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Samenvatting 
 
De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude spraken medio 
2008 de intentie uit om samen te werken op het gebied van bedrijfsvoering. Dit 
heeft geleid tot het samenbrengen van de bedrijfsvoering van de vier gemeenten 
in een shared-servicecentrum, Servicepunt71, dat op 1 januari 2012 is geopend.  
 
Negen maanden na de opening ervaren gemeenten en Servicepunt71 voordelen 
van een shared-serviceorganisatie, worden successen geboekt en zijn mijlpalen 
bereikt. Betrokkenen zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van doorontwik-
keling van de shared services en het belang van een goede samenwerking in de 
regio.  
Tegelijkertijd ervaart het managementteam van Servicepunt71 ook grote druk, 
onduidelijkheden en afnemende klanttevredenheid. Alle aandacht is nodig voor 
de dagelijkse dienstverlening en de vraagstukken die zich daarin voordoen. De 
doorontwikkeling van het shared-serviceconcept bij gemeenten en Servicepunt71 
vertraagt hierdoor. Het managementteam voelt zich genoodzaakt om initiatief te 
nemen en met voorstellen te komen voor verdere doorontwikkeling. 
 
Het managementteam van Servicepunt71 heeft Twynstra Gudde gevraagd om 
een voorstel te doen voor de doorontwikkeling van de shared services terwijl de 
‘de winkel open blijft’.  
 
Om scherp zicht te krijgen op de doorontwikkeling is eerst een diagnose gesteld. 
De conclusie van deze diagnose is dat hoewel de shared service organisatie en de 
gemeenten nog niet optimaal waren voorbereid op de overgang, bij de oprichting 
van Servicepunt71 er weloverwogen  gekozen is voor een aanpak waarbij eerst 
de medewerkers van de vier gemeenten met hun eigen werk en werkwijze 
werden samengevoegd. Vervolgens zouden werkenderwijs de noodzakelijke 
veranderingen voor het laten werken van het shared-serviceconcept bij gemeen-
ten en Servicepunt71 doorgevoerd worden. Deze ontwikkelopgave dreigt te 
stagneren. Oorzaken hiervan zijn met name een bedrijfsplan dat onvoldoende 
richting en fundament geeft, de veelheid aan veranderingen, de politiek-
ambtelijke omgeving, de grote verwachtingen en de diversiteit van het krachten-
veld.  
 
Het bedrijfsplan geeft onvoldoende richting doordat strategie, blauwdruk en 
implementatieplan onvoldoende scherp zijn en er geen samenhang is aangebracht 
in de te realiseren ambities in de tijd, de inrichting en de daarvoor noodzakelijke 
implementatiestappen bij zowel de latende organisaties (de gemeenten) als de 
ontvangende organisatie (Servicepunt71). Hierdoor is er geen samenhangend, 
concreet en uitgewerkt bedrijfsmodel voor de bedrijfsvoering van de samenwer-
kende gemeenten en Servicepunt71.  



 

 
 

   

 

Het succesvol en tijdig realiseren van de doelstellingen die voor de shared-
serviceorganisatie zijn gesteld, wordt daardoor een ondoenlijke opgave. 
De inrichting van de shared-serviceorganisatie bij gemeenten en Servicepunt71 
heeft onvoldoende fundament waardoor keuzes onduidelijk en discutabel zijn en 
samenhang ontbreekt. Alle betrokkenen merken dit dagelijks. Discussies duren 
voort en projecten komen vaak niet verder dan planvorming.  
De doorontwikkeling is complex doordat er veel aspecten tegelijkertijd geregis-
seerd moeten worden. Inrichting van de shared services betekent verandering van 
de besturing van de bedrijfsvoering op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau en verandering van de inrichting van de bedrijfsvoering op zich. Er zijn 
niet alleen veel belanghebbenden - bestuurders, gemeentesecretarissen, directeu-
ren Bedrijfsvoering, integrale managers, dagelijkse gebruikers bij gemeenten, 
management en medewerkers van Servicepunt71 - ook het belang van de 
bedrijfsvoering is groot. Fouten in de bedrijfsvoering kunnen immers grote 
gevolgen hebben. Daarnaast vraagt de dagelijkse dienstverlening - en alle 
vraagstukken die zich daarin aandienen - alle aandacht en zijn er harde taakstel-
lingen die gerealiseerd moeten worden. Er is onvoldoende tijd en ruimte voor het 
management van Servicepunt71 om, naast de dagelijkse dienstverlening, de 
ontwikkelopgave succesvol te organiseren en realiseren.  
 
De ontwikkelopgave voor de gezamenlijke bedrijfsvoering is het aanscherpen 
van het bedrijfsmodel, de stip op de horizon, het accepteren van consequenties en 
het regelen van condities voor zowel Servicepunt71 als de gemeenten. Pas 
daarna volgt de realisatie en kunnen de strategie, besturing, systemen, processen, 
structuren, personeel, cultuur, en managementstijl worden georganiseerd. Pas 
dan zal de bedrijfsvoering voldoen aan de daaraan te stellen eisen en bestuurbaar 
zijn. Tijdens het realiseren van de stip op de horizon moet de ‘winkel open 
blijven’, moeten taakstellingen worden gerealiseerd en wordt gelijktijdig gewerkt 
aan de samenwerking tussen alle partijen zodat de klant en de medewerkers zich 
gehoord voelen.  
 
Om de ontwikkelopgave te realiseren wordt een programma ingericht. Het 
programma is gericht op slimme samenwerking als belangrijke voorwaarde om 
de bedrijfsvoering in zijn geheel op orde te krijgen. Daarvoor wordt een regie-
groep ingericht die bestaat uit de gemeentesecretarissen en de directeur Service-
punt71. Deze voert de regie op het totale verandertraject. De directeuren Be-
drijfsvoering,  de managers van de service-eenheden van Servicepunt71 én de 
medewerkers ontwerpen en realiseren de noodzakelijke (deel)veranderingen bij 
gemeenten en Servicepunt71. Zij maken daartoe gerichte plannen, zowel voor 
Servicepunt71 als voor de gemeenten. In het programma werken medewerkers 
met functionele verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering  projectmatig samen. 
Het programmaplan is de leidraad voor het realiseren van de stip op de horizon 
en het tegelijkertijd ‘openhouden van de winkel’. De programmaorganisatie is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.  
 



 

 
 

   

 

De ontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering vraagt tijd. Pas nadat het 
bedrijfsmodel scherp is, kunnen een gefundeerde planning en begroting worden 
opgesteld.  
 
De ontwikkeling gaat over de bedrijfsvoering van vier gemeenten en is een 
opgave van formaat. Er moeten keuzes worden gemaakt, condities worden 
ingevuld en consequenties worden geaccepteerd en georganiseerd, zowel door 
gemeenten als door Servicepunt71. Er zijn gemeenschappelijke en conflicterende 
belangen, hetgeen onvermijdelijk zal leiden tot scherpe discussies over de 
keuzes, de haalbaarheid en de acceptatie om uiteindelijk te komen tot gemeen-
schappelijke, gedragen keuzes met als doel: excelleren in bedrijfsvoering. Dat is 
de inzet.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en vraagstelling 

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude spraken medio 
2008 de intentie uit om samen te werken op het gebied van bedrijfsvoering. Dit 
heeft geleid tot het samenbrengen van de bedrijfsvoering van de vier gemeenten 
in een shared-servicecentrum, Servicepunt71, dat per 1 januari 2012 is geopend, 
ruim drie jaar na de intentieovereenkomst. 
 
Negen maanden na de opening ervaren gemeenten en Servicepunt71 voordelen 
van een shared-serviceorganisatie, worden successen geboekt en zijn mijlpalen 
bereikt. Betrokkenen zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van doorontwik-
keling van de shared services.  
Tegelijkertijd ervaart het managementteam van Servicepunt71 ook grote druk, 
onduidelijkheden en afnemende klanttevredenheid. Alle aandacht is nodig voor 
de dagelijkse dienstverlening en de vraagstukken die zich daarin voordoen. De 
doorontwikkeling van het shared-serviceconcept bij gemeenten en Servicepunt71 
vertraagt hierdoor. Het managementteam voelt zich genoodzaakt om initiatief te 
nemen en met voorstellen te komen voor verdere doorontwikkeling. 
 
Het managementteam van Servicepunt71 heeft Twynstra Gudde gevraagd om 
een voorstel te doen voor de doorontwikkeling van de shared services terwijl de 
‘de winkel open blijft’.  
Het managementteam heeft Twynstra Gudde gevraagd projectmatig werken en 
programmamanagement in te richten en te realiseren vóór en mét de mensen van 
Servicepunt71 in relatie met de omgeving.  

 
1.2 Leeswijzer 

In onderhavig document is het antwoord opgenomen op de vraag van het 
managementteam: een gericht ontwikkelplan, gestaafd met een diagnose van de 
situatie.  
 
De diagnose is opgenomen in hoofdstuk 2 en bestaat uit een beschrijving van de 
aanpak, het gebruikte referentiemodel, de waarnemingen en de bevindingen. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies.  
 
In hoofdstuk 3 wordt, op basis van de uitkomsten van de diagnose, antwoord 
gegeven op de vraag wat de ontwikkelopgave voor de shared services is. Er zijn 
drie scenario’s voor de organisatie van de shared services beschreven. Deze 
scenario’s zijn opgenomen om de lezer een indruk te geven van de mogelijke 
toekomstbeelden, de stip op de horizon. 
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Hoofdstuk 4 bevat ten slotte de programma-aanpak. Er wordt aandacht besteed 
aan de condities, de veranderaanpak, de werkstromen, de projecten, de pro-
grammaorganisatie, de communicatie en de begroting. Het is belangrijk om te 
weten dat werkstroom 1 (het bepalen van de ‘stip’) leidend is voor de gedetail-
leerde programma-aanpak voor de realisatie van het merendeel van de werk-
stromen.  
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2 De diagnose 

2.1 Inleiding 

De doelstelling van de diagnose is het verkrijgen van inzicht in de huidige en de 
gewenste situatie van de shared services (ist-soll). Dit inzicht is nodig om te 
kunnen bepalen wat de ontwikkelopgave is, hoe de ontwikkeling vorm en inhoud 
gegeven zou moeten worden en wat daar voor nodig is.  
 

2.2 Aanpak diagnose 

In een periode van zes weken is een diagnose gesteld en is een conceptprogram-
maplan opgesteld in vijf stappen die schematisch, afgezet tegen de tijd, worden 
weergegeven in figuur 1.  
 

 
 
Figuur 1. Schematische weergave van diagnose tot ontwikkelplan 
 
 
Wekelijks heeft overleg met de opdrachtgever plaatsgevonden over de voortgang 
en de (tussen)resultaten waarmee continue sturing op het proces van diagnose-
onderzoek tot programmaplan gewaarborgd is. 
 

2.2.1 Stap 1 - Verzamelen  

In de eerste stap is het raamwerk voor het diagnoseonderzoek in overleg met de 
opdrachtgever vastgesteld; er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze, de 
planning, de overleg- en contactmomenten en de eindresultaten. 
 
In deze stap is tevens het referentiemodel dat gedurende het onderzoek gebruikt 
is, bepaald. Dit model wordt in paragraaf 2.3 toegelicht.  
 
Vervolgens zijn documenten bestudeerd die door Servicepunt71 zijn verstrekt bij 
aanvang van het onderzoek. Tevens zijn documenten bestudeerd die tijdens en na 
de gesprekken door de geïnterviewden zijn overhandigd. Een overzicht van de 
bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage 1. 
  

