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Organisatie en processen

Tev reden klanten

PERFORMANCE-MANAGEMENT IN 

SHARED SERVICE CENTRES
De inrichting van performance-management in shared service-omgevingen blijkt in de praktijk veel 
lastiger te zijn dan vaak wordt gedacht. Het managen van de (on)tevredenheid van de business, het sa-
menwerken met ‘lastige’ interne klanten en het meetbaar maken van de prestaties van het shared service 
centre zijn bekende struikelblokken. In dit artikel delen de auteurs hun ervaringen uit de praktijk: hoe u 
deze uitdagingen kunt aangaan met een adequate inrichting van governance, ondersteund door een juiste 
toepassing van moderne performance-management technieken.

DOO R HAN S ROVE RS E N R ICHAR D F R E HÉ 

Uit de vele businesscases die bedrijven bij de start van een 
shared service centre (SSC) hebben opgesteld blijkt dat de be-
langrijkste doelstellingen van een SSC terug te voeren zijn op 
kwaliteitverbetering van de dienstverlening en kostenreductie. 
Deze focus op optimale kwaliteit en laagst mogelijke kosten 
blijkt ook uit het feit dat het merendeel van de startende SSC’s 
de basisstrategie van operational excellence als uitgangspunt 
neemt voor de inrichting van hun organisatie. Een goed 
werkend performance-managementsysteem is een essentiële 
voorwaarde om operational excellence mogelijk te maken. 
Al bij de vorming van het SSC komen de vraagstukken rond-
om de inrichting van performance-management bovendrijven. 
Tijdens de oprichtingsfase ontstaat vaak direct weerstand 
vanuit de (decentrale) bedrijfsonderdelen. Met de komst van 
een SSC moeten zij hun non-core-businessactiviteiten afstaan 
en klant worden van het nieuwe SSC. Het proces van klant 
worden gaat niet vanzelf. De managers verwachten dat tot in 
detail transparant wordt gemaakt welke dienstverlening door 
het SSC zal worden geleverd, tegen welke prijs en met welke 
kwaliteitsnormen. Zij willen periodiek monitoren of het SSC 
de beloofde dienstverlening ook waarmaakt en vragen het SSC 
hier actief over te rapporteren. Daarnaast willen zij een inzich-
telijke rekening die voldoet aan eisen van een businesscase, 

oft ewel een factuur die lager is dan het niveau van de eigen 
kosten die zij maakten toen de activiteiten nog in eigen beheer 
waren en die bovendien direct door hen beïnvloedbaar is. 
In fi guur 1 zijn twee belangrijke aandachtsgebieden van 
performance-management zichtbaar gemaakt. Enerzijds zorgt 
een goed ingericht performance-managementsysteem ervoor 
dat er overeenstemming tussen het SSC en zijn klanten komt 
over het serviceniveau en de daarmee samenhangende kosten. 
Hierdoor weet de business wat geleverd gaat worden en welke 
vergoeding zij hiervoor moet betalen (managen service gap). 
Anderzijds dwingt performance-management af dat het SSC 
gaat rapporteren aan de business over de mate waarin de ge-
leverde dienstverlening overeenstemt met de gedane beloft en 
(managen quality gap). 
Performance-management zorgt hiermee voor duidelijkheid 
over de prestaties van het SSC, waardoor emotionele discus-
sies vermeden kunnen worden. Veelvoorkomend is dat de 
business het SSC (veelal onterecht) de schuld geeft  van allerlei 
problemen. Door wekelijks of maandelijks te rapporteren 
wordt inzicht gecreëerd en kunnen discussies bij de feiten 
worden gehouden. Het gaat erom dat de business, als hoofd-
gebruiker van een SSC, geïnformeerd is over de wijze waarop 
de activiteiten uitgevoerd worden. 
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Hierna lichten wij een aantal instrumenten en best practices 
toe, die het mogelijk maken om performance-management 
eff ectief binnen een SSC omgeving in te richten.

