvan deze deel uitmaakt  

2) SSC- manager legt verantwoording af aan de Staf of Functioneel 

Directeur 

3) SSC-manager legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur 

4) SSC-manager legt verantwoording af aan de afnemende BU‟s 

5) SSC-manager legt verantwoording af aan de externe Raad van 

Commissarissen 

 

 
Uit de bovenstaande grafiek is af te lezen dat vijf respondenten ontwikelings-

niveau één als werkelijke situatie kenmerken en dat één respondent ontwikelings-

niveau één als ambitie aangeeft. Ontwikkelingsniveaus twee en drie komen in de 

werkelijke situatie meeste voor en niveau vier wordt veel geambieerd. 

 

 
Hier is af te lezen dat 17 respondenten nul (of geen) „gaps‟ bij deze vraag hebben 

aangegeven; het werkelijke niveau is tevens het ambitieniveau en er is geen 

ontwikkeling gewenst. 14 respondenten wensen wel een bepaalde ontwikkeling. 
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Vraag 19: Hoe is het SSC binnen het concern neergezet? 

1) Het SSC valt onder één BU, en levert diensten aan alle BU‟s 

2) Het SSC is een gecentraliseerd onderdeel van de staf 

3) Het SSC is in de concernhiërarchie een gelijkwaardige BU 

4) Het SSC is een Joint Venture en levert ook aan één of meerde derden 

5) Het SSC is een volledig onafhankelijke en zelfstandige dienstverlener 

 

 
 

 
Hier is af te lezen dat vier respondenten een ontwikkeling wensen van vier (het 

maximale) niveaus, en dus op termijn een onafhankelijke en zelfstandige 

dienstverlener wensen te worden.
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Vraag 20: Op welke wijze worden kosten doorberekend? 

1) Allocation charge back / Verrekening op basis van een allocatie, zoals 

FTE of vierkante meter 

2) Average costs charge back / Een vast percentage op een variërende 

grootheid als omzet 

3) Standard costs charge back / Standaard kosten verrekening; een vast 

bedrag per periode 

4) Flexible prices charge back / Flexibele prijs verrekening; afname maal 

variërend tarief 

5) Mature Service level agreements (full costs ± markup) / Werkelijke 

kosten + winstmarge 
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Vraag 21: Het SSC wordt gekenmerkt als het volgend type 

verantwoordingscentra: 

1) (Standaard) kostencenter, werkelijke kosten mogen niet hoger dan 

gebudgetteerd uitkomen 

2) Investeringscentrum, investeringen moeten een minimum 

terugverdiengrens behalen 

3) Winstcenter, opbrengsten dienen de kosten te overstijgen 
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Vraag 22: De persoonlijkheid van de SSC-manager, beschreven in de dimensie 

van dienstverlener-ondernemer, is te kenmerken als: 

1) De SSC-manager is puur een dienstverlener, verleent servicegerichte 

diensten t.b.v. BU‟s 

2) De SSC-manager is vooral een dienstverlener en beperkt ondernemer 

3) De SSC-manager heeft een goede balans gevonden tussen ondernemer 

en dienstverlener 

4) De SSC-manager is vooral een ondernemer en beperkt dienstverlener 

5) De SSC-manager is puur een ondernemer, bouwt zijn eigen winkel 
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Vraag 23: De visie van de concernleiding over het SSC is als volgt: 

1) De leiding denkt nog vanuit het vorige concept, ziet het SSC als 

instrument voor kostenbesparing maar is mentaal niet geaccepteerd en 

er is de neiging het SSC concept te verwerpen. Ook is er geen harde 

dwang tot gedwongen winkelnering 

2) Door de leiding en afnemers geaccepteerd als organisatieconcept voor 

kostenbesparing, aansturing gebeurt vooral via SLA‟s, er is geen of 

weinig ruimte voor investeringen en er is meer dwang tot standaardisatie 

en gedwongen winkelnering 

3) Raad van Bestuur neemt verantwoordelijkheid voor de investeringen op 

langere termijn en voor de kwaliteit van de operatie. De planning & 

Control-cyclus is op het SSC aangepast, en er is toezicht op de naleving 

of processen en taken niet tweemaal worden uitgevoerd 

4) Het SSC wordt door leiding van het concern en afnemers gezien als een 

voor de organisatie essentiële infrastructuur. In de taakstelling van de 

Raad van Bestuur naar de BU‟s wordt nadrukkelijk de potenties van de 

SSC‟s verwerkt zodat de divisies niet zonder de SSC‟s kunnen 

5) SSC wordt gezien als één van de „enablers‟ voor nieuwe strategieën van 

de BU‟s 
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6 Personeel vragen 
Samenvatting 

De „Gap‟ grootte van de organisatorische dimensie Personeel is gemiddeld 1,37, 

dus het ontwikkelingsniveau per vraag, of de gemiddelde afstand tussen het 

werkelijke niveau en het ambitieniveau bedraagt 1,37.  

Wederom kan niet gesteld worden dat de „moeite‟ om van ontwikkelingsniveau 

één naar ontwikkelingsniveau twee over te stappen, even zwaar zal wegen als „de 

moeite‟ van ontwikkelingsniveau drie naar ontwikkelingsniveau vier. Daarbij, de 

gemiddelde „Gap‟ van de Strategie en Organisatie dimensie (1,1) is in 

ontwikkelingsniveau kleiner dan de gap bij Personeel. Maar het zou qua 

organisatorische inspanningen wellicht meer kunnen „kosten‟ om deze 

ontwikkelingsstap van 1,1 te zetten, dan dat de grotere gap van 1,37 bij Personeel 

aan organisatorische inspanningen zou kunnen kosten. Kortom, er valt dus niets 

te zeggen over de moeite die gedaan dient te worden om het ambitieniveau te 

realiseren.  

De resultaten laten zien dat 21 van de 32 respondenten een betere en meer 

ontwikkelde invulling in het SSC wensen op het gebeid van 

medewerkertevredenheid. Dit resultaat laat overigens niet zien hoe deze 

ontwikkeling gerealiseerd dient te worden. Dit valt namelijk buiten het doel van 

het onderzoek en is situationeel afhankelijk. Bijna alle ambities vallen in het 

vierde en vijfde ontwikkelingsniveau. Dit laat een duidelijke trend zien dat SSC‟s 

hierin willen ontwikkelen. Op het gebied van kennisdeling laten 23 respondenten 

zien een hoger ontwikkelingsniveau te ambiëren dan nu het geval is. Ook wilt 

een overgroot deel van de respondenten kennis met de afnemers delen ten 

behoeve van continue verbeteren van diensten, een ontwikkelingsniveau dat met 

momenteel vijf respondenten slechts beperkt gerealiseerd wordt. De volgende 

vraag laat eenzelfde beeld zien, 25 van de 32 respondenten wensen één of andere 

ontwikkeling op het gebied van de inzetbaarheid van medewerkers. Een 

multifunctionele, direct inzetbare medewerker wordt 9 maal gewenst, maar is nog 

voor geen enkele respondent realiteit. Tenslotte wensen 26 van de 31 

respondenten een ontwikkeling in medewerkertevredenheid. Al met al kan op 

basis van deze gegevens geconcludeerd worden dat SSC-managers de 

medewerkers op verschillende gebieden wil ontwikkelen. 
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Vraag 24: In welke mate heeft het SSC een eigen cultuur, anders dan dat van het 

concern? 