Verzamelen Analyseren Toetsen Rapporteren Consolideren

• Documentenstudie
• Interviews

• Bevindingen
• Conclusies

• Afstemmen
• 1e contouren

• Ontwikkelplan
• Afstemmen

• Besluitvorming
• Voorbereiding

Documentenlijst en
interviewoverzicht

Uitgebreide
presentatie (ist-soll)

Afgestemde 
verkorte presentatie

Afgestemd eindrapport
Genomen besluit 
inzake PGM

Start: 17-9-2012 Start: 8-10-2012 Start: 22-10-2012 Start: 1111----11-2012 Start: 12121212-11-2012
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Gelijktijdig met de documentenstudie zijn circa veertig (groeps)interviews 
gehouden met in- en extern belanghebbenden van Servicepunt71.  
Korte interviewverslagen zijn voor akkoord aan de geïnterviewden voorgelegd. 
Een overzicht van de geïnterviewden is opgenomen in bijlage 2. 

 
2.2.2 Stap 2 - Analyseren  

In de tweede stap van het onderzoek zijn de resultaten van de documentenstudie 
en de interviews met elkaar geconfronteerd en vervolgens geanalyseerd aan de 
hand van het gebruikte referentiemodel. Het resultaat van deze analyse is 
opgenomen in een presentatie die uitgebreid is doorgenomen met de opdracht-
gever. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. 
 

2.2.3 Stap 3 - Toetsen 

In de derde onderzoeksstap zijn de resultaten van de vorige stap samengevat in 
een presentatie op hoofdlijnen. Deze presentatie met waarnemingen, bevindin-
gen, conclusies en een doorkijk naar de programmaopzet, is voorgelegd aan in- 
en extern belanghebbenden in tien zogenaamde reviewbijeenkomsten. Hierbij is 
getoetst of deze belanghebbenden zich herkennen in de (tussen)resultaten, zowel 
inhoudelijk als procesmatig. Een overzicht van de uitgevoerde toetsingen is 
opgenomen in bijlage 3. 
 
De toetsingen hebben geleid tot enkele aanpassingen. De eindversie van de 
presentatie vormt de basis voor onderhavig eindrapport. 
 

2.2.4 Stap 4 - Rapporteren 

De verzamelde waarnemingen, de langs het referentiemodel gehouden bevin-
dingen en de getoetste resultaten zijn vervolgens samengevat en opgenomen in 
onderhavig eindrapport. Dit eindrapport is voorgelegd aan de opdrachtgever, het 
MT. Op basis hiervan hebben enkele aanpassingen plaatsgevonden. 
 

2.2.5 Stap 5 - Consolideren 

In de laatste stap wordt dit concepteindrapport besproken door de leden van het 
bestuur, de leden van het opdrachtgeversberaad en het verbindingsteam, waarna 
verdere besluitvorming volgt. 
 

2.3 Referentiemodel diagnose 

2.3.1 Het referentiemodel 

Bij diagnoseonderzoeken als deze is het in verband met de objectivering van de 
(tussen)resultaten van belang om gebruik te maken van een beproefd onder-
zoeksmodel. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van het door Twynstra 
Gudde ontwikkelde DOR-model; zie figuur 2.  
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Hoewel dit model niet als leidraad is gebruikt bij de totstandkoming van Servi-
cepunt71, is het model nu wel gebruikt om te ijken waar de organisatie zich na 
negen maanden bevindt. Daarnaast geeft het model samenhang, structuur en 
richting aan de ontwikkelopgave voor de komende tijd. 
 
 

 
 
Figuur 2. DOR-model 
 
 
Doelen stellen 
Het stellen van doelen geeft richting aan een organisatie. Hierbij is het van 
belang dat een doel een omschreven situatie bevat die op een vooraf vastgesteld 
tijdstip bereikt moet zijn. Onderdeel van het doelen stellen, is het doordenken en 
uitdragen van een missie: het concrete antwoord op de vraag wat de organisatie 
wil betekenen voor haar belanghebbenden. 
 
Organiseren 
Het organiseren geeft de inrichting van een organisatie weer. Hierbij is het van 
belang dat een organisatie in evenwicht is en een samenhangend geheel vormt 
voor wat betreft de zes organisatievariabelen: 
- strategie: het geheel van middelen waarmee vooraf gestelde doelen worden 

bereikt en de manier waarop dit wordt bestuurd. 
- structuur: de taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling  
- systemen: de regels, ICT en procedures waarmee het dagelijks functioneren 

gestuurd en ondersteund wordt. 
- personeel: de karakteristieken en vaardigheden van de medewerkers 
- cultuur: de gemeenschappelijke waarden en normen (van een groep mensen) 

en de daaruit voortvloeiende manieren van doen 
- managementstijl: de kenmerkende gedragspatronen van het management op 

elk niveau. 
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Realiseren 
Het produceren van goederen en het leveren van diensten. 
 

2.3.2 De toepassing van het referentiemodel 

De diagnose is in relatief weinig tijd uitgevoerd op basis van documentenstudie 
en interviews. Het referentiemodel is in vereenvoudigde vorm toegepast op de 
huidige situatie. Het referentiemodel is gebruikt om te waarborgen dat alle 
aspecten worden belicht (volledigheid) en om de onderzoeksresultaten (waarne-
mingen) te rubriceren.  
 
De onderzoeksresultaten (waarnemingen en bevindingen) zijn daarom in het 
volgende hoofdstuk als volgt gerubriceerd: 
- doelen stellen 
- organiseren: de ‘harde’ kant (strategie, structuur en systemen), inclusief de 

besturing 
- organiseren: de ‘zachte’ kant (personeel, cultuur en managementstijl). 
 
‘Realiseren’ vormt geen onderdeel van de diagnose; bij de service-eenheden 
Inkoop, HRM, Financiën, en ICT is en/of wordt hiervoor een specifieke door-
lichting uitgevoerd. Dit maakt geen deel van deze rapportage uit1. 
 

2.4 Waarnemingen en bevindingen 

2.4.1 Duiding  

De hierna opgenomen bevindingen en waarnemingen vormen de basis voor de 
ontwikkelopgave en het programmaplan. Er wordt vooral ingegaan op zaken die 
niet goed gaan en om (anders) aanpakken vragen.  
 
Geconstateerd wordt dat de bedrijfsvoering bij de latende gemeenten tot de 
overgang naar Servicepunt71 niet voldeed aan de maat waarmee de bedrijfs-
voering die Servicepunt71 nu levert wordt gemeten. Men wil nu goede dienst-
verlening, zakelijkheid, meetbaarheid en service; zaken die voor de start van 
Servicepunt71 in de eigen gemeente in algemene zin veel minder aan de orde 
waren. Daarbij heeft een aantal gemeenten aangegeven dat de bedrijfsvoering 
van hun organisatie bij overdracht naar Servicepunt71 niet op orde was, achter-
standen vertoonde en niet op alle onderdelen in control was. 
 
  

                                                           
1 De resultaten van de service-eenheidspecifieke doorlichtingen worden betrokken in 

het programma. 
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2.4.2 Doelen stellen 

De doelen die beoogd zijn met de op- en inrichting van Servicepunt71 zijn 
opgenomen in een bedrijfsplan2. Het bedrijfsplan bestaat uit drie onderdelen: een 
beschrijving van de ambitie die na vier jaar gerealiseerd moet zijn, een blauw-
druk van de organisatie, en een implementatieplan voor de komende vier jaar.  
In het bedrijfsplan ontbreken een beschrijving van de situatie bij de latende 
organisaties, een (volledige en objectieve) nulmeting en waardering van de 
‘boedel’. Welk deel van de ambitie op welk moment gerealiseerd moet zijn, hoe 
de organisatie er dan uitziet en welk deel van het implementatieplan daarvoor 
gereed moet zijn, is niet duidelijk.  
 
Het bedrijfsplan roept een aantrekkelijk toekomstbeeld op. Het geschetste 
perspectief is meestal niet onderbouwd en de condities die voor de realisatie 
nodig zijn, komen niet aan de orde. Zonder onderbouwing en zonder het benoe-
men van de noodzakelijke condities kan niet worden beoordeeld of het geschets-
te perspectief reëel en haalbaar is.  
 
De ambitie van Servicepunt71 is in het bedrijfsplan vertaald in doelstellingen. 
Deze doelstellingen zijn niet SMART. Het is niet duidelijk voor welke belang-
hebbende welke doelstelling gerealiseerd moet worden. Er is geen concreet plan 
met welke acties door wie wanneer nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. 
Daar waar doelstellingen wel SMART zijn, ontbreken condities en randvoor-
waarden. 
 
Daarnaast is het bedrijfsplan onvoldoende scherp in haar formulering, niet 
eenduidig en bevat het tegenstrijdigheden. Het bedrijfsmodel waarin gemeenten 
en Servicepunt71 gaan samenwerken lijkt een shared-serviceconcept maar is in 
de uitwerking in het bedrijfsplan en in de realisatie vooral een concentratie van 
bestaande werkzaamheden van vier gemeenten onder één dak. 
 

De randvoorwaarden die nodig zijn om de beoogde doelen te kunnen realiseren 
zijn onvoldoende scherp. Hierdoor is het onduidelijk of aan de randvoorwaarden 
is voldaan c.q. voldaan kan worden. Ook de consequenties van de gestelde 
doelen zijn onvoldoende scherp. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over een 
“dip” in de dienstverlening. De mogelijke effecten van deze “dip” en de maat-
regelen om onacceptabele effecten te ondervangen, zijn niet ingevuld. 
 
Ten slotte is het implementatieplan uitsluitend de agenda voor de oprichting en 
de ontwikkeling van de shared-serviceorganisatie Servicepunt71, terwijl de 
ontwikkeling ook inspanning en verandering vraagt van en in de gemeenten. Het 
gaat immers om het anders organiseren van de gehele bedrijfsvoering.  
  

                                                           
2 Waar in dit rapport het bedrijfsplan is vermeld, is verwezen naar Bedrijfsplan SSC 

Leidse Regio, van, voor en door de gemeenten d.d. 16 augustus 2010 (errata 28  

februari 2011). 
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In het bedrijfsplan is geen aandacht besteed aan de noodzakelijke veranderingen 
bij de gemeenten. Om te waarborgen dat de bedoelde veranderingen met elkaar 
in de pas lopen qua inhoud en tempo, dienen deze veranderingen onder regie van 
de latende en de ontvangende organisaties te worden gerealiseerd waarbij 
voldoende doorzettingsmacht nodig is. 
 

De doelen  in het bedrijfsplan zijn niet SMART. Het bedrijfsplan bevat tegenstrijdigheden, biedt 

onvoldoende inzicht in noodzakelijke condities en besteedt nauwelijks aandacht aan de inspanningen 

en consequenties voor alle betrokken organisaties.  

In het bedrijfsplan is geen samenhang aangebracht tussen de te realiseren ambities in de tijd, de 

inrichting en de daarvoor noodzakelijke implementatiestappen bij de latende organisaties (de 

gemeenten) en de ontvangende organisatie (Servicepunt71).  

Het bedrijfsplan kan dus niet worden gebruikt als fundament en stuurinstrument voor het inrichten 

van de bedrijfsvoering bij gemeenten en Servicepunt71.  
 
 

2.4.3 Organiseren: de ‘harde’ kant  

Strategie en (be)sturing 
Hoewel er een scheiding lijkt te bestaan in uitvoering, besluitvorming en 
toezicht, wordt deze scheiding in de praktijk niet toegepast. Volgens de 
gemeenschappelijke regeling is aan het dagelijks bestuur de uitvoering opge-
dragen en is het algemeen bestuur in zijn algemeenheid bevoegd tot ‘vaststel-
len’. Deze bevoegdheid kan ook worden overgedragen aan het dagelijks 
bestuur: “Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur ingevolge 
artikel 10, eerste lid, daartoe besluit, de desbetreffende aan het algemeen 
bestuur toekomende bevoegdheden uit.” Het onderscheid tussen de bevoegd-
heden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, in combinatie met de 
situatie dat de leden van het dagelijks bestuur dezelfde zijn als de leden van het 
algemeen bestuur, wordt daardoor troebel.  
 