Leg een stevig fundament door het inrichten van de 
governance
Het succesvol implementeren van performance-management 
binnen een SSC begint met het inrichten van een adequate 
beheersstructuur (governance). Daar waar in de oprichtings-
fase van het SSC de stuurgroep verantwoordelijk was, zal de 
klantenraad deze verantwoordelijkheid overnemen voor het 
implementeren van performance-management. 
In de klantenraad zijn alle klanten van het SSC vertegenwoor-
digd, inclusief de manager van het SSC. De belangrijkste doel-
stellingen van de klantenraad zijn gericht op het ondersteunen 
van het verandertraject en het synchroniseren van de diverse 
klantbehoeft es. Tevens is dit het podium voor de manager 
van het SSC om zijn klanten te ‘challengen’. Het challengen 
van klanten bestaat uit het inzichtelijk maken van de ‘vervui-
ling’ en de belemmeringen om standaardisatie verder door te 
voeren. Hier maakt de manager van het SSC inzichtelijk wat er 
nodig is om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren en wat 
de klanten(raad) hierin voor rol dient in te vullen.

Pas ketengerichtheid toe om de wederzijdse afh ankelijk-
heden inzichtelijk te maken
Uitgangspunt voor de dienstverlening van het SSC is de keten 
waar de werkzaamheden deel van uitmaken. Het is essentieel 
dat deze keten als vertrekpunt voor de inrichting van het SSC 
wordt gebruikt. In een later stadium zullen pas de interne 
processen van het SSC zelf geoptimaliseerd worden. Een 
ketenbenadering is tevens essentieel voor het verder inrichten 
en optimaliseren van de dienstverlening van het SSC. Het SSC 

is immers ondersteunend aan de primaire bedrijfsprocessen. 
Om de verschillende ketens inzichtelijk te maken, kunnen de 
bestaande processen als uitgangspunt genomen worden. Een 
integraal overzicht van rollen, taken, bevoegdheden, verant-
woordelijkheden en afh ankelijkheden vormt een perfecte 
basis om de werkwijze en dienstverlening van het SSC inzich-
telijk te maken. 

Tevens biedt deze exercitie de uitgelezen mogelijkheid om de 
risico’s en beheersmaatregelen in kaart te brengen en inzicht 
te geven in de wijze waarop het proces en SSC zelf in control 
is. In een later stadium – na het inrichten van het SSC – vor-
men deze processen de basis voor het verder eff ectueren van 
operational excellence. De implementatie van performance-
management is een iteratief proces van continue verbetering 
van processen op basis van een veranderende klantbehoeft e

Leg de standaarddienstverlening vast in een producten- en 
dienstencatalogus
Als klant van een SSC wil je weten wat je krijgt en waar je 
voor betaalt. Het SSC dient hiertoe te specifi ceren welke 
diensten zij levert, tegen welke vergoedingen en onder welke 
voorwaarden. Het spanningsveld hierin heeft  betrekking op 
de specifi eke wensen van individuele klanten. Om een heldere 
scheiding te creëren tussen de standaarddienstverlening van 
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Figuur 1

Managen van de service gap en de quality gap is de primaire doelstelling van performance-management binnen SSC’s
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tijden, contactgegevens en andere elementen opgenomen. 
De PDC is voor de manager van het SSC het belangrijkste 
instrument, zeker indien er gestreefd wordt naar operational 
excellence. Enerzijds vormt de PDC de ‘menukaart’, waar-
door het streven naar standaardisatie direct invulling heeft  
gekregen; hoe meer klanten binnen de PDC afnemen, hoe 
hoger de mate van standaardisatie. Anderzijds vormt de PDC 
de perfecte kapstok voor alle overige instrumenten die binnen 
het SSC worden gehanteerd. 
In de ultieme vorm wordt de PDC opgesteld in de vorm 
van een overeenkomst. Deze wordt ondertekend door zowel 
de klant als de manager van het SSC. Deze vorm creëert de 
mogelijkheid om klantspecifi eke elementen op te nemen die 
niet direct gekoppeld zijn aan de dienstverlening. Zo kunnen 
er bijvoorbeeld vaste aanspreekpunten of contactgegevens van 
de klant worden opgenomen.

Beschrijf buiten modelafspraken separaat in klant-
specifi eke servicelevel agreements’
‘Ja, maar … onze business is anders!’ Dit is een veelgehoord 
argument om af te wijken van de standaarddienstverlening. 

het SSC en de aanvullende/maatwerkdienstverlening wordt de 
producten- en dienstencatalogus (PDC) opgesteld. 
Hoewel je in theorie de complete dienstverlening hierin kunt 
beschrijven, is het succesvol gebleken om in de PDC alleen de 
standaarddienstverlening op te nemen.
In de PDC wordt voor de standaarddienstverlening opge-
nomen wat de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening 
is (service-levels) inclusief de randvoorwaarden die gesteld 
worden aan de klant om deze service-levels te garanderen. Bij 
service-levels moet vooral gedacht worden aan doorlooptij-
den en aantallen. Randvoorwaarden hebben veelal betrekking 
op de wijze waarop de klantvraag aangeleverd wordt bij het 
SSC. In fi guur 2 zijn deze elementen en de samenhang hier-
tussen weergegeven.

