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De situatie
Vanuit het reeds langer bestaande 
samenwerkingsverband waarin twee 
gemeenten en een provincie met 
elkaar optrekken, is het initiatief 
ontstaan om te bezien of deze samen-
werking zich zou kunnen uitbreiden 
naar de ambtelijke organisaties. De 
drie organisaties zijn op zoek gegaan 
naar mogelijkheden om tot samen-
werking te komen op het gebied 
van de bedrijfsvoering. Capgemini 
Consulting is daarbij gevraagd om 
te bezien of samenwerking op het 
gebied van Inkoop, Personeels-en sal-
arisadministratie, en ICT kan leiden 
tot concrete verbetering van efficiën-
tie, effectiviteit en prijs/kwaliteit ver-
houding voor de drie organisaties.

De oplossing
Capgemini Consulting heeft de 
kosten en baten van de samenwerk-
ing op de drie deelterreinen in kaart 
gebracht door hiervoor de business 
cases uit te werken. Vanuit de idee 
dat samenwerking enkel leidt tot 
succes als er voldoende draagvlak 

Shared Service Center Bedrijfsvoering tussen 
twee gemeenten en een provincie

aanwezig is, zijn verschillende work-
shops samen met de drie organisaties 
georganiseerd. In de workshops is de 
potentie van samenwerking verkend 
en zijn de kosten en baten van de 
samenwerking op ICT, personeels- 
en salarisadministratie en inkoop 
gedetailleerd in kaart gebracht. In 
alle drie de onderzoeken is eerst de 
huidige situatie in kaart gebracht 
om vervolgens te kijken naar het 
toekomstig scenario van een partner-
ship tussen de  organisaties.

Het resultaat
De resultaten van de drie onder-
zoeken, uitgevoerd door Capgemini 
Consulting in samenwerking met 
een vertegenwoordiging van de twee 
gemeenten en de provincie worden 
hieronder kort geschetst. 

Inkoop 
Er zijn substantiële baten te behalen 
ondermeer door leveranciersconsoli-
datie, stroomlijnen van specificaties, 

gezamenlijk aanbesteden, uitwis-
selen van expertise en het leren van 
elkaars contracten en kennis. Op het 
moment dat de maatregelen volledig 
zijn ingevoerd kan jaarlijks ruim 
zeven miljoen aan reductie van uit-
gaven worden gerealiseerd. 

Samenwerking bij inkoop biedt de 
drie organisaties substantiële kansen. 
Daarvoor is het van belang dat de 
drie organisaties op korte termijn een 
gedeeld toekomstbeeld definiëren 
voor de globale toekomstige rol-
verdeling tussen centrale inkoop, de 
lead organisatie en de lokale budget-
houders (de vraagorganisatie). 
Verschillende projecten zijn nodig 
om inkoop over de hele linie op vol- 
doende niveau te krijgen, zodat 
de baten in vanaf 2012 
daadwerkelijk gerealiseerd 
gaan worden.

Capgemini Consulting is gevraagd om te bezien of samenwerking op het 
gebied van Inkoop, Personeels-en salarisadministratie, en ICT kan leiden tot 
concrete verbetering voor de drie organisaties.
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Personeels en Salarisadministratie 
(PSA) 
De conclusie van de werkgroep  PSA 
is tot stand gekomen op basis van 
een beschrijving van de huidige situ-
atie van de PSA’s van de drie organ-
isaties. Daarbij zijn in beeld gebracht: 
 � De huidige applicatielandschappen; 
 � De duur en de waarde van de con-
tracten voor de applicaties; 

 � De processen; 
 � De werkzaamheden en de gemid-
delde tijdsbesteding van de 
werkzaamheden; 

 � Het huidige geleverde en gewenste 
serviceniveau; 

 � De formatie. 
 
Op basis van de analyse van deze 
onderdelen is gekeken naar het ver-
beterpotentieel en waar dit aansluit 
bij de wensen van de organisaties 
om meer met e-HRM, employee self 
service (ESS), managemement self 
service (MSS) en met digitale infor-
matievoorziening te doen. Het ver-
beterpotentieel in de samenwerking 
heeft de werkgroep gevonden in:
 � Het gezamenlijk aanschaffen en 
beheren van de applicaties; 

 � Het standaardiseren van werkzaam-
heden, rapporten en processen; 

 � Het beter verdelen van de 
werkzaamheden over de 
medewerkers. 