De gemeentesecretarissen zijn eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van 
hun gemeente. Zij zijn opdrachtgever voor Servicepunt71. Het is lastig om 
invulling te geven aan deze rol aangezien de gemeentesecretarissen - als leden 
van het opdrachtgeversberaad - adviserend zijn aan het bestuur en in die rol geen 
bevoegdheden hebben. Het mandaat voor de (collectieve) contractering berust bij 
het algemeen bestuur. De verantwoordelijke gemeentesecretarissen, en namens 
hen de directeuren Bedrijfsvoering, kunnen daardoor de contractering en de 
levering niet sturen terwijl zij binnen hun gemeente wel (eind)verantwoordelijk 
zijn voor de bedrijfsvoering.  
 
Uit de functieprofielen, die bij gemeenten niet aangepast lijken te zijn, blijkt dat 
velen verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Wie nu specifiek waarvoor 
verantwoordelijk is, is onvoldoende duidelijk. Hierdoor houdt iedereen die in de 
bedrijfsvoering een formele rol heeft zich met alle aspecten van de bedrijfsvoe-
ring bezig vanuit zijn/haar eigen overtuiging, maar niet vanuit een heldere 
verantwoordelijkheid.  
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De besturing van de dienstverlening is niet ingericht op basis van normering van 
het gebruik, benchmarks van bijvoorbeeld kosten van dienstverlening, en de 
uitnutting van ‘trekkingsrechten’ door gemeenten. Er zijn onvoldoende 
(SMART) kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) en er zijn geen metingen van 
klanttevredenheid. 
 
Structuur 
Het bedrijfsplan beschrijft als leidend principe voor de organisatiestructuur van 
Servicepunt71 een functionele indeling. Welke afwegingen daaraan ten grond-
slag liggen en wat de consequenties daarvan zijn, is niet beschreven. Een ander 
passend leidend principe voor een shared-servicecentrum - organiseren naar 
vraag, productie en levering- is schijnbaar niet aan de orde geweest.  
 
De inrichting van Servicepunt71 is dientengevolge alleen gericht op de functio-
nele eenheden (de productie) en ook als zodanig georganiseerd. Klantgerichte 
concepten als frontoffice waarin de vraag wordt gebundeld en backoffices waarin 
de productie wordt geoptimaliseerd, ontbreken in het bedrijfsplan. Het in 
ontwikkeling zijnde dienstverleningsconcept, click-call-face, en het instrument 
dat daarvoor in gebruik is (Virtueel Service Punt), vragen dit echter wel.  
Ook de inrichting van de vraag bij Servicepunt71 en de levering bij de vier 
gemeenten komen niet als zodanig aan de orde in het bedrijfsplan. Wel zijn 
contramallen aangewezen, die op de dienstverleningsovereenkomst en de 
producten- en dienstencatalogi ‘sturen’ terwijl zij daartoe formeel niet bevoegd 
zijn. Met wie zij zaken doen, waarover en met welk mandaat zij opereren is 
onduidelijk. In de functieprofielen van de gemeenten is niet zichtbaar dat er 
aanpassingen zijn gedaan om de vraag en de levering van de diensten van het 
Servicepunt71 in te richten. 
 
Niet alleen de organisatie is niet ingericht op aanbod, vraag, productie en 
levering. De inrichtingscriteria voor de werkprocessen ontbreken in het bedrijfs-
plan. Op de vraag: “hoe doen jullie de dingen?” is het antwoord: “zoals we het 
altijd deden”. Voor elke gemeente bestaat nog een eigen werkwijze. En deze 
werkwijze vertoont manco’s. Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat wat zij 
hebben overgedragen niet op orde was, zoals beoogd in het bedrijfsplan.  
 
In het bedrijfsplan is nauwelijks aandacht besteed aan de bedrijfsvoering van 
Servicepunt71 zelf. De formatie die in het bedrijfsplan is opgenomen voor de 
bedrijfsvoering is marginaal en ook nog niet volledig ingevuld. Er is geen 
verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering anders dan de directeur Service-
punt71. De directeur heeft daardoor een dubbele functie. Hij moet zijn MT-leden 
aanspreken op het leveren van de diensten aan de klanten en is tegelijkertijd 
zowel opdrachtgever voor als gebruiker van de eigen bedrijfsvoering. Het 
klantbelang en het eigenbelang kunnen daardoor conflicteren. Voor de service-
eenheden kan het leveren van zowel de bedrijfsvoering van de gemeenten als van 
de eigen organisatie complex zijn, omdat de bedrijfsvoering van een shared-
serviceorganisatie op veel terreinen wezenlijk anders is dan de diensten die de 
service-eenheden aan de gemeenten leveren.  
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Daarnaast is het de vraag of de service-eenheden geëquipeerd zijn voor de 
bedrijfsvoering van Servicepunt71 en of de functiescheiding afdoende is ge-
regeld.  
 
Systemen: dienstverlening, producten, diensten en prijs 
De producten en diensten zijn gespecificeerd in het bedrijfsplan. De producten 
zijn niet genormeerd, noch in kwalitatieve noch in kwantitatieve zin. 
 
In het bedrijfsplan zijn standaard-, maat- en meerwerk onderscheiden. Het doel 
van het onderscheid is onduidelijk en een eenduidige definitie ontbreekt.  
 
Voor de financiering van de shared-serviceorganisatie heeft elke gemeente (een 
deel van) haar budget overgedragen. Er is geen relatie gelegd tussen dit budget 
en de af te nemen producten en diensten. Voor de betaling van de producten en 
diensten is gekozen voor een verrekensystematiek. Welke systematiek dat is en 
hoe deze precies werkt, is onduidelijk. Er lijkt een verband tussen inbreng en 
gebruik te zijn op basis van trekkingsrechten. De waardering van de inbreng 
ontbreekt; er is geen nulmeting gedaan. Het is dan ook niet duidelijk wie welk 
recht heeft en wat er gebeurt bij het meer of minder benutten van dit recht. Op de 
vraag hoe de verrekening verloopt in het geval van groei of krimp van de vraag, 
lijkt nog geen afdoende antwoord te zijn.  
 
Er kan op basis van het bedrijfsplan ook niet op de kosten van de producten 
worden gestuurd, omdat een kostprijsberekening nog ontbreekt. Dit maakt dat 
niet vastgesteld kan worden of de shared-serviceorganisatie efficiënt en concur-
rerend is. Daarnaast is er in het bedrijfsplan geen differentiatie aangebracht in de 
besturing van de producten en diensten naar aard. Het voeren van een admini-
stratie vraagt om een andere besturing dan het leveren van advies. Daar waar een 
administratie om standaardisatie, efficiency en continuïteit vraagt, vraagt advies 
om maatwerk, effectiviteit en beschikbaarheid. Omdat ook het recht op deze 
laatste dienstverlening niet duidelijk is, is het nog maar de vraag of de gemeenten 
kunnen beschikken over een adviseur die op een gegeven moment nodig is. 
Het is op basis van het bedrijfsplan niet mogelijk gebleken een gefundeerde 
uitspraak te doen over de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit van de 
dienstverlening van Servicepunt71, en uiteindelijk de kwaliteit van de bedrijfs-
voering bij de gemeenten, zelf te waarborgen. De prestatie-indicatoren zijn 
onvoldoende gedefinieerd.  
 

De bevinding voor de ‘harde’ organisatorische kant is, dat geen van de betrokken organisaties nog 

voldoende is ingericht op het shared-serviceconcept waardoor het concept nog niet naar behoren 

werkt. Ook de bedrijfsvoering van de shared-serviceorganisatie is onvoldoende ingericht. 

 

Daarnaast zijn de producten en diensten niet meetbaar in kwaliteit, kwantiteit en prijs. Er is geen 

inzicht in wie recht heeft waarop en wat de uitputting van een recht is. Sturing door zowel gemeenten 

als Servicepunt71 op het gebruik en de kosten is niet mogelijk.  
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Ten slotte voldoet de inrichting van de besturing op basis van het bedrijfsplan niet aan de daaraan te 

stellen eisen. De gemeentesecretarissen, de directeuren Bedrijfsvoering en de directeur Servicepunt71 

ontberen het benodigde stuurinstrumentarium. 

 
 

2.4.4 Organiseren: de ‘zachte’ kant 

Personeel 
Conform het bedrijfsplan, waarin gesteld is dat alles hetzelfde zou blijven, lijkt 
er rechtspositioneel voor de medewerkers van Servicepunt71 weinig gewijzigd 
ten opzichte van de oude situatie. De vraag is of de functieprofielen en beloning 
niet meer gericht hadden moeten worden op een shared-serviceconcept, contrac-
teren op en belonen naar resultaat (in plaats van belonen op basis van inspan-
ning). Resultaatsturing maakt dat medewerkers weten wat er van hen wordt 
verwacht, dat zij daarop aanspreekbaar zijn en daarnaar worden beloond.  
 
Bij de plaatsing lijkt er niet gekeken te zijn naar de voor een shared-
servicecentrum benodigde competenties. Er is geen ‘vlootschouw’ gehouden. 
Dat was ook niet nodig omdat de afspraak was dat alles zou blijven zoals het was 
en iedereen geplaatst zou worden. In de praktijk blijkt echter dat de wijze waarop 
de gemeenten naar de medewerkers van de shared-serviceorganisatie kijken van 
de ene op de andere dag is veranderd. De gemeenten zijn klant en opdrachtgever 
en de medewerkers van Servicepunt71 - eerst stafmedewerkers en collega’s - zijn 
leverancier en dienstverlener geworden. De medewerkers van Servicepunt71 
worden door de gemeenten, de ex-collega’s, aangesproken op prestaties. Mede-
werkers van gemeenten en Servicepunt71 zijn hierop onvoldoende voorbereid. 
Dit geeft een gevoel van onbehagen aan de zijde van de gemeenten en een gevoel 
van onzekerheid/onveiligheid aan de zijde van Servicepunt71. 
 
Een strategisch personeelsplan ontbreekt. Er is geen SMART meerjarenproduc-
tieplan opgesteld. Daardoor kan niet worden vastgesteld of de beschikbare 
kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit meerjarig past. Er heerst onzekerheid bij 
het personeel over wat de toekomst brengt. Wat gebeurt er met Servicepunt71 als 
er geen verplichte winkelnering meer is of als de vraag toe- of afneemt?  
 
Cultuur 
Velen hebben met enthousiasme meegewerkt aan het ontstaan van Servicepunt71 
en zijn begin dit jaar met energie gestart. In de praktijk lopen medewerkers tegen 
onverwachte problemen aan die niet eenvoudig op te lossen blijken. De gewij-
zigde verhoudingen tussen ex-collega’s, de toenemende druk van het manage-
ment, ontevredenheid van klanten, en het ontberen van een vaste werkplek 
maken dat het enthousiasme tanende is.  
 
Hoewel het bedrijfsplan in steekwoorden de gewenste cultuur weergeeft voor de 
beoogde shared-serviceorganisatie, is deze cultuur in het bedrijfsplan niet 
vertaald in een gemeenschappelijk normenkader en zijn er geen mechanismen 
ingebouwd om de gewenste cultuur, in termen van gedeelde waarden en gedrag, 
te creëren.  
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Medewerkers en management van gemeenten en Servicepunt71 voelen zich 
onvoldoende gehoord als het gaat om de tijd die nodig is om te leren van fouten 
en van elkaar, en om het feit dat het creëren van een andere, meer zakelijke en 
dienstverlenende cultuur, tijd kost. 
 