Voordeel van deze aanpak is dat hiermee inzichtelijk wordt 
gemaakt dat de klant ook een verantwoordelijkheid heeft  in het 
realiseren van de gewenste output door het SSC. Tevens zullen 
deze service-levels en randvoorwaarden later de basis vormen 
voor de op te stellen kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). 
Uiteraard worden in de PDC eveneens kosten, capaciteiten, 
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Figuur 2 

Relatie standaard- en niet-standaarddienstverlening en performance-managementinstrumenten
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Het in stand houden van specifi eke dienstverlening kan de im-
plementatie van Operational Excellence in hoge mate bemoei-
lijken. Indien het uitgangspunt wordt gehanteerd dat de PDC 
de overeenkomst vormt voor de standaarddienstverlening die 
van toepassing is voor alle bij het SSC aangesloten bedrijven, 
zijn er geen specifi eke SLA’s per bedrijfsonderdeel nodig.

Indien een klant aangepaste service-levels of randvoorwaar-
den wenst, dan wel aanvullende dienstverlening behoeft , advi-
seren wij deze maatwerkdienstverlening apart te specifi ceren. 
Hierbij zullen zogenaamde buitenmodelafspraken gemaakt 
moeten worden over additionele service-levels, randvoor-
waarden en extra kosten. Al deze afspraken worden dan dus 
niet in de PDC opgenomen, maar apart vastgelegd in een 
klantspecifi eke SLA. De extra kosten worden dan additioneel 
doorberekend aan het betreff ende bedrijfsonderdeel en buiten 
de kostprijscalculatie van de standaarddienstverlening gehou-
den. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan het principe 
van ‘de vervuiler betaalt’.
Het is van groot belang om de argumentatie voor het in stand 
houden van deze klantspecifi eke wensen transparant te maken 
en deze vanuit het SSC actief te challengen en bespreekbaar te 
maken in de klantenraad. Dit zorgt ervoor dat de aangesloten 
bedrijven elkaar onderling kunnen challengen op het al dan 
niet te lang accepteren van specifi eke dienstverlening. 
Figuur 2 maakt inzichtelijk dat de standaarddienstverlening 
en de klantspecifi eke dienstverlening wel sterk met elkaar 
verbonden zijn, echter wel apart van elkaar worden ingericht 
en uitgevoerd.

Zorg voor balans tussen eenvoud en beïnvloedbaarheid in 
de doorbelastingssystematiek
Hiervoor gaven we al aan dat het zeer raadzaam is om spe-
cifi eke dienstverlening inzichtelijk te maken in een separate 
SLA, zodat de hierdoor veroorzaakte extra kosten apart 
kunnen worden doorbelast aan het bedrijfsonderdeel dat de 
kosten veroorzaakt.
In de praktijk komt het echter veel voor dat de kosten voor de 
dienstverlening van een SSC aan de business worden door-