1) De concernidentiteit en normen en waarden zijn één op één 

overgenomen 

2) Er is beperkte ruimte binnen het SSC aanwezig voor het ontwikkelen 

van een eigen identiteit 

3) De concerncultuur creëert basisprincipes en waarden, maar invulling 

gebeurt door het SSC 

4) Er is genoeg ruimte binnen het SSC aanwezig voor het ontwikkelen van 

een eigen identiteit 

5) Het SSC heeft een geheel eigen identiteit, normen en waarden 

ontwikkelt; met o.a. een eigen naam, logo, huisstijl, sociale 

bijeenkomsten en eigen communicatie 
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Vraag 25: Invulling geven aan medewerkertevredenheid kan het best beschreven 

worden als: 

1) Medewerkertevredenheid wordt niet formeel gemeten 

2) Er wordt medewerkertevredenheid gemeten omdat het moet, het is 

verplicht door het concern 

3) Metingen leiden tot incidentele, correctieve acties 

4) Het meetsysteem is compleet en samenhangend, er wordt doeltreffend 

gemeten om vervolgens structurele verbeteringen te realiseren 

5) De metingen worden continue „gebenchmarked‟ om zodoende een 

niveau van wereldklasse en „best practises‟ te realiseren 
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Vraag 26: Kennisdeling binnen het SSC kan het best als volgt omschreven 

worden: 

1) Kennis is werkplekgebonden, en zit in het hoofd van de direct 

betrokkenen 

2) Er zijn werkprocessen geschreven en handboeken gemaakt 

3) Alleen de SSC-manager hoeft toegang tot alle aanwezig kennis 

4) Kennis is binnen het SSC te vinden en voor iedereen beschikbaar 

5) Kennis wordt maximaal met afnemers gedeeld ten behoeve van continue 

verbeteren van diensten 
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Vraag 27: De ontwikkeling van medewerkers in uw SSC is als volgt te 

beschrijven: 

1) Wisseling of verbreding van functie is niet vanzelfsprekend 

2) Wisseling of verbreding van functie is mogelijk 

3) Er zijn ervaringsuitwisseling- en functieverbreding programma‟s 

4) Uitwisseling en verbreding wordt gestimuleerd 

5) Elke medewerker is direct multifunctioneel inzetbaar 

 

 
 

 
 

 

 



| the way we see it 

38 

Vraag 28: De houding van het personeel tegenover het SSC is als volgt: 

1) Er is sprake van een hoog en riskant personeelsverloop 

2) Medewerkers werken enkel of vooral voor inkomen 

3) Er is sprake van een laag medewerkerverloop 

4) De opgedane werkervaring bij het SSC staat goed op de CV 

5) Het SSC behoort tot de top beste werkgevers in het vakgebied 
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7 IT vragen 
Samenvatting 

De „Gap‟ grootte van de organisatorische dimensie IT is gemiddeld 1,52, dus de 

gemiddelde afstand tussen het werkelijke niveau en het ambitieniveau bedraagt 

1,52.  

De resultaten laten zien dat tweederde van de respondenten een web-enabled 

SSC ambieert, terwijl dit slechts door twee respondenten is gerealiseerd. De 

andere resultaten laten tevens zien dat er een sterke spreiding in 

ontwikkelingsniveaus op het gebied van werkelijke IT-ondersteuning tussen de 

verschillende SSC‟s bestaat. De laatste vraag laat zien dat 27 van de 31 

respondenten een bepaalde ontwikkeling met het SSC ambiëren, alhoewel er nog 

redelijke variatie bestaat in welk niveau daadwerkelijk geambieerd wordt.  
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Vraag 29: Hoe is de ondersteuning van software binnen het SSC het best te 

omschrijven? 

1) Er wordt gebruik gemaakt van Excel en diverse zelfstandig opererende 

softwareapplicaties 

2) Er is sprake van een aantal „legacy systemen‟ alsmede een „short-list‟ 

waardoor er een redelijke mate van standaardisatie aanwezig is 

3) Er wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde softwarepakketten 

4) Er is sprake van 1 „Enterprise Resource Program‟ pakket dat met het 

concern is geïntegreerd 

5) De diensten zijn geheel web-enabled, 24/7 beschikbaar en er is (op 

toenemende basis) sprake van self-service; (medewerkers kunnen zelf 

mutaties in ERP en dergelijke applicaties aanmaken) 
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Vraag 30: Hoe is de IT-ondersteuning aan het SSC het best te omschrijven? 

1) Het SSC heeft geen invloed op de IT-ondersteuning 

2) Het SSC wordt een shortlist betreffende de IT-ondersteuning 

gepresenteerd en kiest hieruit 

3) Het SSC wordt betrokken bij het ontwikkelen van de IT-ondersteuning 

4) Het SSC is leading en een belangrijke stem in de benodigde IT-

ondersteuning 

5) Het SSC stuurt de IT-ondersteuning (mede) aan 
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Vraag 31: Het workflow- c.q. documentmanagement systeem, de wijze waarop 

informatie wordt opgeslagen en doorgespeeld wordt, is het beste te omschrijven 

als: 

1) Er is sprake van enkel fysieke documenten, binnenkomend op 

verschillende locaties 

2) Documenten worden op 1 punt ontvangen en ingescand (door 

bijvoorbeeld een Optical Character Recognition systeem) om 

vervolgens digitaal te verspreiden 

3) Documenten worden deels ingescand en deels elektronisch ontvangen 

4) Alle documenten worden volledig digitaal aangeleverd 

5) Alle documenten worden volledig digitaal aangeleverd en verwerkt, en 

er komt geen fysiek document meer aan te pas 
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8 Processen vragen 
Samenvatting 

De „Gap‟ grootte van deze organisatorische dimensie is gemiddeld 1,97, dus de 

gemiddelde afstand tussen het werkelijke niveau en het ambitieniveau bedraagt 

1,97, ongeveer twee ontwikkelingsniveaus. Dit is dan ook de organisatorische 

dimensie waar de meeste ontwikkelingen in niveaus zijn gewenst.  

Dat op deze organisatorische dimensie de meeste ontwikkelingen gewenst zijn 

valt al direct op. Met betrekking tot de inrichting van processen laat slechts één 

respondent zien dat het ambitieniveau gelijk is aan het werkelijke niveau. De 

andere 31 respondenten wensen één of andere ontwikkeling met betrekking tot de 

inrichting van processen. De volgende resultaten laten een redelijk vergelijkbaar 

plaatje zien; 31 van de 33 respondenten geven aan één of andere ontwikkeling 

met betrekking tot het sturen op processen en resultaten te ambiëren. Daarnaast 

geven 22 respondenten aan het „structureel evalueren en verbeteren van 

processen‟ te ambiëren. Dit ontwikkelingsniveau is slechts door drie 

respondenten gerealiseerd. De ontwikkelingen die gewenst zijn omtrent het 

rapporteren van het succes van het SSC mogen dan wat minder „Gaps‟ met zich 

meebrengen dan de vorige drie vragen, alsnog geldt dat ook hier een groot deel 

van de respondenten, 28 van de 33 om precies te zijn, één of andere ontwikkeling 

hierin wenst.  
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Vraag 32: De inrichting van processen is als volgt te omschrijven: 