De successen die er zeker zijn en die ook de gemeenten ervaren, worden nauwe-
lijks gevierd. Mede oorzaak hiervan zijn de grote werkdruk bij medewerkers en 
de focus van klanten op zaken die beter moeten. 
 
Managementstijl 
Het MT is druk met de dagelijkse dienstverlening en het ad hoc en structureel 
oplossen van alle vraagstukken daarbij. Ondanks dat creëert het MT af en toe 
ruimte voor reflectie. Daaruit komt o.a. naar voren dat de rol die de manager in 
de samenwerking met de gemeenten heeft, onvoldoende duidelijk is. Dit komt 
mede doordat de processen onvoldoende ingericht zijn. Is de manager poort-
wachter, proceseigenaar of resultaatverantwoordelijk? Het bedrijfsplan geeft 
hierover geen helderheid.  
 
Het MT is hard aan het werk om de omslag te maken van individuele overtui-
gingen op basis waarvan ze hun rol invullen naar gemeenschappelijke overtui-
gingen op basis waarvan ze hun (gezamenlijke) rol invullen. Deze gemeenschap-
pelijke overtuigingen en concretisering zijn hard nodig omdat deze bijdragen aan 
een eenduidige identiteit van de medewerkers van Servicepunt71 zodat zij deze 
ook kunnen uitdragen naar de gemeenten.  
 
De medewerkers ervaren dat het management onvoldoende zichtbaar en bereik-
baar is. Oorzaken liggen in de dagelijkse hectiek van overleg, maar ook spelen 
de flexibele werkplekken hierin een rol.  
 
De stijl van leidinggevenden wordt meer en meer bepaald door de toenemende 
druk van de omgeving, omdat de klant vindt dat er nu eenmaal geleverd moet 
worden. Hoewel de ervaringen van de medewerkers veel nuances kennen, is het 
algemene beeld dat het management daardoor directief is en dat er onvoldoende 
erkenning is voor de problemen in de dagelijkse dienstverlening en het werken 
met een flexwerkconcept. Er is een risico van een negatieve spiraal, waarbij de 
druk van buiten wordt vertaald in interne druk van het management. 
 

De bevinding voor wat betreft de ‘zachte’ organisatorische kant is dat er onvoldoende ruimte is voor 

management en medewerkers van gemeenten en Servicepunt71 om te wennen aan de nieuwe situatie 

en samen verder te bouwen aan de shared services.  

Koers, inrichting en besturing geven onvoldoende houvast voor gedeelde kernwaarden en gedrag.  

Er is onvoldoende basis voor management en medewerkers van gemeenten om zich ontzorgd te 

voelen en te kunnen excelleren. 
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2.5 Conclusie 

Bij de oprichting van Servicepunt71 is weloverwogen en - gelet op de start-
datum - noodzakelijkerwijs gekozen voor een aanpak waarbij eerst de mede-
werkers van de vier gemeenten met hun eigen werk en werkwijze werden 
samengevoegd. Vervolgens zouden werkenderwijs de noodzakelijke verande-
ringen voor het laten werken van het shared-serviceconcept bij gemeenten en 
Servicepunt71 doorgevoerd worden. Deze opgave en aanpak geven voor Servi-
cepunt71 en gemeenten zeer veel ongemak (werkdruk, klantontevredenheid, 
vertraging in opbouw shared-serviceconcept, zeer veel onduidelijkheden in 
processen, besturing etc.) en zijn niet haalbaar gebleken omdat het bedrijfsplan 
onvoldoende richting geeft en de verandering complex is. 
 
Het bedrijfsplan lijkt een aantrekkelijk perspectief. Doordat strategie, blauwdruk 
en implementatieplan onvoldoende scherp zijn en in het bedrijfsplan geen 
samenhang is aangebracht in de te realiseren ambities in de tijd, de inrichting en 
de daarvoor noodzakelijke implementatiestappen bij zowel de latende (de 
gemeenten) als de ontvangende organisatie (Servicepunt71), bestaat er onvol-
doende samenhang en evenwicht tussen doelstellingen, inrichting en ontwikke-
ling. Er is dus geen samenhangend concreet bedrijfsmodel voor de bedrijfsvoe-
ring van de samenwerkende gemeenten en Servicepunt71.  
 
Door het beschrijven van wenkende perspectieven, zonder deze voldoende te 
onderbouwen, daarvoor scherpe condities te stellen en consequenties te accepte-
ren, is het de vraag of de beloften waargemaakt kunnen worden.  
 
De inrichting van de shared-serviceorganisatie bij gemeenten en Servicepunt71 
heeft onvoldoende stevig fundament waardoor keuzes onvoldoende navolgbaar 
zijn en samenhang ontbreekt. Alle betrokkenen merken dit dagelijks. Discussies 
duren voort en projecten komen niet verder dan planvorming.  
 
De verandering is complex doordat er veel aspecten tegelijkertijd geregisseerd 
moeten worden. Inrichting van de shared services betekent verandering van de 
besturing van de bedrijfsvoering op strategisch, tactisch en operationeel niveau, 
en verandering van de inrichting van de bedrijfsvoering op zich. Er zijn niet 
alleen veel belanghebbenden - bestuurders, gemeentesecretarissen, directeuren 
Bedrijfsvoering, integrale managers, dagelijkse gebruikers bij gemeenten en 
management en medewerkers van Servicepunt71 - ook het belang van de 
bedrijfsvoering is groot. Fouten in de bedrijfsvoering kunnen immers grote 
gevolgen hebben. Daarnaast vraagt de dagelijkse dienstverlening alle aandacht 
en zijn er harde taakstellingen die gerealiseerd moeten worden. Er is onvoldoen-
de tijd en ruimte voor het management van Servicepunt71 en van de gemeenten 
om, naast de dagelijkse dienstverlening, de ontwikkelopgave te organiseren en te 
realiseren. Ook is in algemene zin het management bij gemeenten en bij Service-
punt71 (vanwege plaatsingsregels) niet op deze opgave geselecteerd.  
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De noodzakelijke kennis van en ervaring met shared services, bedrijfsvoering en 
het voeren van regie op een dergelijke forse transitie, zijn bij management en 
medewerkers in onvoldoende mate aanwezig. Met dit laatste moet terdege 
rekening worden gehouden bij de bemensing van de programmaorganisatie. 
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3 De ontwikkelopgave 

3.1 Inleiding 

Gemeenten en Servicepunt71 ervaren langzamerhand de voordelen van een 
shared-serviceorganisatie. Zo wordt bijvoorbeeld constructief samengewerkt aan 
verschillende dossiers, zoals het informatiebeveiligingsplan. Deze samenwerking 
leidt tot nieuwe vakmatige inzichten en het delen van handige werkwijzen. 
Gemeenten en Servicepunt71 zijn dan ook overtuigd van het nut en de noodzaak 
van doorontwikkeling van de shared services en het belang van een goede 
samenwerking in de regio.  
 
De vraag ligt voor wát ontwikkeld moet worden. In paragraaf 3.2 is de ontwik-
kelopgave beschreven. In paragraaf 3.3 zijn scenario’s voor de organisatie van de 
shared services beschreven. Deze scenario’s zijn opgenomen om de lezer een 
indruk te geven van de mogelijke toekomstbeelden, de ‘stip op de horizon’. 
 

3.2 Wat is de ontwikkelopgave? 

De ontwikkelopgave is het aanscherpen van de stip op de horizon, het benoemen 
van de consequenties en de condities van deze stip op de horizon en het geaccep-
teerd krijgen van de consequenties en condities die de stip op de horizon met 
zich brengt. Pas dan is de ontwikkelopgave concreet en zijn de randvoorwaarden 
geregeld, pas dan kan er een realisatieplan worden gemaakt en pas dan kunnen 
gemeenten en Servicepunt71 de stip op de horizon realiseren.  
 
Een andere opgave is het ‘openhouden van de winkel’ in 2013 op een zodanige 
manier dat er voldoende rust en ruimte is om de kwaliteit van de diensten te 
kunnen garanderen, de klant zich gehoord voelt en de medewerkers zich senang 
voelen. 
 
De acceptatie van de consequenties van de stip op de horizon is een zaak van de 
gemeenten en bestuur. De realisatie van de stip op de horizon en ‘de winkel 
openhouden’ in 2013 is een zaak van gemeenten en Servicepunt71 in hun 
gedeelde verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. Als de consequenties 
niet acceptabel zijn en/of de condities niet geregeld zijn, kunnen gemeenten en 
Servicepunt71 de stip op de horizon niet realiseren. De ontwikkelopgave is 
daarom geen zaak van het managementteam van Servicepunt71 maar een 
gemeenschappelijke opgave van bestuur, gemeenten en Servicepunt71. Het gaat 
om de doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering. Dat doe je samen, 
waarbij ieder zijn eigen taak en verantwoordelijkheid heeft, waarop ieder 
aanspreekbaar is. 
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3.2.1 Realiseren stip op de horizon 

De ontwikkelopgave is zoals gezegd het realiseren van de stip op de horizon. Dit 
betekent het uitwerken en vaststellen van de stip op de horizon, het accepteren 
van consequenties en het regelen van condities. Pas daarna volgt de realisatie van 
de stip op de horizon. Dan kunnen de ‘harde’ kant (strategie, systemen, structu-
ren) en de ‘zachte’ kant (personeel, cultuur, managementstijl) worden georgani-
seerd. Pas daarna zal de bedrijfsvoering voldoen aan de daaraan te stellen eisen.  
 

3.2.2 ‘De winkel openhouden’  

Tijdens het realiseren van de stip op de horizon moet ‘de winkel openblijven’ en 
moeten taakstellingen worden gerealiseerd. Daarvoor moet een aantal organisa-
torische maatregelen worden genomen.  
 
Organiseren: ‘de harde kant’  
Het is van belang om focus aan te brengen zodat er rust en ruimte ontstaat om de 
afspraken na te komen. Dit betekent scherp afspreken wat er in 2013 geleverd 
kán en wat geleverd móet worden, wat niet, welke taakstellingen gerealiseerd 
kunnen worden en welke niet. Het bepalen en regelen van condities, het accepte-
ren van consequenties en hierover SMART-afspraken maken met bestuur, 
gemeentesecretarissen, directeuren Bedrijfsvoering, managers service-eenheden 
Servicepunt71 en met de directeur Servicepunt71. Ook binnen Servicepunt71 
zullen scherpe afspraken gemaakt moeten worden over de productie en levering 
met de managers van de service-eenheden, de teamleiders en de medewerkers 
zodat iedereen weet wat er van hem/haar wordt verwacht in 2013 en iedereen 
daarop aanspreekbaar is. 
 
Om hieraan te kunnen voldoen is het nodig dat bij Servicepunt71 een verant-
woordelijke voor de bedrijfsvoering van Servicpunt71 zelf wordt aangesteld en 
dat de bezetting op het terrein van bedrijfsvoering op sterkte wordt gebracht.  
 
Organiseren: ‘de zachte kant’ 
Voor het komende jaar is het van belang om de werkomgeving bij de medewer-
kers van Servicepunt71 te optimaliseren en onzekerheden te minimaliseren door 
het creëren van: 
- zekerheid: zorgen voor routine in de organisatie: “zo doen we de dingen”  
- voorspelbaarheid: maken van duidelijke werkafspraken zodat duidelijk is 

wat er van wie wanneer wordt verwacht. Gebruik hiervoor bekende metho-
den en technieken zoals POP’s, functionerings- en beoordelingsgesprekken 
en leg deze vast 

- vertrouwen: creëer een veilige omgeving waarin fouten mogen voorkomen 
(dit vraagt ruimte van klantorganisaties) maar waarin je wel aangesproken 
wordt op die fouten om daarvan te leren. 
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De wijze waarop de ontwikkelopgave gerealiseerd kan worden is in hoofdstuk 4, 
Programmaplan, beschreven. Alvorens hiertoe over te gaan zijn in de volgende 
paragraaf drie scenario’s beschreven die als basis kunnen dienen voor de aan-
scherping van het bedrijfsmodel, de stip op de horizon. 
 