belast via een management-fee. De serviceactiviteiten van 
het SSC zitten dan ‘verstopt’ in de kosten van beleidsmatige 
activiteiten die worden uitgevoerd door het hoofdkantoor. 
De bedrijfsonderdelen hebben in deze situaties geen invloed 
op het niveau van de doorbelaste kosten van het SSC. Een 
management-fee wordt immers vrijwel altijd op basis van een 
generieke, vaste verdeelsleutel uitbelast (bijvoorbeeld aantal 
ft e of omzetaandeel). Bijkomend nadeel is dat bedrijfson-
derdelen die de standaarddienstverlening afnemen, via de 
management-fee betalen voor de onderdelen die de ‘vervui-
ling’ veroorzaken.
Beter is het om de SSC-kosten transparant te maken en 
apart door te belasten in een service-fee. Hiermee kan aan 
thema’s als ‘de vervuiler betaalt’ en ‘beïnvloedbaarheid door 
de business’ veel beter invulling worden gegeven. Wanneer 
de kosten van een SSC worden geanalyseerd, zal opvallen dat 
een groot deel van de kosten variabel is en daarmee direct 
beïnvloedbaar is door de klant. Dit zijn kosten die veranderen 
wanneer de afname bij de klant verandert, omdat een hogere 
consumptie van de dienstverlening door de business direct 
leidt tot meer activiteiten en handelingen en dus kosten bin-
nen het SSC. Voor deze kosten is het zinvol om een P×Q (prijs 
× hoeveelheid)-systematiek door te voeren. Bij het ontwerp 
van een dergelijke systematiek adviseren wij de materialiteit 
in ogenschouw te nemen: als uit de kostenanalyse blijkt dat 
slechts 5 procent tot 10 procent van de kosten variabel en 
beïnvloedbaar is heeft  het geen zin om een gedetailleerd PxQ-
systeem te hanteren. In deze situaties kan worden gewerkt 
met vaste verdeelsleutels. Het gaat erom dat een goede balans 
wordt gevonden tussen administratieve eenvoud en beïn-
vloedbaarheid door de business (zie fi guur 3).

Een veelbediscussieerd onderwerp is het geven van boetes, 
het opleggen van sancties of het uitdelen van waarschuwin-
gen aan klanten vanuit de serviceorganisatie. Dit alles is 
zelden eff ectief en weinig constructief. Een goede inzet van 
performance-management voorkomt de noodzaak voor der-
gelijke methoden. Zoals benoemd, geven KPI’s inzicht in het 
realiseren van de gestelde service-levels en randvoorwaarden. 
Door de rapportage hierover inzichtelijk te maken binnen de 
klantenraad, ontstaat er een meer eff ectieve en veelbewezen 
methode: de dialoog. Dit maakt deel uit van het ‘challengen’ 
door de manager van het FSC en vormt de basis voor het 
aanpassen van de dienstverlening enerzijds of het verder 
standaardiseren van de processen anderzijds. 

Evalueer de performance van het SSC enkele malen per jaar 
intensief
Voor het daadwerkelijke meten (performance measurement) 
van de afspraken tussen de klanten en het SSC zijn KPI’s bij uit-
stek geschikt. Als uitgangspunt of ter toetsing worden de per-
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waardevol zijn voor bijvoorbeeld het effi  ciënter inzetten van 
ft e’s. Indien uit de externe benchmark zou blijken dat hetzelfde 
proces bij andere organisaties met minder ft e’s plaatsvindt, is er 
aanleiding voor het onderzoeken van de oorzaken hiervan. 
Een bottom-upanalyse kan inzicht geven in mogelijke knel-
punten voor het verder invoeren van operational excellence 
maar ook inzicht in de historisch gegroeide aannames in het 
proces. Beide analyses worden gebruikt om inzicht te krijgen 
in de ineffi  ciëntie van de huidige situatie ten opzichte van de 
gewenste situatie. In de bottom-upanalyse kan men bijvoor-
beeld letterlijk meten hoe lang een medewerker over een 
bepaalde processtap doet. Door dit te extrapoleren krijgt men 
een goed beeld van de eff ectiviteit van medewerkers.

Meet regelmatig de klanttevredenheid
Het belangrijkste voor een serviceorganisatie is de klant. Een 
tevreden klant is dan ook het hoogst haalbare. Maar wie is 
eigenlijk de klant? Als manager van een SSC heb je te maken 
met een fl ink aantal klanten op verschillende niveaus in de or-
ganisatie. We beperken ons hier tot twee belangrijke groepen: 
de betalende klant en de klant als eindgebruiker.
De functionarissen die namens het businessunitmanagement 
zitting hebben in de eerder beschreven klantenraad kunnen 
worden gezien als de betalende klanten, die in de eerste plaats 
het belang van hun eigen businessunit of afdeling vertegen-
woordigen. Deze groep zal zich wat betreft  de tevreden-
heidaspecten vooral richten op de kosten, de effi  ciëntie, de 
mate van uit handen nemen van activiteiten en de realisatie 
van de doelstellingen van het SSC. Termen als betrouwbaar-
heid, partner, vertrouwen en transparantie zijn veelgenoemd 
in evaluaties binnen deze groep. De tevredenheid van deze 
groep kan goed worden gemeten door de toepassing van de 