1) Processen zijn nog ad hoc, er is nog dubbel werk en er zijn nog geen 

standaard processen 

2) Processen zijn deels gestandaardiseerd 

3) Processen zijn volledig gestandaardiseerd 

4) De processen zijn optimaal en worden continue gebenchmarked en 

verbeterd 

5) Er wordt gedacht in „Value-streams‟ (zoals Purchase-to-pay) en er is 

sprake van end-to-end procesverantwoordelijkheid 

 

 
 

 



| the way we see it 

45 

Vraag 33: Het sturen op processen en resultaten kenmerkt zich momenteel als 

volgt: 

1) Indien aan de hand van het jaarbudget de werkelijke kosten te veel 

afwijken dient hierover verantwoording af te worden gelegd 

2) Op afdelingsniveau wordt de productiviteit en kwantiteit bewaakt 

3) De wensen van de klant zijn vertaald in de na te streven beoogde 

resultaten 

4) Er is sprake van een evenwichtig balans tussen zachte en harde 

prestatiemaatstaven waarbij continu verbeteren wordt gewaarborgd 

5) Prestatiemetingen en prestatiemaatstaven worden continu vergeleken 

met benchmarks en „best practises‟ om bij de beste van de klas te horen 
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Vraag 34: Procesverbetering binnen het SSC neemt de volgende vorm aan: 

1) Tijdige en correcte uitvoering van het werk wordt bewaakt 

2) Opgemerkte fouten leiden tot verbeteringen van en in de processen 

3) Prestatiemetingen worden in alle processen toegepast 

4) Er is een systeem dat risico's tijdig aantoont voordat problemen hiervan 

escaleren 

5) Structureel evalueren en verbeteren van processen maakt deel uit van de 

bedrijfsvoering 

 

 
 

 



| the way we see it 

47 

Vraag 35: Welke stelling omtrent de rapportage m.b.t. het succes van het SSC 

komt het meest overeen: 

1) Er is geen besef van en geen communicatie rondom het succes van het 

SSC 

2) Er is enkel een „gevoel‟ in zachte factoren dat het SSC een succes is en 

dit wordt vooral informeel gecommuniceerd 

3) Er zijn een aantal harde cijfers over het SSC bekend en 

gecommuniceerd 

4) Kostenbesparingen en toegevoegde waarde van het SSC worden in 

cijfers uitgedrukt en gerapporteerd 

5) Kostenbesparingen en toegevoegde waarde van het SSC worden zowel 

in zachte, kwalitatieve factoren als harde, kwantitatieve factoren 

weergegeven 
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9 Klanten en afnemers vragen 
Samenvatting 

De „Gap‟ grootte van deze laatste organisatorische dimensie is gemiddeld 1,64, 

dus de gemiddelde afstand tussen het werkelijke niveau en het ambitieniveau 

bedraagt 1,64.  

De resultaten laten zien dat de voornaamste type relatie met de afnemende 

Business Units vooral bestaan uit operationele contacten en dat de 

ambitieniveaus enige spreiding kennen. De volgende resultaten laten zien dat er 

een aardige spreiding bestaat in werkelijke niveaus tussen SSC‟s en de 

kenmerken van de inhoudelijke relaties met afnemers. Ambitieniveaus zijn wel 

meer concentreert. De resultaten over de visie van de afnemers tegenover het 

SSC laten zien dat 28 van de 31 respondenten aangeven een meer „volwassen 

visie‟ van de afnemers tegenover het SSC wensen. De werkelijke situatie rondom 

de invulling van klanttevredenheid kan volgens de respondenten ook nog de 

nodige verbeteringen kan gebruiken. Slechts vier respondenten geven aan op het 

ambitieniveau te zitten. Daarnaast is te zien dat de algemene ambitie is wensen 

van afnemers terug te laten komen in het communicatiebeleid, maar dat dit door 

slechts een klein deel van de respondenten daadwerkelijk ook wordt gerealiseerd. 

Slechts één van de 31 respondent laat zien tevreden te zijn met het huidige niveau 

van afnemerstevredenheid, aldus de resultaten rondom afnemerstevredenheid. 

Daarnaast ambiëren 22 respondenten „zeer tevreden‟ afnemers, maar is dit nog 

door geen enkele respondent gelukt. 
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Vraag 36: Wat voor type relaties met afnemende BU‟s vinden binnen het SSC 

plaats? 

1) Er is sprake van vooral operationele contacten 

2) Hetgeen uit de vorige vraag en er is sprake van een governing board / 

Raad van Advies, bestaande uit directeuren van de BU‟s en van het 

SSC, en komt ongeveer 2 maal per jaar bijeen en richt zich op de 

strategie en het te voeren beleid van het SSC 

3) Hetgeen uit de vorige vraag en er is sprake van een user board / 

gebruikersraad, bestaande uit hoofden van functionele afdelingen, 

directeur SSC en accountmanagers, komt ongeveer 4 maal per jaar 

bijeen en houdt zich bezig met de kwaliteit van de dienstverlening, 

SLA‟s en structurele problemen 

4) Hetgeen uit de vorige vraag en er is sprake van een accountmanagers 

team dat de wensen inventariseren, en de SLA‟s voorbereiden 

5) Hetgeen uit de vorige vraag en er is sprake van roulatie van 

medewerkers SSC en afnemende BU‟s ten behoeve van wederzijds 

begrip en onderlinge samenwerking 
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Vraag 37: Hoe kenmerkt de relatie met de afnemers van het SSC zich 

inhoudelijk? 

1) Er is sprake van gedwongen winkelnering naar de klant toe, opgelegd 

door de concernleiding 

2) Processen zijn gestandaardiseerd en onder controle en zodoende 

voorgelegd aan de klant 

3) Er zijn SLA‟s die de dienstverlening met de klant specificeren en 

vastleggen 

4) SLA‟s zijn meetbaar gemaakt en vormen een belangrijke basis voor de 

prestatiebeloning 

5) SLA‟s en P-D catalogus worden periodiek met de klant op trends en 

ontwikkelingen afgestemd 
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Vraag 38: De visie van de afnemer, volgens de SSC-manager, over het SSC is als 

volgt: 

1) De afnemer ziet het SSC als een centrale stafafdeling, als inbreuk op 

autonomie, kent een defensieve houding tegenover SSC, verwerpt 

mentaal het concept en is niet geïnteresseerd in kosten 

2) Stelt eisen aan SSC in termen van zo laag mogelijke kosten en zo hoog 

mogelijk kwaliteit, zonder zelf in de eigen organisatie de waarde 

daarvan te kennen, accepteert het concept operationeel maar niet 

mentaal 

3) Kent zijn eigen business, weet wat van het SSC ingekochte diensten de 

waarde is voor de eigen diensten of producten, wil alles precies in 

SLA‟s vastgelegd zien en ziet het SSC als leverancier, niet als collega 

4) Ziet het SSC als gelijkwaardige maar complementaire collega, stelt 

innovatieve vragen en oplossingen aan het SSC 

5) De afnemer concentreert zich op zijn kerntaken en weet welke 

ondersteuning daarvoor nodig is, weet dat kernachtig te formuleren en 

financieel te waarderen en vraagt zich af welke andere 

infrastructuuromgeving wellicht beter is voor de eigen business 
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Vraag 39: De invulling van klanttevredenheid, kan het best omschreven worden 

als: 