3.3 Scenario’s 

3.3.1 Duiding  

De hierna beschreven scenario’s zijn voorbeelden waaraan gedacht kan worden 
bij de aanscherping van het bedrijfsmodel, de stip op de horizon. Er worden eerst 
twee uiterste vormen beschreven: 
- scenario 1: Servicepunt71 als “winkel” 
- scenario 2: Servicepunt71 als afdeling Bedrijfsvoering  
- daarna scenario 3: Servicepunt71 zoals wenselijk lijkt op basis van de 

documentatie en de interviews.  
 
Hoewel scenario 3 iets verder is uitgewerkt dan de scenario’s 1 en 2, zijn de 
scenario’s nadrukkelijk geen uitgewerkt bedrijfsmodel. De uitwerking is onder-
deel van het programma. De scenario’s dienen vooral als handvat voor de 
gedachtevorming.  
 

3.3.2 Scenario 1 – Servicepunt71 als “winkel”  

Servicepunt71 is een shared-servicecentrum in optima forma en heeft als doel de 
gemeenten optimaal te bedienen en te concurreren met de markt. De gemeenten 
zijn klant. Servicepunt71 biedt producten en diensten, afgestemd op de behoefte 
van de klant, tegen een concurrerende prijs. Differentiatie in producten en 
diensten is nodig om optimaal invulling te geven aan de behoefte van de klant. 
Het concept is: de klant bestelt, Servicepunt71 levert en de klant betaalt.  
 
Dit kader betekent dat Servicepunt71 zo wordt ingericht dat zij de behoeften van 
de klant kent, kan differentiëren in producten en prijs en afrekent met de klant op 
basis van contract/afname. Er is een productportfolio, kostprijzen worden 
berekend, en contracten worden gesloten. Er wordt strak gestuurd op contracte-
ring, realisatie en betaling. Er worden eisen gesteld aan de input die Service-
punt71 ontvangt; voldoet de input niet aan deze eisen, dan wordt deze terugge-
stuurd naar de klant. De gemeenten sturen strak op wat wordt geleverd. Voldoet 
de levering niet aan de contractuele afspraak, dan volgt correctie door Service-
punt71 binnen de afgesproken contractuele voorwaarden. De organisatie van 
Servicepunt71 wordt ingericht naar klant in frontoffices en naar product in de 
backoffices. Innovatie van het productportfolio vraagt continu de aandacht om 
tevreden klanten te behouden en opnieuw te contracteren. Er moet geïnvesteerd 
worden in onderzoek en ontwikkeling, in klantgerichtheid van medewerkers en 
blijvende inzetbaarheid. De cultuur is productgericht, klantvriendelijk, maar 
zakelijk. Boter bij de vis. Beloning naar prestatie.  
 
 



 

 
 

 18/32 

 

3.3.3 Scenario 2 – Servicepunt71 als geconcentreerde afdeling Bedrijfsvoering 

Servicepunt71 is de afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente(n). Zij heeft de 
indirecte verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gemeenten. Servi-
cepunt71 is direct verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringsfuncties, namens de 
gemeentesecretarissen. Servicepunt71 is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de input en de output. Zij stelt de randvoorwaarden aan de gemeenten om die 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Servicepunt71 bepaalt, binnen de 
vigerende wet- en regelgeving en de door haar op te stellen en door gemeentese-
cretarissen vast te stellen kaders en richtlijnen, wat er wordt gedaan en hoe dat 
wordt gedaan. Zij beschikt over een budget dat gebaseerd is op een percentage 
van de begroting van de gemeenten. Servicepunt71 bepaalt wat moet en wat kan 
binnen het beschikbare budget. Zij doet voorstellen voor prioritering en de 
gemeentesecretarissen bepalen en stellen vast. De organisatie wordt functioneel 
ingericht, de bedrijfsvoering staat voorop. Er wordt geïnvesteerd in vakmanschap 
en beloning naar expertise. 
 

3.3.4 Scenario 3 – Servicepunt71: passend bij de behoefte 

Scenario 3 lijkt het meest tegemoet te komen aan de verwachtingen van veel 
stakeholders op basis van de door hen opgedane praktijkervaring in de afgelopen 
maanden.  
 
Visie en strategie 
De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude onderkennen het 
belang van schaalvoordelen. Zij werken intensief samen aan de realisatie hier-
van. Voor de bedrijfsvoeringsfunctie is Servicepunt71 opgericht dat in opdracht 
van de aangesloten deelnemers twee soorten bedrijfsvoering uitvoert:  
- uitvoerend: bedrijfsvoeringstaken die administratief en beheersmatig van 

aard zijn en essentieel voor de gebruikers. Focus op operational excellence 
- strategisch/tactisch: bedrijfsvoeringstaken die om functionele en specifieke 

kennis vragen van de klantorganisaties, ofwel de beleids- en adviesdiensten. 
Focus op customer intimacy. 

 
Algemene ontwerpcriteria die van toepassing zijn op dit bedrijfsmodel zijn: 
- sensitiviteit voor klanteisen en -verwachtingen ten behoeve van het vorm-

geven van de dienstverlening 
- minimale kosten voor het vooraf bepaalde niveau van dienstverlening 
- heldere en eenduidige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
- processen zijn efficiënt, effectief en gericht op het realiseren van schaal-

voordelen 
- de werkomgeving is uitdagend, stimulerend en met een passende belonings-

systematiek. 
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Specifieke ontwerpcriteria voor de concretisering van het bedrijfsmodel zijn: 
- de basisinfrastructuur wordt ingericht volgens de principes van operational 

excellence en komt tot uiting in efficiëntie, effectiviteit (uitmuntende presta-
ties van de operationele processen), lage productiekosten, geringe uitval en 
volledige controle 

- de adviesdiensten zijn ingericht volgens de principes van customer intimacy; 
dit komt tot uiting in een vertrouwensrelatie met de klanten, weten wat er 
speelt en focussen op de optimale oplossing voor iedere klant; dienstverle-
ning op maat 

- beleid is òf onderdeel van de basisinfrastructuur, en de kosten daarvan zijn 
onderdeel van de aansluitkosten, òf is een adviesdienst. 

 
Besturing 
De gemeentesecretarissen bepalen gezamenlijk de inhoud van de basisinfrastruc-
tuur en de aard van de adviesdiensten. Zij zorgen er voor dat de behoefte van hun 
organisatie gespecificeerd en onderbouwd is en dat de haalbaarheid afgestemd is 
met de managers van de service-eenheden. De directeur Servicepunt71 bepaalt 
de condities voor de levering (prijs/kwaliteit). Daar waar dilemma’s zijn tussen 
noodzaak en condities, hakken gemeentesecretarissen en directeur Servicepunt71 
samen de knopen door. Het algemeen bestuur, bestaande uit de betreffende 
bestuurders van de vier gemeenten, houdt toezicht.  
 
De gemeentesecretarissen zorgen binnen hun organisatie ervoor dat gewerkt 
wordt met de basisinfrastructuur conform de aanwijzingen van Servicepunt71. 
Zij zorgen tevens ervoor dat de adviesdiensten van Servicepunt71 worden 
betrokken binnen hun budgettaire kaders. 
 
De sturing van de basisinfrastructuur is de verantwoordelijkheid van de geza-
menlijke gemeentesecretarissen en de directeur Servicepunt71. Zij toetsen de 
geplande en gerealiseerde uitvoering, efficiency, gebruikerstevredenheid en 
vergelijking met andere shared-serviceorganisaties (benchmarks). De sturing van 
de adviesdiensten door de gemeentesecretarissen en de directeur Servicepunt71 
beperkt zich tot inzetbaarheid (declarabiliteit). De sturing op inhoud en kwaliteit 
van de adviesdienst ligt bij de opdrachtgever (de budgethouder binnen de 
gemeente) en de opdrachtnemer (de adviseur van Servicepunt71 of, ingeval van 
problemen, diens manager). 
 
Bovenstaand concept betekent dat bij de ontwikkelopgave van Sevicepunt71 
nadere aandacht besteed moet worden aan het organiseren van de ‘harde’ en de 
‘zachte’ kant. 
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Organiseren: ‘harde’ kant 
 
Organisatiestructuur 
Voor de basisinfrastructuur is Servicepunt71 ingericht naar vraag, productie en 
levering. De processen zijn conform de Lean-methodiek ingericht. Voor de 
adviesdiensten is er een groep van professionals met ingewijde adviseurs die een 
vertrouwensrelatie hebben met de klant, weten wat er speelt bij de klant en 
focussen op de optimale oplossing voor elke klant. Dienstverlening op maat.  
 
Processen en systemen 
De bedrijfsvoeringsfuncties die deel uitmaken van de basisinfrastructuur zijn 
administratieve en beheerprocessen op het gebied van personeel, ICT, juridische 
zaken, financiën, automatisering, inkoop en facilitaire dienstverlening. De 
producten en diensten die worden geleverd zijn gedefinieerd, genormeerd en 
voldoen aan (wettelijke) kaders.  
 
De processen voor de basisinfrastructuur zijn strak gestandaardiseerd en gedigi-
taliseerd. In- en output worden zoveel mogelijk digitaal aangeleverd. Ook de 
interactie met gebruikers gebeurt zo veel mogelijk digitaal. Er is sprake van 
verplichte winkelnering door de deelnemers; zowel de aansluiting op de basis-
infrastructuur als het gebruik ervan wordt in rekening gebracht. De organisatie is 
ingericht op processen. Gemeenten zijn gebruiker. 
 
Voor advies bepaalt de behoefte van de klant de werkwijze. De kosten van de 
adviesdiensten worden in rekening gebracht op basis van uren x uurtarieven. De 
gemeenten kunnen deze adviesdiensten van Servicepunt71 betrekken maar zijn 
vrij om andere keuzes te maken. Als Servicepunt71 de adviescapaciteit niet te 
gelde kan maken, resteert een negatief saldo dat voor rekening van de eigenaren 
komt. Het is dus zaak dat gemeenten en Servicepunt71 de eigen adviseurs 
optimaal inzetten. In dit model is aandacht nodig voor het noodzakelijke samen-
spel tussen de adviseur en de verantwoordelijke voor de basisinfrastructuur die 
informatie moet leveren.  
 
Organiseren: ‘zachte’ kant 
 
Personeel en profielen 
Medewerkers zijn toegerust voor hun functie in termen van werkomgeving, 
kennis, kunde en ervaring. Dit is opgenomen in een strategische personeelsplan-
ning en vertaald in functie- en competentieprofielen, een functieboek. De 
plaatsing van medewerkers is conform functie- en competentieprofielen uitge-
voerd. De OR is hierbij intensief betrokken. Om continue verbetering van de 
functie-uitoefening te stimuleren, worden periodiek functionerings- en beoorde-
lingsgesprekken gevoerd waarvan verslagen terug te vinden zijn in het perso-
neelsdossier. 
 
De medewerkers voor de basisinfrastructuur houden van operationele processen. 
Zij worden uitgedaagd door beter en goedkoper, foutreductie, en in control zijn.  
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De adviseurs houden van hun vak en zijn nauw betrokken bij de gemeenten. Zij 
worden uitgedaagd door complexe vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen.  
 