spectieven uit de balanced scorecard veelal succesvol toegepast. 
Het is belangrijk is om de KPI’s zo veel mogelijk samen met 
de klant te ontwikkelen. Wanneer deze samen met de klant 
zijn opgezet, wordt het gevoel gecreëerd dat de nieuwe set 
performance measures van de klant is en door het SSC wordt 
bewaakt. Dit kost wat meer tijd tijdens het uitdenken; het 
scheelt echter ontzettend veel tijd bij de implementatie ervan.
Verder is van belang om de performance van het SSC perio-
diek aan de hand van de belangrijkste KPI’s te evalueren met 
de klant. Het is verstandig om het aantal evaluatiemomenten 
met klanten te koppelen aan de reguliere planning en control-
cyclus, bijvoorbeeld rondom de kwartaalevaluatie of latest 
estimate. Van belang is om die afstemmomenten zo klein 
mogelijk te houden (maar wel eff ectief). 

Voer bij aanvang een nulmeting uit
Om de uitkomsten van de performance-metingen waarde 
te geven dient er een referentiekader aanwezig te zijn. Het 
interne referentiekader kan bestaan uit zowel de verschillende 
businessunits, als ook de eigen organisatie vóór de invoering 
van het SSC en de bijbehorende performance-management-
methodieken. Daarnaast is het ook erg waardevol om de 
waarden binnen de eigen organisatie extern te benchmarken. 
Een top-downanalyse vanuit een externe benchmark kan 

– Kosten van de dienstverlening 
    zijn hoofdzakelijk vast
– Toename in de afname van de business 
    leidt niet tot meer handelingen/
    activiteiten in het SSC
– Kosten zijn niet beïnvloedbaar 
    door de business
– Doorbelasting op basis van generieke, 
    vaste verdeelsleutels met zo weinig 
    mogelijk differentiatie 

– Kosten van de diensverlening zijn 
    hoofdzakelijk variabel
– Toename in afname van de business 
    leiden tot meer handelingen/activiteiten 
    in het SSC 
– Kosten zijn beïnvloedbaar 
    door de business
– Doorbelasting op basis van P×Q-relaties 
    met waar relevant, differentiatie 
    (op basis van beoordeling materialiteit)

Vervuiler 
betaalt

Eenvoud

Figuur 3. 

Zorg voor een juiste balans tussen ‘Eenvoud’ en ‘Vervuiler betaalt’ in de doorbelastingssystematiek
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performance-managementinstrumenten, zoals die in dit arti-
kel zijn beschreven, regelmatig met hen te evalueren.
Daarnaast zijn er in de dagelijkse operatie zijn er een heleboel 
functionarissen die als klant in aanraking komen met het SSC. 
Deze groep klanten, ook wel eindgebruikers genoemd, is pas 
tevreden als de wijze waarop de samenwerking verloopt pret-
tig is, de standaarden eff ectief zijn en de bureaucratie tot een 
minimum is beperkt. 

Behulpzaamheid, kennis van de klantorganisatie en fl exibi-
liteit zijn veelgenoemde tevredenheidaspecten. Het is van 
belang de tevredenheid van deze eindgebruikers periodiek 
te meten door middel van een gedegen klanttevredenheids-
onderzoek. Een dergelijk onderzoek kan helpen om verbeter- 
en koesterpunten voor de toekomst vast te stellen.

Ten slotte: begin zo vroeg mogelijk met het invoeren van 
performance-management
De genoemde instrumenten en best practices zijn essentieel 
om de invoering van performance-management in SSC-om-
gevingen tot een succes te maken. Wanneer hiermee vroeg be-
gint, kan rekening worden gehouden met kritieken vanuit de 
organisatie en komt de informatie- en communicatiestroom 
tijdig op gang. Op deze manier wordt de klanttevredenheid 
vanaf de vorming van het SSC positief beïnvloed.

Hans Rovers (hans.rovers@capgemini.com) en Richard Frehé 
(richard.frehe@capgemini.com)  zijn als respectievelijk principal 
consultant en managing consultant werkzaam bij de advies-
groep Finance Transformation van Capgemini Consulting 
Nederland. Zij adviseren bedrijven op het gebied van business 
performance-management, risk management, internal control 
en planning en control-oplossingen. De inhoud van dit artikel is 
gebaseerd op de ervaringen die zij hebben opgedaan in diverse 
SSC-omgevingen bij verandertrajecten gericht op de inrichting 
en optimalisatie van performance-management.
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