1) Klanttevredenheid wordt niet formeel gemeten 

2) Er wordt klanttevredenheid gemeten omdat het moet, het is verplicht 

door het concern 

3) Metingen leiden tot incidentele, correctieve acties 

4) Het meetsysteem is compleet en samenhangend, er wordt doeltreffend 

gemeten om vervolgens structurele verbeteringen te realiseren 

5) De metingen worden continue „gebenchmarked‟ om zodoende een 

niveau van wereldklasse en „best practises‟ te realiseren 
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Vraag 40: De communicatie naar afnemers kan als volgt omschreven worden: 

1) Er is geen formeel beleid maar een ad hoc communicatiebeleid 

2) Er is een formeel beleid, maar waar afnemers nihil inspraak in hebben 

3) Er wordt gezocht naar feedback van afnemers om communicatie te 

verbeteren 

4) Afnemerswensen en input zijn leidend in de wijze waarop 

gecommuniceerd wordt 

5) Op het gebied van communicatie wordt er continue en proactief op de 

behoefte van de afnemers ingespeeld en worden dan ook maximaal 

betrokken 
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Vraag 41: De huidige situatie rondom klanttevredenheid kan het best omschreven 

worden als: 

1) Klanten en afnemers van het SSC zijn zeer ontevreden 

2) Klanten en afnemers van het SSC zijn ontevreden 

3) Klanten en afnemers zijn neutraal ten opzichte van het SSC, tussen 

tevreden en ontevreden in 

4) Klanten en afnemers van het SSC zijn tevreden 

5) Klanten en afnemers van het SSC zijn zeer tevreden 
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10 Overige uitkomsten 
Vraag 42: Waar liggen volgens u de grootste optimalisatiekansen voor uw SSC? 

- Pro-actieve rol, toegevoegde waarde bieden waarin men het beste is. 

- Optimalisatie van processen en daarop volgend systemen. Verbeteren 

vaardigheden medewerkers. 

- Uitbreiding self service-pakketten en diensten nog meer gezamenlijk 

aanbieden. Sluiten van SLA over de af te nemen diensten. 

- Standaardisatie van de software. 

- Common IT platform. Implementatie van formele 

verbetermanagementaanpak (bv. lean 6 sigma). End-to-end process 

verantwoordelijkheid in SSC. 

- Nog meer frequent contact met afnemers om processen en diensten SSC 

''uit te leggen'' en nog betere procesaansluiting te vinden bij business - 

door verdere procesoptimalisatie kwantiteit handelingen verminderen en 

kwaliteit verder verhogen. 

- Aanbrengen van budgettering en de daaraan gekoppelde overzichten, 

uitwisselbaarheid van medewerkers, doorstroom van medewerkers naar 

interne functies en een open communicatie. 

- Procesoptimalisatie. 

- Standaardisering, kwaliteitverbetering, medewerkerbetrokkenheid, 

klanttevredenheid. 

- Communicatie met de klant verbeteren ketenprocessen beter organiseren 

standaardisatie inkoop en contract / leveranciersmanagement. 

- Standaardisatie, kennis medewerkers, kostenbesparing, meer 

toegevoegde waarde voor afnemers. 

- De processen van het SSC aansturen als onderdeel van een ketenproces 

waarbij input en ouput gelijkwaardige eenheden zijn. 

- Verkoopfacturering verder automatiseren (eBilling etc). Stroomlijnen 

value stream purchase to pay. 

- Samenvoegen / samenwerken ict afdelingen van de faculteiten. 

- Zorgen voor integrale dienstverlening, waarvan efficiënte en effectieve 

ketenondersteuning deel uitmaakt & nastreven transparant relatiebeheer.  

- Verdere optimalisering van end-to-end processen en automatisering. 

- Verdere uitbreiding van het productenpakket. 

- Schaalvoordelen en procesoptimalisatie. 

- Aansluiting van de resterende decentrale diensten bij het SSC. 

- Uniformeren van alle back office systemen, verder digitaliseren en 

automatiseren van processen, verstevigen van de positie / rol ten 

opzichte van business lines. 

- Communiceren over en delen van HR kennis en HR procedures; 

accountgesprekken; ICT ondersteuning voor performance meting. 

- Standaardisatie, optimalisatie, stabilisatie. 

- Kwaliteitsverbetering personeel (in kennis, kunde en gedrag). Verdere 

standaardisatie processen. 

- Omvang en automatisering. 

- Standaardisatie, lean six sigma proces optimalisatie, automatisering 

(lights out processing). 

- Toegevoegde waarde zichtbaar en meetbaar maken. 

- Door de klant beleefde kwaliteit van de diensten. 

- Procesoptimalisatie. 

- Kwaliteit personeel, kennis verslaggeving. 

- Optimaliseren processen, verbeteren dienstverlening. 
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Processen optimaliseren, of iets vergelijkbaars van aart, is met 18 keer het meest 

genoemd. Dit is conform de resultaten van het onderzoek en de grootte van de 

Gaps; dat op het gebied van „Processen‟ de meeste verbeteringen zijn gewenst. 

 

Dwarsdoorsneden: 

 

1) Oprichtingsjaar SSC en het aantal Gaps 

De grafiek hieronder geeft het gemiddeld aantal Gaps weer, opgedeeld naar het 

oprichtingsjaar van het SSC. De veronderstelling dat „jonge‟ SSC‟s de meeste 

Gaps kennen en dat „oude en ervaren‟ SSC‟s veel vaker op gewenste 

ambitieniveaus zouden zitten, gaat hier niet op. Er is, mede vanwege de kleine 

steekproef, geen relatie te ontdekken. 

 

 
 

 

 

 

2) Het aantal Gaps onderverdeeld naar sector 

  X1 X2 X3 X4 X5 Xall 

Gaps non-profit sector: 1,24 1,52 1,83 2,37 1,92 1,65 

Gaps profit sector: 1,01 1,28 1,32 1,73 1,47 1,36 

% minder Gaps bij profit-sector 18% 16% 28% 27% 24% 18% 

 

X1 staat voor de organisatorische dimensie: Strategie en Organisatie 

X2 staat voor de organisatorische dimensie: Personeel 

X3 staat voor de organisatorische dimensie: IT 

X4 staat voor de organisatorische dimensie: Processen 

X5 staat voor de organisatorische dimensie: Afnemers 

Xall staat voor het gemiddelde van deze organisatorische dimensies 

 

De tabel hierboven laat zien dat respondenten uit de profit-sector op elke 

dimensie minder Gaps kennen dan de respondenten in de non-profit sector. Dit 

betekent dat de SSC‟s in de profit-sector dichter bij het ambitieniveau zitten dan 

SSC‟s in de non-profit sector. Deze resultaten zijn enkel gebaseerd op basis van 

de gegevens uit de steekproef en zijn niet gegeneraliseerd. 
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11 De Rondetafel 
Om de praktische relevantie van de onderzoeksresultaten te toetsen en 

aanvullende verklarende factoren te kunnen vermelden, is gekozen om 

deelnemers van het onderzoek voor een Rondetafel bijeenkomst uit te nodigen. 

Deze bijeenkomst vond maandag 29 september 2008 plaats. De belangrijkste 

bevindingen zijn hieronder uitgewerkt.  

De deelnemersgroep bestond uit twaalf personen die elk de eigen SSC 

vertegenwoordigden, het overgrote deel als SSC-manager. Zowel de profit als 

non-profit sector werd vertegenwoordigd. Het merendeel van de SSC‟s betrof de 

financiële functie.  

Capgemini Consulting werd vertegenwoordigd door vier consultants, namelijk: 

Klaasjan Doeswijk, Sheryl Limburg, Shakeel Asgarali en Edgar Giesen.  