Cultuur 
De kernwaarden zijn zakelijk, afspraak is afspraak en aanspreekbaarheid. De 
cultuur is dus zakelijk. Voor de basisinfrastructuur worden medewerkers aange-
sproken op productrealisatie en kosten. Voor de adviesdiensten worden mede-
werkers aangesproken op klanttevredenheid. Het Nieuwe Werken en het flex-
werkconcept zijn hiervan de resultanten, onder voorwaarde dat de werkprocessen 
(volledig) gedigitaliseerd zijn. 
 
Managementstijl 
In algemene zin beheerst het leidinggevend kader situationeel leiderschap, 
passend bij Het Nieuwe werken, bij de aard, omvang en complexiteit van de 
werkzaamheden én de taakvolwassenheid van de medewerkers. In ieder geval 
kan men schakelen tussen begeleidend en directief, al naar gelang de situatie dat 
vraagt. 
 
Het leidinggevend kader van de basisinfrastructuur is meester in operational 
excellence; zij focust op uitmuntende prestaties tegen zo laag mogelijke kosten. 
Het leidinggevend kader van de adviseurs is meester in customer intimacy; zij 
weten wat er speelt bij de klant, zijn coach en stimuleren ontwikkeling. Het 
leidinggevend kader vertoont voorbeeldgedrag op het gebied van opdrachtgever- 
en opdrachtnemerschap.  
 
Afsluitend is in hieronder een tabel opgenomen met de essentiële verschillen 
tussen de scenario’s 1, 2 en 3. Een en ander dient nader te worden uitgewerkt.  
 
 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Eindverantwoordelijk  

voor de bedrijfsvoering 

Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris 

Verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de bedrijfs-

voering  

Directeur Bedrijfs- 

voering gemeenten 

Servicepunt71 Basis: Servicepunt71 

Advies: Gemeenten 

 

Uitvoerder 

 

Servicepunt71 Servicepunt71 Servicepunt71 

Budgethouder Directeur Bedrijfs- 

voering 

Servicepunt71 Basis: Servicepunt71 

Advies: Gemeenten 

 
Figuur 3. Essentiële verschillen tussen de scenario’s 1, 2 en 3 
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4 Programmaplan 

4.1 Inleiding 

In het programmaplan wordt beschreven op welke wijze invulling gegeven kan 
worden aan de ontwikkelopgave. Het programmaplan is de leidraad voor het 
bepalen en het realiseren van de stip op de horizon en het ‘openhouden van de 
winkel’. Het biedt houvast voor wat aangepakt moeten worden en hoe dit moet 
worden georganiseerd. 
 
In paragraaf 4.2 wordt stilgestaan bij de condities voor dit plan en in paragraaf 
4.3 bij de veranderaanpak. Paragraaf 4.4 bevat de werkstromen van het pro-
gramma, paragraaf 4.5 de programmaorganisatie en paragraaf 4.6 de tijdlijn. 
Paragraaf 4.7 gaat over de programmacommunicatie, paragraaf 4.8 over de 
begroting. Tot slot is in paragraaf 4.9 de risicoparagraaf opgenomen.  
 

4.2 Condities 

De doorontwikkeling van de shared services is, in het brede kader van de 
bedrijfsvoering van vier gemeenten, een ontwikkelopgave van formaat. Er 
moeten keuzes worden gemaakt, condities worden ingevuld en consequenties 
worden geaccepteerd en georganiseerd.  
 
Dit betekent keuzes maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau op 
meerdere functionele gebieden door verschillende stakeholders met verschillende 
maar ook gemeenschappelijke belangen. Dit vraagt om een omgeving waarin 
scherpe discussies gevoerd kunnen en mogen worden over de keuzes, de haal-
baarheid, de voorwaarden en de acceptatie. Gemeenschappelijke, gedragen 
keuzes. Dat is de inzet. Als er geen keuzes gemaakt kunnen worden is doorzet-
tingsmacht nodig. Daaraan moeten betrokkenen zich conformeren en zorgen 
voor de acceptatie bij hun eigen organisatie. Zij zijn daarop aanspreekbaar.  
 
De keuzes zullen moeten leiden tot veranderingen in de ‘harde kant’ en in de 
‘zachte kant’ van de organisatie. Verandering regel je niet op papier. Verande-
ring is een resultante van een proces waarin mensen vanuit hun verantwoorde-
lijkheid doorleven wat en waarom er iets verandert en waarin zij zélf vorm 
kunnen geven aan die nieuwe inhoud. Alleen dan zal er iets veranderen. Alleen 
dan leidt de uitvoering van dit programma tot verandering. Dit vraagt om ruimte 
en tijd voor functionele belanghebbenden om mee te kunnen en mogen doen in 
het proces. Gericht meedoen vanuit formele verantwoordelijkheden en rollen om 
zelf vorm te geven aan de inhoud. Het betekent dat betrokkenen zich moeten 
schikken in hun formele verantwoordelijkheid en rol en daarop aanspreekbaar 
zijn. 
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Meedoen in het proces lijkt strijdig met de vaart en de energie die nodig zijn om 
deze veranderopgave in te vullen. Lijkt, want de investering aan de voorkant 
wordt - zo leert de praktijk - terugverdiend aan de achterkant. De andere kant van 
de medaille is dat bij gemeenten en Servicepunt71 de ‘winkel open moet blij-
ven’. Dat zal soms knellen. Het is dus van groot belang dat er door een SMART-
werkplan 2013 ruimte in tijd en capaciteit worden gecreëerd om te werken aan 
de doorontwikkeling. Ook zal er gelijktijdig geïnvesteerd moeten worden in 
programmatisch en projectmatig werken, zodat medewerkers geëquipeerd zijn 
om effectief en efficiënt bij te dragen aan het programma. 
 
Het veranderproces moet voorspelbaar zijn. Kleine stapjes zodat het verander-
proces navolgbaar is voor iedereen die het aangaat. Niet hard werken aan een 
eindresultaat en dan toch terug naar de tekentafel moeten omdat het anders was 
bedoeld of verwacht. Dit kan door het volgen van standaardstappen: initiatie en 
ontwerp, acceptatie, uitvoering en evaluatie. Het vraagt om ruimte om met elkaar 
in gesprek te gaan over tussenresultaten, om te kunnen herzien, aan te passen 
maar ook af te sluiten zodat betrokkenen bewust en formeel het ontwerp accepte-
ren en zich voor 100% inzetten voor de uitvoering, om het samen beter te maken.  
 
Het programmaplan beschrijft geen rechte lijn van A naar B. De weg erheen én 
het resultaat zijn de resultanten van ieders bijdrage.  
 

4.3 Veranderaanpak 

De veranderaanpak is gericht op het bij elkaar brengen van de spelers die een 
gezamenlijk belang hebben waarin zij samen doelen, doelstellingen en condities 
bepalen, gezamenlijk consequenties aanvaarden en condities verzorgen. Ook 
bepalen zij samen de stappen en het tempo. Om kennis en ervaring in te brengen 
en voortvarendheid in het traject te houden, vinden gesprekken en discussies 
plaats aan de hand van inhoudelijke expertvoorstellen. 
 
Belangrijk uitgangspunt voor de organisatie van het programma zijn de formele 
verantwoordelijkheden. Formeel verantwoordelijken voor de bedrijfsvoering 
zitten aan het stuur. De uitvoering gebeurt door een tijdelijke programma-
organisatie waarin programmamanager, projectmanagers en experts met ervaring 
in shared services, bedrijfsvoering en transitie zorgen voor de uitvoering van het 
programma. Medewerkers werken vanuit hun functionele verantwoordelijkheid 
mee aan het programma.  
 
Het verandertraject is een dynamisch proces. Gaandeweg treden blokkades op of 
ontstaat een vloedgolf aan energie. De programmamanager is continu op zoek 
naar deze blokkades en energie, en intervenieert om doorbraken te forceren of de 
balans terug te brengen. 
 
Meten is weten. De verandering vraagt inspanning van velen. Overwogen kan 
worden om bij aanvang metingen uit te voeren naar bijvoorbeeld de klant- en/of 
medewerkerstevredenheid. Deze metingen zorgen er voor dat het effect van het 
programma concreet meetbaar wordt.  
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4.4 Werkstromen 

De ontwikkelopgave - de ‘winkel openhouden’ in 2013 en het bepalen en 
realiseren van de stip op de horizon - wordt gerealiseerd in een programma met 
vier werkstromen: 
1. inrichting en realisatie van de gezamenlijke bedrijfsvoering op de functione-

le gebieden HR, ICT, inkoop, juridisch, facilitair en financiën voor gemeen-
ten en Servicepunt71 

2. inrichting bedrijfsvoering Servicepunt71 
3. werkplan 2013 
4. werkomgeving. 

 
 

 
 
Figuur 4. De vier werkstromen van het programma 
 
 
Werkstroom 1 Inrichten gezamenlijke bedrijfsvoering 
Werkstroom 1 start nadat de stip op de horizon scherp is en vastgesteld is. Pas 
hierna kunnen de processen, systemen en organisatie voor HR, ICT, inkoop, 
juridisch, facilitair en financiën voor de gemeenten en Servicepunt71 in detail 
worden ontworpen. Dit is het ontwerp van de bedrijfsvoering in de keten voor 
gemeenten en Servicepunt71; de soll-situatie. Nadat de soll-situatie is vastge-
steld, kunnen veranderplannen worden gemaakt en kan de realisatie starten. Deze 
werkstroom bestaat uit de volgende vier stappen:  
1. bepalen stip op de horizon: in deze fase wordt het bedrijfsmodel (inclusief 

het besturingmodel) bepaald en vastgesteld. Ook worden de kaders voor het 
detailontwerp van de processen, systemen en organisatie voor HR, ICT,  
inkoop, juridisch, facilitair en financiën bepaald en vastgesteld 

2. ontwerpen bedrijfsvoering: in deze fase worden in detail de processen, 
systemen en organisatie voor HR, ICT, inkoop, juridisch, facilitair en finan-
ciën ontworpen. Er ontstaat zo een soll-situatie voor HR, ICT, inkoop, juri-
disch, facilitair en financiën 

  

Werkstroom 1
Inrichten gezamenlijke bedrijfsvoering

Werkstroom 2
Inrichten bedrijfsvoering Servicepunt71

Werkstroom 3
Werkplan 2013

Werkstroom 4
Werkomgeving
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3. plannen verandering (van ist naar soll): in deze fase wordt de ist-situatie in 
beeld gebracht. Op basis hiervan kan worden bepaald wat wanneer gedaan 
moet worden om de soll-situatie te realiseren. Er wordt bepaald op welke 
wijze dit gedaan wordt en wat daarvoor nodig is. Dit alles wordt vastgelegd 
in het veranderplan. 
Er ontstaan zo vijf veranderplannen die gaan over de noodzakelijke verande-
ringen in processen, systemen en organisatie voor HR, ICT, inkoop, juri-
disch, facilitair en financiën bij gemeenten en Servicepunt71. De directeuren 
Bedrijfsvoering van gemeenten en Servicepunt71 zijn de verandermanagers. 
 
 

 
 
Figuur 5. De vijf veranderplannen 
 
 

4. realiseren verandering: in deze fase wordt de verandering gerealiseerd. Er 
zijn dan vijf verandertrajecten waarmee uiteindelijk de stip op de horizon 
wordt gerealiseerd. 

 
Werkstromen 2 en 3 – Inrichting bedrijfsvoering Servicepunt71 en Werkplan 2013 
Voor werkstroom 2 is het noodzakelijk dat eerst een hoofd Bedrijfsvoering voor 
Servicepunt71 wordt aangesteld. Nadat de stip op de horizon is vastgesteld kan 
vervolgens gestart worden met de inrichting van de bedrijfsvoering voor Servi-
cepunt71. Werkstroom 3, werkplan 2013, loopt al en wordt onder regie van het 
programma gebracht.  
 