 
ICT  
In het onderzoek naar kansen op 
dit taakgebied zijn de volgende vier 
fasen doorlopen:
1. In kaart brengen huidige situatie, 

analyse en nadere afbakening van 
ICT gebieden waarop samenwerk-
ing kansrijk is; 

2. Uitwerking van de opzet van de 
gezamenlijke ICT inrichting en van 
de organisatorische samenwerking; 

3. Nadere specificatie en kwantificer-
ing van de nieuwe opzet in relatie 
tot de huidige situatie; 

4. Uitwerking businesscase en opstel-
len rapportage.  

In zakelijk opzicht biedt de uit-
gewerkte opzet van de ICT samen-

werking belangrijke kwalitatieve en 
kwantitatieve voordelen. Deze zijn 
door verschillen in de huidige situ-
atie niet gelijk voor elk van de drie 
organisaties. In dit onderzoek zijn 
deze nog niet voor de drie organisa-
ties afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. 

Zelfs voor de meest kansrijke samen-
werkingsopzet geldt dat deze een 
relatief smalle basis kent omdat het 
maar een beperkt aantal onderdelen 
van de ICT betreft. Ook zijn de 
doorgroeimogelijkheden op de lan-
gere termijn, voor wat betreft de 
ICT samenwerking tussen deze drie 
organisaties, beperkt. De betekenis 
die deze samenwerking kan heb-
ben voor de organisaties wordt dan 
ook groter indien zij in een breder 
samenwerkingsperspectief op het ter-
rein van bedrijfsvoering vorm krijgt; 
een perspectief dat dan duidelijk en 
concreet moet zijn uitgewerkt. Dit 
kan verbreding betekenen van de 
samenwerking tussen de drie organ-
isaties tot meer terreinen en/of uit-
breiding van het aantal partners dat 
deelneemt aan de samenwerking.

Hoe de client en Capgemini 
Consulting samen werkten
In deze opdracht is Capgemini 
Consulting samen opgetrokken met 
de drie organisaties, alle drie de 
onderzoeken zijn tot stand gekomen 
in werkgroepen waarbij zowel 
medewerkers uit de drie organisaties 
zitting namen alsook consultants 
van Capgemini. De consultants 
van Capgemini waren afkomstig 
van verschillende afdelingen om de 
opdracht uit te kunnen voeren met 
kennis van: samenwerking tussen 
overheidsorganisaties, Business cases 
in de publieke sector en specifieke 
kennis van Inkoop, PSA en ICT.

Besluitvorming en 
vervolgtraject
In navolging op de business cases 
is Capgemini Consulting betrokken 
bij het traject ter voorbereiding op 
de bestuurlijke besluitvorming. 
Doel van dit traject is het geven van 
voldoende context en gevoel bij het 
op te richten SSC Bedrijfsvoering 
opdat er een weloverwogen 
principebesluit genomen kan worden 
en er voortvarend en vanuit een 
breed gedeelde visie kan worden 
toegewerkt naar de oprichting.

In dit traject is geadviseerd op 
aspecten als de keuze voor de 
juridische vormgeving en governance 
van het SSC, het inrichten van 
de  klant-leveranciersrelatie, de 
huisvesting, de samenstelling van de 
product- en dienstencatalogus, de 
verrekeningssystematiek en de (start)
financiering van het SSC met het 
bijbehorende implementatieplan.

Voordat het SSC Bedrijfsvoering 
kan worden opgericht dient de 
samenwerking in het vervolgtraject 
ingekleurd te worden. In deze 
fase worden de processen precies 
beschreven om efficiënte en 
effectieve dienstverlening naar de 
afnemende organisatie mogelijk te 
maken. Daarnaast dienen afspraken 
gemaakt te worden over de afname 
van de producten en diensten om 
ze vervolgens vast te leggen in 
dienstverleningsovereenkomsten 
tussen het SSC en de gemeenten 
en provincie. Tot slot vraagt een 
soepele transitie om een grondige 
voorbereiding en een gedetailleerd 
transitieplan. Als de drie organisaties 
de samenwerking doorzetten kan 
het SSC Bedrijfsvoering eind 2012 
worden gerealiseerd.
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