De belangrijkste uitkomst uit het onderzoek is dat op het gebied van Processen en 

met name procesoptimalisatie en processtandaardisatie het meeste 

verbeterpotentieel ligt. Logischerwijs werden deelnemers gevraagd in hoeverre 

zij dit konden bevestigen. Wat bleek is dat de deelnemers over het algemeen 

overtollig (schaduw-)werk hadden geëlimineerd en daarbij in personeelsgrootte 

waren afgeslankt en zodoende de eerste besparingen hadden bereikt. Vervolgens 

waren de verschillende processen geconsolideerd in één afdeling. Daarnaast was 

de daaropvolgende situatie veelal geharmoniseerd. Wat door de respondenten 

voornamelijk nog niet was bereikt was dat processen werden gestandaardiseerd 

en geoptimaliseerd. Dit heeft vooral als reden dat medewerkers van het SSC 

bijna enkel met eigen taken bezig waren en praktisch niet toekwamen processen 

te analyseren om overtollige handelingen te elimineren of een mate van 

standaardisatie aanbrengen. Hierbij werd tevens de koppeling met Lean en Six 

Sigma technieken gelegd. 

Lean is een managementfilosofie dat erop gericht is, zaken die geen toegevoegde 

waarde leveren, te elimineren.  

Eén deelnemer heeft al wel ervaring met Lean in het SSC opgedaan. De 

resultaten werden als zeer positief beschouwd. Een belangrijke reden dat heeft 

bijgedragen aan het succes was volgens deze respondent het feit dat medewerkers 

gevraagd werden eens kritisch naar het eigen werk te kijken. Handelingen die 

overbodig waren of sneller konden waren het doelwit voor verbeteringen. 

Daarnaast nam de intrinsieke motivatie van de medewerkers toe omdat ze 

hierdoor mede-eigenaars van het werk werden. Wat de grootste drempel vormde 

om Lean te implementeren was volgens deze deelnemer het creëren van een 

mentale omslag in de houding van medewerkers. Medewerkers zijn namelijk niet 

gewend kritische naar eigen werkzaamheden te kijken en daarbij suggesties voor 

verbeteringen aanbrengen.  

Een ander, door de respondenten sterk gedeeld standpunt, was dat SSC‟s 

voornamelijk de functie van kweekvijver hebben. Voor financiële SSC‟s was de 

gedeelde mening dat het SSC vooral een kweekvijver voor controllers is. Dit 

komt doordat het SSC beperkte ontwikkelingsmogelijkheden biedt en verdere 

groei ergens anders binnen het concern gezocht dient te worden. Dit feit is deels 

op te vangen door gebruik te maken van kleine groepjes (vier á vijf 

medewerkers) en hierbij een teamleider aanstellen zodat enige leidinggevende 

ervaring en capaciteiten kon worden opgedaan maar vooralsnog is functionele 

professionalisering binnen SSC‟s nog een heikel punt. 
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Een ander punt dat uit het onderzoek bleek en tevens door de aanwezige 

deelnemers werd bevestigd was dat de visie waarmee het SSC door afnemers 

werd benaderd nog onvoldoende ontwikkeld was wat in een verschil in inzicht 

opleverde. De algemene visie door afnemers was dat SSC‟s vooral transactioneel 

zijn en niet als gelijkwaardige Business Unit worden beschouwd. Dit kwam ook 

sterk uit het onderzoek naar voren.  

Al met al was het een interessante koppeling tussen onderzoeksresultaten en 

praktijk en zijn enkele interessante bevindingen uitgelicht aan de hand van de 

dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn er geen tegenstrijdigheden met de praktijk uit 

het onderzoek gekomen. 
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12 Slotwoord 
Zoals bij elk nieuw concept lijken de voordelen in theorie duidelijk en wellicht 

erg aanlokkelijk, maar waar het uiteindelijk om gaat is hoe het in de praktijk 

wordt gebracht. 

Zo geldt dit ook voor de theorie van G. Hamel en C. K. Prahalad, dat organisaties 

zich moeten richten op „kernkwaliteiten‟ en dat organisaties ondersteunende 

diensten moeten uitbesteden. Een SSC opzetten is een vorm waarmee een aantal 

van deze ondersteunende diensten uit de werkmaatschappijen worden gehaald en 

samengevoegd worden in een eigen organisatorische entiteit. De aanleiding van 

dit onderzoek was dan ook om te analyseren of deze SSC‟s de verwachtingen 

kunnen nakomen. 

Wat uit de huidige onderzoeksresultaten op te maken valt, is dat deze SSC‟s vaak 

wel de eerste en initiële doelen in voldoende mate halen, maar dat nog veel meer 

met het SSC te realiseren is. Dit heeft namelijk als achterliggende reden dat ook 

SSC‟s, net als complete organisaties, groeien in volwassenheid. Om deze groei in 

volwassenheid te stimuleren, zijn er de nodige investeringen gewenst. Deze 

investeringen hebben als doel een zekere ontwikkeling in volwassenheid in 

willekeurige organisatorische aandachtsgebieden te bewerkstelligen. 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat SSC‟s vaak één of andere 

ontwikkeling wensen in diverse organisatieonderdelen. Uit dit onderzoek zijn de 

volgende gewenste ontwikkeling in volwassenheid per organisatorische dimensie 

samengevat in de volgende tabel: 

Organisatorische dimensie: Gap: 

Processen gap 1,98 

Klanten gap 1,64 

ICT gap 1,52 

Personeel gap 1,37 

Strategie en Organisatie gap 1,10 

 

Zoals de tabel laat zien, het volgende over SSC‟s kan gezegd worden: 

‘Een goed werkend Shared Service Centers is 
geen eenmalig project maar een continu proces 

om afstemming te zoeken met de wensen en 
ambities uit de omgeving’ 

 

SSC verschillen in „volwassenheid‟. Om een gerichte ontwikkeling door te 

maken is het delen van kennis en ervaringen door middel van Rondetafels of 

SSC-netwerken erg belangrijk! Kortom:  

‘Het hebben van een SSC is hierdoor geen einddoel 
maar juist een startpunt’ 
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13 Appendix 
 

A) Voorbeeld van ingevuld model 

 

Toelichting: 

Op de volgende pagina‟s is het model weergegeven. Het model is ter 

verduidelijking ingevuld, aan de hand van willekeur. 

De blauwe cellen geven aan dat de stelling het beste het werkelijke niveau 

weergeeft. 

De rode cellen geven aan dat de stelling het beste het ambitieniveau weergeeft. 

De paarse cellen betekenen dat zowel het werkelijke niveau als het ambitieniveau 

door deze stelling wordt weergegeven; werkelijk niveau en ambitieniveau zijn 

dan gelijk. 

Zodra bij een willekeurige vraag het werkelijk niveau en het ambitieniveau van 

elkaar verschillen, ontstaat er een zekere “Gap” ontstaan. De hoogte van de 

Gaps per vraag en organisatorische dimensie worden vervolgens gerelateerd 

aan door de respondent gepercipieerd „verbeterpotentieel„; zodoende is 

onderzocht of meer Gaps leiden to meer verbeterpotentieel, wat positief is 

benantwoord. 
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Niveau 1 

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

 

Niveau 4 
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Vraag 18: Aan wie legt de SSC-

manager verantwoording af? 