Werkstroom 4 - Werkomgeving 
Deze werkstroom heeft als doel de werkomgeving van Servicepunt71 te 
verbeteren door de gevoelde onbehaaglijkheid bij de gemeenten en de onvei-
ligheid van de medewerkers van Servicepunt71 te minimaliseren. Om dit te 
realiseren worden onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- het doorlopen van het professionaliseringstraject (dit is al gaande en wordt 

hierin ondergebracht) 

Veranderplan Veranderplan Veranderplan Veranderplan Veranderplan

Gemeente

Spoor

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Zoeterwoude SP71

Processen

Systemen

Organisatie
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- het samen met medewerkers vormgeven van de personele ‘doorstroom-
cyclus’ door het ontwikkelen van standaardmethoden en -technieken (per-
soonlijke ontwikkelingsplannen, functioneren, beoordelen etc.) 

- het samen met medewerkers van gemeenten en Servicepunt71 uitwerken 
van afspraken omtrent geldende regels en procedures (hoe gedragen we ons) 

- het samen met medewerkers ontwikkelen en inbedden van structureel 
reflecteren, leren en ontwikkelen 

- het inventariseren van reeds lopende projecten, doorlichtingen en andere 
verbeterinitiatieven bij Servicepunt71 en het stroomlijnen van deze activitei-
ten met het ontwikkelprogramma (zo nodig integreren) 

- het samenvatten van het bovenstaande in een Personeelswijzer die wordt 
vastgesteld en wordt gebruikt. 

 
Projecten 
Binnen de vier werkstromen worden projecten uitgevoerd die zowel de ‘harde 
kant’ als de ‘zachte kant’ van de ontwikkelopgave. De projecten worden 
conform de projectmanagementmethode van Twynstra Gudde uitgevoerd. De 
projectplannen worden volgens een standaardformat opgesteld en bevatten een 
opdrachtomschrijving, een resultaatdefinitie, een detailplanning van de op te 
leveren resultaten en een capaciteitsplanning.  
 

4.5 Programmaorganisatie  

Het programma vraagt om een gezamenlijke inspanning van gemeenten en 
Servicepunt71 op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Gemeenten en 
Servicepunt71 zorgen samen voor de uitvoering en voeren samen de regie op 
die uitvoering.  
 
Strategische sturing 
Voor de regie wordt een regiegroep ingesteld. De regiegroep bestaat uit de vier 
gemeentesecretarissen en de directeur Servicepunt71. De regiegroep is de 
stuurgroep van het gehele programma en het gehele verandertraject bij 
gemeenten en Servicepunt71. Zij stellen de kaders, de projectplannen en de 
tussenresultaten vast. De leden van de regiegroep zorgen gezamenlijk voor 
consensus, conformeren zich aan gemaakte keuzes, accepteren consequenties 
(voor zover dit past binnen hun mandaat in hun rol als gemeentesecretaris en 
directeur Servicepunt71). Zij zorgen er actief voor dat het programma de 
noodzakelijke steun krijgt binnen hun eigen organisatie. De regiegroep komt 
periodiek bij elkaar om gezamenlijke keuzes te maken, de voortgang te 
monitoren, bij te sturen op het geheel omdat bijvoorbeeld in de eigen 
organisatie belemmeringen worden ervaren, en besluiten voor te bereiden en/of 
te nemen. De voorzitter van de regiegroep zorgt er voor dat knopen worden 
doorgehakt, maakt zaken bespreekbaar en stelt het bestuur periodiek op de 
hoogte van de voortgang. De voorzitter van de regiegroep legt keuzes en 
condities die om instemming en/of inspanning vragen van het dagelijks bestuur 
aan hen voor. Desgewenst laat de regiegroep het programma en/of de resultaten 
auditen alvorens deze vast te stellen. 
 



 

 
 

 27/32 

 

De directeuren Bedrijfsvoering adviseren de gemeentesecretaris in hun rol als 
lid van de regiegroep. De managers van de service-eenheden adviseren de 
directeur Servicepunt71 in zijn rol als lid van de regiegroep. Zij richten zich 
daarbij op de mogelijke consequenties van voorgestelde keuzes voor hun 
organisatie(onderdeel) en op de condities die ingevuld moeten worden.  
 
Tactische sturing 
Op tactisch niveau worden vier stuurgroepen ingericht. Deze stuurgroepen 
komen bij elkaar om op tactisch niveau te besluiten over de inhoudelijke 
voorstellen. De stuurgroepen zijn: 
1. stuurgroep Werkstroom 1 (inrichting gezamenlijke bedrijfsvoering), 

bestaande uit de managers van de service-eenheden, de directeuren Be-
drijfsvoering en de projectmanager van deze werkstroom; 

2. stuurgroep Werkstroom 2 (inrichting bedrijfsvoering Servicepunt71), 
bestaande uit de directeur Servicepunt71, de managers van de service-
eenheden en de projectmanager van deze werkstroom; 

3. stuurgroep Werkstroom 3 (werkplan 2013), bestaande uit de directeuren 
Bedrijfsvoering van de gemeenten, de managers van de service-eenheden, 
en de projectmanager van deze werkstroom; 

4. stuurgroep Werkstroom 4 (werkomgeving), bestaande uit de verantwoor-
delijken voor HRM bij gemeenten en Servicepunt71. 
 

Operationele sturing 
Voor de werkstromen worden projectmanagers aangesteld. De projectmanagers 
zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de betreffende werkstroom. De 
projectmanagers leggen verantwoording af aan de stuurgroep en aan de 
programmamanager. De projectmanager maakt gebruik van het centrale 
programmamanagement office (PMO) van het programmamanagement.  
 
1. Stuurgroep Werkstroom 1 (inrichting en realisatie van de bedrijfsvoering) 

- fase Stip op de horizon: de projectmanager stuurt het bepalen en vast-
stellen van het bedrijfsmodel (inclusief het besturingsmodel) aan alsme-
de het bepalen van de kaders voor het ontwerp van de processen, syste-
men en organisatie voor HR, ICT, inkoop, juridisch, facilitair en finan-
ciën. 

- fase Ontwerp: de projectmanager definieert de projecten voor het 
ontwerpen van de processen, systemen, en organisatie, en organiseert de 
projecten. De projectmanager schakelt per onderwerp de benodigde 
experts in en betrekt functioneel verantwoordelijken; zij voeren uit 

- fase Plannen verandering en realisatie: de directeuren Bedrijfsvoering 
van gemeenten en Servicepunt71 brengen de ist-situatie in kaart, 
bepalen de gap hiertussen en maken een veranderplan. De 
projectmanager stuurt aan. 
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2. Stuurgroep Werkstroom 2 (inrichting bedrijfsvoering Servicepunt71) 
De projectmanager definieert de noodzakelijke projecten voor het 
ontwerpen van de bedrijfsvoering, zorgt voor het veranderplan en de 
realisatie. De projectmanager schakelt per onderwerp de benodigde experts 
in en betrekt functioneel verantwoordelijken; zij voeren uit.  
 

3. Stuurgroep Werkstroom 3 (werkplan 2013) 
De projectmanager definieert de noodzakelijke projecten om te komen tot 
een werkplan, plant de opstelling van het werkplan 2013 en stuurt de 
uitvoering aan. 
 

4. Stuurgroep Werkstroom 4 (werkomgeving) 
De projectmanager definieert de noodzakelijke projecten om te komen tot 
een veiliger werkomgeving en stuurt de uitvoering aan. 

 
Projectmanagement 
De projectmanager definieert de projecten die nodig zijn voor zijn/haar 
werkstroom, maakt de planning en stelt zijn/haar team samen. De uitvoering 
gebeurt door projectteams die bestaan uit de functioneel verantwoordelijken, de 
contramallen, medewerkers service-eenheden van Servicepunt71. De projecten 
worden zoveel mogelijk bemenst door interne medewerkers. Alleen indien 
specifieke expertise nodig is of als er echt geen interne capaciteit vrijgemaakt 
kan worden, wordt overgegaan tot inhuur. 
 
Programmamanagement 
Het programmamanagement bestaat uit een programmamanager, de project-
managers van de werkstromen en een adviseur voor de stip op de horizon (het 
bedrijfsmodel) en een programmamanagement office (PMO) met daarin een 
communicatieadviseur, een programmasecretaris en een programmacontroller. 
De programmamanager is adviserend lid van de regiegroep, legt 
verantwoording af over het programma, geeft leiding aan de projectmanagers 
en het programmabureau. De programmamanager wordt hierbij ondersteund 
door de programmasecretaris. De programmasecretaris is hoofd van het PMO 
en verzorgt de planning en voortgang, de communicatie, de administratie en de 
rapportages. De projectmanager rapporteert aan de desbetreffende stuurgroep 
en aan de programmamanager.  
 
Ondernemingsraden 
De ondernemingsraden van gemeenten en Servicepunt71 worden meegenomen 
in het programma en de verandering door de gemeentesecretarissen 
respectievelijk de  directeur Servicepunt71. 
 
Afsluitend is hierna de programmastructuur integraal in beeld gebracht. 
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Figuur 6. De programmastructuur 
 
 

4.6 Planning 

In figuur 7 zijn het programma en de ontwikkeling van de kwaliteit van de 
gezamenlijke bedrijfsvoering in de tijd uitgezet. De eerst stap, het aanscherpen 
van het bedrijfsmodel, zal maatgevend zijn voor de planning van de realisatie.  
 

 
 
Figuur 7. Programma in de tijd 
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4.7 Communicatie  

4.7.1 Doelgroepanalyse 

De ontwikkelopgave is van gemeenten en Servicepunt71. Het is dus belangrijk 
dat alle belanghebbenden de ontwikkelopgave dragen, ondersteunen en 
begrijpen en het programma kennen. De volgende doelgroepen worden 
onderscheiden: 
- bestuurlijk 

. algemeen bestuur en dagelijks bestuur Servicepunt71 

. portefeuillewethouders 

. colleges van BenW van de vier gemeenten 

. gemeenteraden van de vier gemeenten 
- ambtelijk 

. gemeenstesecretarissen van de vier gemeenten en de directeur 
Servicepunt71 

. directeuren Bedrijfsvoering van de vier gemeenten en van 
Servicepunt71 

. managementteams van de vier gemeenten en van Servicepunt71 

. overige leidinggevenden van de vier gemeenten en van Servicepunt71 

. medewerkers van de vier gemeenten en van Servicepunt71 

. ondernemingsraden van de vier gemeenten en van Servicepunt71 
- overige indirect belanghebbenden 

. burgers en ondernemingen (profit en non-profit) uit de vier gemeenten 

. overige belanghebbenden (andere SSC’s en samenwerkingsverbanden). 
 

4.7.2 Communicatieboodschap 

Voor de communicatie en de identiteit van het programma is een kernachtige 
boodschap nodig. De boodschap is:  
 

Samen werken aan solide bedrijfsvoering! 
 