1) SSC-manager legt verantwoording af aan de 

directie van de Business Unit (BU) waarvan deze 

deel uitmaakt 

2) SSC- manager legt verantwoording af 

aan de Staf of Functioneel Directeur 
3) SSC-manager legt verantwoording af aan 

de Raad van Bestuur 
4) SSC-manager legt verantwoording af aan 

de afnemende BU‟s 
5) SSC-manager legt verantwoording af aan 

de externe Raad van Commissarissen 

Vraag 19: Hoe is het SSC binnen 

het concern neergezet? 
1) Het SSC valt onder één BU, en levert diensten 

aan alle BU‟s 
2) Het SSC is een gecentraliseerd onderdeel 

van de staf 
3) Het SSC is in de concernhiërarchie een 

gelijkwaardige BU 
4) Het SSC is een Joint Venture en levert 

ook aan één of meerde derden 
5) Het SSC is een volledig onafhankelijke en 

zelfstandige dienstverlener 

Vraag 20: Op welke wijze worden 

kosten doorberekend? 
1) Allocation charge back / Verrekening op basis 

van een allocatie, zoals FTE of vierkante meter 

2) Average costs charge back / Een vast 

percentage op een variërende grootheid als 

omzet 

3) Standard costs charge back / Standaard 

kosten verrekening; een vast bedrag per 

periode 

4) Flexible prices charge back / Flexibele 

prijs verrekening; afname maal variërend 

tarief 

5) Mature Service level agreements (full 

costs ± markup) / Werkelijke kosten + 

winstmarge 

Vraag 21: Het SSC wordt 

gekenmerkt als het volgend type 

verantwoordingscentra: 

1) (Standaard) kostencenter, werkelijke kosten 

mogen niet hoger dan gebudgetteerd uitkomen 

2) Investeringscentrum, investeringen 

moeten een minimum terugverdiengrens 

behalen 

3) Winstcenter, opbrengsten dienen de 

kosten te overstijgen 
    

Vraag 22: De persoonlijkheid van 

de SSC-manager, beschreven in de 

dimensie van dienstverlener-

ondernemer, is te kenmerken als: 

1) De SSC-manager is puur een dienstverlener, 

verleent servicegerichte diensten t.b.v. BU‟s 
2) De SSC-manager is vooral een 

dienstverlener en beperkt ondernemer 

3) De SSC-manager heeft een goede balans 

gevonden tussen ondernemer en 

dienstverlener 

4) De SSC-manager is vooral een 

ondernemer en beperkt dienstverlener 
5) De SSC-manager is puur een ondernemer, 

bouwt zijn eigen winkel 

Vraag 23: De visie van de 

concernleiding over het SSC is als 

volgt: 

1) De leiding denkt nog vanuit het vorige concept, 

ziet het SSC als instrument voor kostenbesparing 

maar is mentaal niet geaccepteerd en er is de 

neiging het SSC concept te verwerpen. Ook is er 

geen harde dwang tot gedwongen winkelnering 

2) Door de leiding en afnemers 

geaccepteerd als organisatieconcept voor 

kostenbesparing, aansturing gebeurt vooral 

via SLA‟s, er is geen of weinig ruimte voor 

investeringen en er is meer dwang tot 

standaardisatie en gedwongen winkelnering 

3) Raad van Bestuur neemt 

verantwoordelijkheid voor de investeringen 

op langere termijn en voor de kwaliteit van 

de operatie. De planning & Control-cyclus is 

op het SSC aangepast, en er is toezicht op de 

naleving of processen en taken niet 

tweemaal worden uitgevoerd 

4) Het SSC wordt door leiding van het 

concern en afnemers gezien als een voor de 

organisatie essentiële infrastructuur. In de 

taakstelling van de Raad van Bestuur naar de 

BU‟s wordt nadrukkelijk de potenties van de 

SSC‟s verwerkt zodat de divisies niet zonder 

de SSC‟s kunnen 

5) SSC wordt gezien als één van de 

„enablers‟ voor nieuwe strategieën van de 

BU‟s 
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Vraag 24: In welke mate heeft het 

SSC een eigen cultuur, anders dan 

dat van het concern? 

1) De concernidentiteit en normen en waarden 

zijn één op één overgenomen 

2) Er is beperkte ruimte binnen het SSC 

aanwezig voor het ontwikkelen van een 

eigen identiteit 

3) De concerncultuur creëert basisprincipes 

en waarden, maar invulling gebeurt door het 

SSC 

4) Er is genoeg ruimte binnen het SSC 

aanwezig voor het ontwikkelen van een 

eigen identiteit 

5) Het SSC heeft een geheel eigen identiteit, 

normen en waarden ontwikkelt; met o.a. een 

eigen naam, logo, huisstijl, sociale 

bijeenkomsten en eigen communicatie 

Vraag 25: Invulling geven aan 

medewerkertevredenheid kan het 

best beschreven worden als: 

1) Medewerkertevredenheid wordt niet formeel 

gemeten 

2) Er wordt medewerkertevredenheid 

gemeten omdat het moet, het is verplicht 

door het concern 

3) Metingen leiden tot incidentele, 

correctieve acties 

4) Het meetsysteem is compleet en 

samenhangend, er wordt doeltreffend 

gemeten om vervolgens structurele 

verbeteringen te realiseren 

5) De metingen worden continue 

„gebenchmarked‟ om zodoende een niveau 

van wereldklasse en „best practises‟ te 

realiseren 

Vraag 26: Kennisdeling binnen 

het SSC kan het best als volgt 

omschreven worden: 

1) Kennis is werkplekgebonden, en zit in het 

hoofd van de direct betrokkenen 
2) Er zijn werkprocessen geschreven en 

handboeken gemaakt 
3) Alleen de SSC-manager hoeft toegang tot 

alle aanwezig kennis 
4) Kennis is binnen het SSC te vinden en 

voor iedereen beschikbaar 

5) Kennis wordt maximaal met afnemers 

gedeeld ten behoeve van continue 

verbeteren van diensten 

Vraag 27: De ontwikkeling van 

medewerkers in uw SSC is als 

volgt te beschrijven: 

1) Wisseling of verbreding van functie is niet 

vanzelfsprekend 
2) Wisseling of verbreding van functie is 

mogelijk 
3) Er zijn ervaringsuitwisseling- en 

functieverbreding programma‟s 
4) Uitwisseling en verbreding wordt 

gestimuleerd 
5) Elke medewerker is direct 

multifunctioneel inzetbaar 

Vraag 28: De houding van het 

personeel tegenover het SSC is als 

volgt: 

1) Er is sprake van een hoog en riskant 

personeelsverloop 
2) Medewerkers werken enkel of vooral 

voor inkomen 
3) Er is sprake van een laag 

medewerkerverloop 
4) De opgedane werkervaring bij het SSC 

staat goed op de CV 
5) Het SSC behoort tot de top beste 

werkgevers in het vakgebied 
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Vraag 29: Hoe is de ondersteuning 

van software binnen het SSC het 

best te omschrijven? 

1) Er wordt gebruik gemaakt van Excel en diverse 

zelfstandig opererende softwareapplicaties 

2) Er is sprake van een aantal „legacy 

systemen‟ alsmede een „short-list‟ 

waardoor er een redelijke mate van 

standaardisatie aanwezig is 

3) Er wordt gebruik gemaakt van 

gespecialiseerde softwarepakketten 

4) Er is sprake van 1 „Enterprise Resource 

Program‟ pakket dat met het concern is 

geïntegreerd 

5) De diensten zijn geheel web-enabled, 

24/7 beschikbaar en er is (op toenemende 

basis) sprake van self-service; (medewerkers 

kunnen zelf mutaties in ERP en dergelijke 

applicaties aanmaken) 

Vraag 30: Hoe is de IT-

ondersteuning aan het SSC het 

best te omschrijven? 

1) Het SSC heeft geen invloed op de IT-

ondersteuning 

2) Het SSC wordt een shortlist betreffende 

de IT-ondersteuning gepresenteerd en kiest 

hieruit 

3) Het SSC wordt betrokken bij het 

ontwikkelen van de IT-ondersteuning 
4) Het SSC is leading en een belangrijke 

stem in de benodigde IT-ondersteuning 
5) Het SSC stuurt de IT-ondersteuning 

(mede) aan 

Vraag 31: Het workflow- c.q. 

documentmanagement systeem, de 

wijze waarop informatie wordt 

opgeslagen en doorgespeeld 

wordt, is het beste te omschrijven 

als: 

1) Er is sprake van enkel fysieke documenten, 

binnenkomend op verschillende locaties 

2) Documenten worden op 1 punt 

ontvangen en ingescand (door bijvoorbeeld 

een Optical Character Recognition systeem) 

om vervolgens digitaal te verspreiden 

3) Documenten worden deels ingescand en 

deels elektronisch ontvangen 
4) Alle documenten worden volledig digitaal 

aangeleverd 

5) Alle documenten worden volledig digitaal 

aangeleverd en verwerkt, en er komt geen 

fysiek document meer aan te pas 



| the way we see it 

64 

 

 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 

  

         TOENAME ORGANISATORISCHE VOLWASSENHEID C.Q. COMPLEXITEIT 

O
rg

a
n

is
a
to

ri
sc

h
e 

d
im

en
si

e:
 P

ro
ce

ss
en

 

Vraag 32: De inrichting van 

processen is als volgt te 

omschrijven: 

1) Processen zijn nog ad hoc, er is nog dubbel 

werk en er zijn nog geen standaard processen 
2) Processen zijn deels gestandaardiseerd 3) Processen zijn volledig gestandaardiseerd 

4) De processen zijn optimaal en worden 

continue gebenchmarked en verbeterd 

5) Er wordt gedacht in „Value-streams‟ 

(zoals Purchase-to-pay) en er is sprake van 

end-to-end procesverantwoordelijkheid 

Vraag 33: Het sturen op processen 

en resultaten kenmerkt zich 

momenteel als volgt: 

1) Indien aan de hand van het jaarbudget de 

werkelijke kosten te veel afwijken dient hierover 

verantwoording af te worden gelegd 

2) Op afdelingsniveau wordt de 

productiviteit en kwantiteit bewaakt 
3) De wensen van de klant zijn vertaald in 

de na te streven beoogde resultaten 

4) Er is sprake van een evenwichtig balans 

tussen zachte en harde prestatiemaatstaven 

waarbij continu verbeteren wordt 

gewaarborgd 

5) Prestatiemetingen en prestatiemaatstaven 

worden continu vergeleken met benchmarks 

en „best practises‟ om bij de beste van de 

klas te horen 

Vraag 34: Procesverbetering 

binnen het SSC neemt de volgende 

vorm aan: 

1) Tijdige en correcte uitvoering van het werk 

wordt bewaakt 
2) Opgemerkte fouten leiden tot 

verbeteringen van en in de processen 
3) Prestatiemetingen worden in alle 

processen toegepast 

4) Er is een systeem dat risico's tijdig 

aantoont voordat problemen hiervan 

escaleren 

5) Structureel evalueren en verbeteren van 

processen maakt deel uit van de 

bedrijfsvoering 

Vraag 35: Welke stelling omtrent 

de rapportage m.b.t. het succes van 

het SSC komt het meest overeen: 

1) Er is geen besef van en geen communicatie 

rondom het succes van het SSC 

2) Er is enkel een „gevoel‟ in zachte 

factoren dat het SSC een succes is en dit 

wordt vooral informeel gecommuniceerd 

3) Er zijn een aantal harde cijfers over het 

SSC bekend en gecommuniceerd 

4) Kostenbesparingen en toegevoegde 

waarde van het SSC worden in cijfers 

uitgedrukt en gerapporteerd 

5) Kostenbesparingen en toegevoegde 

waarde van het SSC worden zowel in 

zachte, kwalitatieve factoren als harde, 

kwantitatieve factoren weergegeven 
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er
s Vraag 36: Wat voor type relaties 

met afnemende BU‟s vinden 

binnen het SSC plaats? 
1) Er is sprake van vooral operationele contacten 

2) Hetgeen uit de vorige vraag en er is 

sprake van een governing board / Raad van 

Advies, bestaande uit directeuren van de 

BU‟s en van het SSC, en komt ongeveer 2 

maal per jaar bijeen en richt zich op de 

strategie en het te voeren beleid van het 

SSC 

3) Hetgeen uit de vorige vraag en er is 

sprake van een user board / gebruikersraad, 

bestaande uit hoofden van functionele 

afdelingen, directeur SSC en 

accountmanagers, komt ongeveer 4 maal per 

jaar bijeen en houdt zich bezig met de 

kwaliteit van de dienstverlening, SLA‟s en 

structurele problemen 

4) Hetgeen uit de vorige vraag en er is 

sprake van een accountmanagers team dat de 

wensen inventariseren, en de SLA‟s 

voorbereiden 

5) Hetgeen uit de vorige vraag en er is 

sprake van roulatie van medewerkers SSC 

en afnemende BU‟s ten behoeve van 

wederzijds begrip en onderlinge 

samenwerking 

Vraag 37: Hoe kenmerkt de relatie 

met de afnemers van het SSC zich 

inhoudelijk? 

1) Er is sprake van gedwongen winkelnering naar 

de klant toe, opgelegd door de concernleiding 

2) Processen zijn gestandaardiseerd en 

onder controle en zodoende voorgelegd aan 

de klant 

3) Er zijn SLA‟s die de dienstverlening met 

de klant specificeren en vastleggen 

4) SLA‟s zijn meetbaar gemaakt en vormen 

een belangrijke basis voor de 

prestatiebeloning 

5) SLA‟s en P-D catalogus worden 

periodiek met de klant op trends en 

ontwikkelingen afgestemd 
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Vraag 38: De visie van de afnemer, 

volgens de SSC-manager, over het 

SSC is als volgt: 