De kernboodschap wordt periodiek gecommuniceerd en aangevuld met 
programma specifieke informatie die op het communicatiemoment van belang 
is voor de specifieke doelgroep. Op hoofdlijnen ziet die er als volgt uit: 
- bestuurlijk: op hoofdlijnen informeren over doel, nut, noodzaak van het 

programma 
- ambtelijk: op hoofdlijnen informeren over doel en proces, aangevuld met 

gedetailleerde informatie waar functioneel. De managementteams van 
gemeenten en Servicepunt71 vervullen een ambassadeursrol. In een kick-
offbijeenkomst met alle MT’s tezamen kan de start van het programma 
worden gemarkeerd 

- regiegroep: meedenken over en sturing geven aan het programma. Ook 
vervult de regiegroep een ambassadeursrol richting de eigen organisatie, 
onder andere door successen uit te dragen; 

- overige (indirect) belanghebbenden: alleen als er sprake is van aantoonbaar 
nut en noodzaak gericht informeren. 
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4.7.3 Communicatiemiddelen 

De uitgangspunten voor de communicatie zijn: 
- informeren en communiceren is de verantwoordelijkheid van de individuele 

organisaties en gebeurt onder regie van en gefaciliteerd door het 
programma-management  

- communicatie gebeurt zoveel mogelijk persoonlijk en via ‘de lijn’ 
- parallelle communicatiegebeurt waar mogelijk digitaal  
- communiceren vindt vooral interactief plaats; er is ruimte voor dialoog 
- communicatieboodschappen zijn positief, ze gaan over de successen 
- communicatieboodschappen zijn eenduidig, specifiek, concreet en to the 

point 
- communicatie is low budget en low key 
 
De communicatiemiddelen worden op basis van deze uitgangspunten bepaald 
en ingezet. Voorbeelden van communicatiemiddelen zijn nieuwsberichten, 
blogs, interactief webforum, grote en kleine informele informatie-
bijeenkomsten zoals koffiesessies e.d. 
 
Middelen die kunnen worden ingezet zijn: 
- de statusupdate voor de reguliere MT’s en afdelingsoverleggen van 

gemeenten en Servicepunt71. Tijdens deze overleggen is het programma 
een vast agendapunt. De voorzitter van het overleg wordt door het PMO 
gevoed met informatie over de laatste stand van zaken en waar nodig daarin 
gefaciliteerd 

- intranet: een speciale programmapagina wordt opengesteld voor de vijf 
betrokken organisaties met informatie over alle stappen en up-to-date 
informatie over de stand van zaken en inhoudelijke informatie over de 
ontwikkelingen, discussies en dilemma’s. Medewerkers kunnen reageren op 
de berichten, zowel via een forum als via een web-mailadres. 

 
4.8 Begroting 

De doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering zal zeker kosten met 
zich meebrengen. De hoogte van de kosten wordt bepaald door het 
bedrijfsmodel en de voor de realisatie van dit model door te voeren 
veranderingen bij gemeenten en Servicepunt71. De project- en 
veranderplannnen zullen een steeds scherper beeld geven van deze kosten. De 
kosten zijn sterk afhankelijk van de keuzes die in het bedrijfsmodel, de stip op 
de horizon, worden gemaakt en het tempo waarin dit gerealiseerd moet wor-
den. Ook de mogelijkheden voor de bemensing van het verandertraject voor 
gemeenten en Servicepunt71 zijn sterk bepalend voor de kosten. Daarom zijn 
alleen de kosten voor programmamanagement  voor het eerste kwartaal van 
2013 begroot (€ 0,1 mln.). Nadat het bedrijfsmodel is vastgesteld kan een 
concreet programmaplan worden gemaakt en kan een gefundeerde begroting 
worden opgesteld. 
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4.9 Risico’s 

In deze paragraaf zijn enkele voorzienbare risico’s opgenomen en zijn passen-
de beheersingsmaatregelen geformuleerd. Deze dienen voor de regiegroep en 
het programmamanagement om te voorkomen dat een risico zich daadwerke-
lijk voordoet. 
 
 
Risico-omschrijving 

  
Maatregel 

    
De opdrachtgever/regiegroep deelt niet unaniem de in 
het programmaplan beschreven visie op de sturing en 
uitvoering van de bedrijfsvoeringsfuncties. 

  

Bij vaststelling van het programmaplan wordt gevraagd 
in te stemmen met de visie op de sturing en de 
uitvoering van de bedrijfsvoeringsfuncties. 

De organisatieontwikkeling van de vijf organisaties 
sluit onvoldoende aan op de programmaresultaten. 

Elke betrokken organisatie stelt een verandermanager 
aan voor de eigen veranderopgave waarin de ontwik-
kelsporen worden ingebed. 

  
De organisaties gaan niet mee in de verandering van het 
programma. 

Urgentie helder maken en hierover communiceren. 
Hierbij ook aangeven: what’s in it for me? 

  
De implementatie van het programma verloopt 
moeizaam, waardoor resultaten niet of vertraagd 
worden geïmplementeerd. 

  

Centrale coördinatie van de veranderinitiatieven vindt 
plaats in het programmabureau. 

Het programma verliest slagkracht waardoor resultaten 
niet worden behaald. 

  

Eigenaarschap beleggen bij verantwoordelijken voor 
bedrijfsvoering, in casu gemeentesecretarissen. 

Implementatie niet haalbaar omdat keuzes politiek 
bestuurlijk niet acceptabel zijn. 

Programmaplan politiek-bestuurlijk laten vaststellen, 
keuzes inclusief condities en consequenties laten 
vaststellen door bestuur. 
 

Er is onvoldoende interne capaciteit beschikbaar voor 
het behalen van de programmaresultaten dan wel 
budget voor externe inhuur. 

  

De programmamanager formuleert tijdig welke interne 
capaciteit nodig is, zet de vraag uit en maakt duidelijke 
afspraken. Als niet geleverd kan worden, dan maakt 
programmamanager voorstel voor externe inhuur. Bij 
onvoldoende budget, programmaplan aanpassen. 
 

Projectmanagers zijn niet geëquipeerd om projecten te 
leiden. 
 

Programma voorziet in training projectmatig werken. 

Managers/medewerkers bezitten niet de competenties 
om verandering door te voeren. 

Functionerings- en beoordelingscyclus inrichten en 
consequenties bij niet functioneren bespreekbaar 
maken. 
 

Stakeholders worden niet goed geïnformeerd. Communicatieplan in detail uitwerken en laten 
vaststellen door stakeholders. 
 

Indien gekozen wordt voor scenario 3, kan  het niet 
goed inregelen van het samenspel tussen de basisinfra-
structuur en advies leiden tot spanningen. 
 

Bij de uitwerking wordt de inrichting van het samenspel 
specifiek opgenomen in de projectplannen. 
 

 
 
 

 
  



 

 
 

 

Bijlagen 

 
 
 



 

 
 

Bijlage 1

 

Overzicht bestudeerde documenten 

 
 

Documentnaam Datum Versie Status
Algemeen (interne kaders & afspraken)
Bedrijfsplan SSC Leidse regio, Van, voor en door gemeenten 28-02-11
Werkplan 2012 28-06-12 3
Begroting 2012-2015 10-11-11
Begroting 2013
Organogram
Oprichtingsdocumenten 29-06-12 ondertekend
Product- en dienstencatalogus 04-07-12 DVO
Model overeenkomst tot het leveren van maatwerk en meerwerk DVO
Dienstenniveau overeenkomst ICT DVO, bijlage 3 10-05-12 0.92 DVO
Trekkingsrechten, div. notities concept
Programma- en projectplannen
Projectplan werkprocessen 04-07-12 1.5 concept
Projectplan WP71, informatiebeleidsplan 27-03-12 1.1 concept
Servicepunt71 in beweging, visie op professionele ontwikkeling Servicepunt71 24-06-12 0.3 concept
Projectplan Dienstverlening 19-06-12 0.3 concept
Uitvoeringsagenda, regionaal opdrachtgever-, opdrachtnemerschap 07-06-12 1.3 concept
Spelconcept opdrachtgever en opdrachtnemer 20-01-12 memo
Aanscherping besturingsmodel Servicepunt71 - gemeenten 11-09-12 0.1 concept
Verslagen en rapportages
MT-verslagen 2012
1e bestuursrapportage 2012 29-06-12 versie 8 concept
Voortgangs- en afdoeningslijst 04-09-12
Onderzoeken en rapportages
Onderzoek financiële processen binnen Servicepunt71
Inkoop etc, nog aanvullen
Eindrapport Deloitte Financiële Huishouding 23-10-12
Advies planning & control 05-10-12 memo
Bestuurskrachtorapportage gemeente Leiden 2012 05-06-12
Formatie- en bezettingsoverizchten
Functieboek gemeente Zoeterwoude 2009 02-03-10 vastgesteld
Formatie en bezetting SP71 per 1/1/12 concept
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Overzicht geïnterviewden 

 
 

Geïnterviewden Functie 
De heer J. Nauta Gemeentesecretaris gemeente Leiden 
De heer O. Beljaars Directeur Bedrijfsvoering gemeente Leiden 
Mevrouw Th. Olthof Contractmanager gemeente Leiden 
De heer R. Nagtegaal Concerndirecteur Stad gemeente Leiden 
Mevrouw M. van der Starre Concerndirecteur Dienstverlening gemeente Leiden 
De heer R. Gerritse Afdelingsmanager Realisatie gemeente Leiden 
Mevrouw G. Diender Afdelingsmanager Werk & Inkomen gemeente Leiden 
De heer Chr. de Vor Programmamanager Bereikbaarheid gemeente Leiden 
De heer B. Schouten Gemeentesecretaris gemeente Leiderdorp 
Mevrouw W. Kooistra Directeur Bedrijfsvoering gemeente Leiderdorp 
De heer W. van Tuijl Gemeentesecretaris gemeente Oegstgeest 
Mevrouw E. Peters Directeur Bedrijfsvoering gemeente Oegstgeest 
Mevrouw W. Zoetemelk Gemeentesecretaris gemeente Zoeterwoude 
Mevrouw A. van der Zijden Directeur Bedrijfsvoering gemeente Zoeterwoude 
De heer E. Ossel Directeur Servicepunt71 
De heer Ch. Hazenberg SE-manager ICT Servicepunt71 
Mevrouw M. Scheuer SE-manager JZ Servicepunt71 
De heer E. Flapper SE-manager FaZa Servicepunt71 
De heer P. Kraan SE-manager Fin Servicepunt71 
De heer R. Cortjens SE-manager HRM Servicepunt71 
De heer J.W. Boon SE-manager Inkoop Servicepunt71 
OR Servicepunt71 
De heer M. van ’ t Wout Staf Servicepunt71 
De heer E. de Bruin Directiesecretaris Servicepunt71 
Mevrouw A.M. van Laarhoven Communicatieadviseur Servicepunt71 
Mevrouw J. de Lange Communicatiemedewerkster Servicepunt71 
De heer M. Zoet Concerncontroller Servicepunt71 
De heer W. van der Schoor Extern procesbegeleider Servicepunt71 
De heer T. Plompen Extern adviseur professionele ontwikkeling 

Servicepunt71 
De heer F. van Pinxteren Extern procesbegeleider Financiën Servicepunt71 
Zes individuele medewerkers Anoniem 
Vier koffiesessies voor medewerkers waar zo’n vijftig SP71-medewerkers zijn ingelopen. 
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Overzicht reviewsessies 

 
 

Reviewsessies Organisatie 
Gemeentesecretaris en directeur Bedrijfsvoering gemeente Leiden 
Gemeentesecretaris en directeur Bedrijfsvoering gemeente Leiderdorp 
Gemeentesecretaris en directeur Bedrijfsvoering gemeente Oegstgeest 
Gemeentesecretaris en directeur Bedrijfsvoering gemeente Zoeterwoude 
Managementteam Servicepunt71 
Ondernemingsraad Servicepunt71 
Contramallen Servicepunt71 
Medewerkers Servicepunt71 (sessie 1) Servicepunt71 
Medewerkers Servicepunt71 (sessie 2) Servicepunt71 
Verbindingsteam  
Opdrachtgeversberaad  
Dagelijks Bestuur  
Gezamenlijk overleg bestuur en gemeentesecretarissen  
Bestuursleden Michiel van der Eng 

Liesbeth Bloemen 
Roos van Gelderen 
Betty van Oortmerssen (gesprek 
geannuleerd vanwege aftreden 
collegeleden) 

 