1) De afnemer ziet het SSC als een centrale 

stafafdeling, als inbreuk op autonomie, kent een 

defensieve houding tegenover SSC, verwerpt 

mentaal het concept en is niet geïnteresseerd in 

kosten 

2) Stelt eisen aan SSC in termen van zo 

laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijk 

kwaliteit, zonder zelf in de eigen 

organisatie de waarde daarvan te kennen, 

accepteert het concept operationeel maar 

niet mentaal 

3) Kent zijn eigen business, weet wat van 

het SSC ingekochte diensten de waarde is 

voor de eigen diensten of producten, wil 

alles precies in SLA‟s vastgelegd zien en 

ziet het SSC als leverancier, niet als collega 

4) Ziet het SSC als gelijkwaardige maar 

complementaire collega, stelt innovatieve 

vragen en oplossingen aan het SSC 

5) De afnemer concentreert zich op zijn 

kerntaken en weet welke ondersteuning 

daarvoor nodig is, weet dat kernachtig te 

formuleren en financieel te waarderen en 

vraagt zich af welke andere 

infrastructuuromgeving wellicht beter is 

voor de eigen business 

Vraag 39: De invulling van 

klanttevredenheid, kan het best 

omschreven worden als: 
1) Klanttevredenheid wordt niet formeel gemeten 

2) Er wordt klanttevredenheid gemeten 

omdat het moet, het is verplicht door het 

concern 

3) Metingen leiden tot incidentele, 

correctieve acties 

4) Het meetsysteem is compleet en 

samenhangend, er wordt doeltreffend 

gemeten om vervolgens structurele 

verbeteringen te realiseren 

5) De metingen worden continue 

„gebenchmarked‟ om zodoende een niveau 

van wereldklasse en „best practises‟ te 

realiseren 

Vraag 40: De communicatie naar 

afnemers kan als volgt omschreven 

worden: 

1) Er is geen formeel beleid maar een ad hoc 

communicatiebeleid 
2) Er is een formeel beleid, maar waar 

afnemers nihil inspraak in hebben 
3) Er wordt gezocht naar feedback van 

afnemers om communicatie te verbeteren 
4) Afnemerswensen en input zijn leidend in 

de wijze waarop gecommuniceerd wordt 

5) Op het gebied van communicatie wordt er 

continue en proactief op de behoefte van de 

afnemers ingespeeld en worden dan ook 

maximaal betrokken 

Vraag 41: De huidige situatie 

rondom klanttevredenheid kan het 

best omschreven worden als: 

1) Klanten en afnemers van het SSC zijn zeer 

ontevreden 
2) Klanten en afnemers van het SSC zijn 

ontevreden 

3) Klanten en afnemers zijn neutraal ten 

opzichte van het SSC, tussen tevreden en 

ontevreden in 

4) Klanten en afnemers van het SSC zijn 

tevreden 
5) Klanten en afnemers van het SSC zijn 

zeer tevreden 

              

     = ambitie niveau         

     = werkelijk niveau         

     = ambitie & werkelijk niveau         



| the way we see it 

67 

B) Literatuurlijst 

- Acohen, R. (2006). Shared service valt slecht bij overhead. Retrieved 

September 12, 2008, from 

http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/loopbaan/1821790/1458016

/shared-service-center-valt-slecht-bij-overheid.html 

- Balk, J.A.J. & R.J. Stassen (2004). Introductie, filosofie, inhoud en 

toepassing van het INK-managementmodel. Papendrecht: Triam 

Kennismanagement. 

- Balk, J.A.J. & R.J. Stassen (2004). Handleiding Positiebepaling 

ondernemingen. Papendrecht: Triam Kennismanagement. 

- Balk, J.A.J. & R.J. Stassen (2004). Handleiding Positiebepaling voor 

publieke sector, onderwijs en zorginstellingen. Papendrecht: Triam 

Kennismanagement. 

- Buijs, J., V. van Doorn & P. Noordam (2004). Shared service centers. 

Een kwestie van doen. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. 

- Dekker, M. (2005). Survey Report: Shared Services in Motion, 

stumbling or sprinting. Capgemini Consulting Netherlands. 

- Forst, L.I. (2001). Shared services grow up. Journal of Business 

Strategy, 22, Issue 4, July/August, p. 13-15. 

- King, P. & P. Leong (2007). Shared Services: Have You Optimized 

Your Investment? Shared Services News, 9, Issue 7, September, p. 14-

17. 

- Opheij, W. and F. Willems (2004). Shared Service Centers: balanceren 

tussen pracht en macht. Holland management review, 95, p. 31-45.  

- Pekdemir, U. (2006). Gemeente Tilburg zweert shared service center af. 

Overheidsmanagement, 25, p. 254-255.  

- Quinn, B. Cooke, R. & Kris, A. (2000). Shared services: mining for 

corporate gold. London. Pearson Education Limited (Financial Times – 

Prentice Hall) 

- Shah, B. (1998). Shared Services: Is it for you? Industrial Management, 

40, p. 4-8. 

- Schulman, D.S., Harmer, M.J., Dunleavy, J.R. & Lusk, J.S. (1999). 

Shared services: adding value to business units. New York. John Wiley 

& Sons, Inc. 

- Strikwerda, J. (2004). Shared Service Center. Van kostenbesparing naar 

waardecreatie. Vierde druk, Koninklijke van Gorcum: Asssen. 

- Strikwerda, J. (2007). Shared Service Centers: d‟r op of d‟r onder? 

Focus Seminar Shared Service Centers. Nyenrode, January, p. 1-15. 

- Ulrich, D. (1995). Shared Services: From Vogue to Value. Human 

Resource Planning, Vol. 18, 1995. 

- Vereniging Contactcenters Nederland (2005). Shared Service Centers in 

Nederland nog geen success. Retrieved September 12, 2008, from 

http://www.verenigingcontactcenters.nl/frame_nieuws.asp?i=273&t=P 

- Westdijk, S. (2008). Point of view on sourcing strategy, Capgemini 

Consulting Netherlands. 

http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/loopbaan/1821790/1458016/shared-service-center-valt-slecht-bij-overheid.html
http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/loopbaan/1821790/1458016/shared-service-center-valt-slecht-bij-overheid.html
http://www.verenigingcontactcenters.nl/frame_nieuws.asp?i=273&t=P


| the way we see it 

68 

C) Over de schrijver en de begeleiders 

 

Auteur: Matthijs Karssen 

 

Matthijs Karssen is stagiair bij Capgemini Consulting en laatstejaars student aan 

de Universiteit van Tilburg waar hij Strategisch Management studeert. 

Stagebegeleider: Klaasjan Doeswijk 

 

Klaasjan Doeswijk is management consultant bij Capgemini Consulting 

gespecialiseerd in Strategic Financial Sourcing waaronder ook implementatie en 

optimalisatie van Financial Shared Services vallen. 

Stagebegeleidster: Sheryl Limburg 

 

Sheryl Limburg is consultant Facility Management bij Capgemini Consulting. 



 

69 

Over Capgemini en de Collaborative Business Experience 

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties van zijn 

klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief 

aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Daarbij werkt de 

onderneming op een onderscheidende manier samen met haar klanten aan het 

behalen van snellere, betere en meer duurzame resultaten: de Collaborative 

Business Experience. Deze innovatieve samenwerking krijgt vorm door een 

hecht netwerk van technologiepartners, bewezen methoden en hulpmiddelen en 

een sterk op samenwerking gerichte mentaliteit in de dagelijkse praktijk. 

Hiermee helpt Capgemini organisaties om nieuwe groeistrategieën te 

ontwikkelen en de mogelijkheden van technologie optimaal te benutten.  

 

Capgemini heeft wereldwijd ongeveer 83.000 medewerkers in dienst. De 

organisatie realiseerde in 2007 een omzet van 8,7 miljard euro. 

 

Het hoofdkantoor van Capgemini Group is gevestigd in Parijs. 

 

www.nl.capgemini.com 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

F&A Shared Service Centers 

Klaasjan Doeswijk 

Klaasjan.doeswijk@capgemini.com 

Tel +31 (0)30 689 73 65 

 

 

FM Shared Service Centers 

Sheryl Limburg  

Sheryl.Limburg@capgemini.com 

Tel +31 (0)30 68 93 731 

 

 


