
Een onderneming bundelt haar ondersteu-
nende processen en niet-strategische dien-
sten binnen de business unit in één afzonder-
lijk opererende eenheid, die deze processen
en diensten als core-business beschouwt.
Dat is in een notendop de omschrijving van
een shared service center.
De voornaamste redenen om een shared
service center in te voeren zijn kostenreduc-
tie, consolidatie van activiteiten en transac-
tie-efficiëntie. Daarna komt verbetering van
de service, gedreven door de toenemende
concurrentie. Het implementeren van een
shared service center dient tot ondersteu-
ning van de overall-strategie.
De volgende soorten processen worden vaak
ondergebracht in een shared service center:
– kennisintensieve processen: processen

waarvoor gespecialiseerde bekwaamheden
of vaardigheden noodzakelijk zijn, zoals de
analyse van  managementinformatie, het
rapporteren aan toezichthoudende instan-
ties en het beheren van het grootboek;

– transactieverwerkende processen: proces-
sen met een hoog volume van routinema-
tige transacties, traditionele backoffices
voor primaire bedrijfsprocessen. Voor-
beelden hiervan zijn de debiteurenadmi-
nistratie, het voeren van een salarisadmi-
nistratie en de declaratieverwerking;

– ondersteunende processen: diensten die de
informatievoorziening van de gehele orga-
nisatie ondersteunen, zoals bijvoorbeeld
het produceren van financiële manage-
mentinformatie voor de verschillende busi-
ness units, de consolidatie van de groep,
financiële ondersteunende processen zoals
accounting, reporting, planning & control,
human resource-processen en  customer
relation managementprocessen (integratie
van cliënt relevante databases).

Als is besloten de bedrijfsprocessen effectie-
ver en efficiënter in te richten en te focussen
op de kernactiviteiten, zijn er verschillende
mogelijkheden (zie figuur 1).
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KIEZEN VOOR DELEN
KOSTENBESPARINGEN DOOR SCHAALVOORDELEN EN STANDAARDISATIE

Veel ondernemingen willen
hun bedrijfsprocessen

effectiever en efficiënter
inrichten. Dat kan

bijvoorbeeld door ze te
bundelen in een shared

service center, al of niet
binnen de

organisatiegrenzen.
Processen kunnen ook in

een netwerk worden
geplaatst of geheel worden

uitbesteed. Een overzicht
van afwegingen om al dan

niet een shared service
center in te voeren, met de
voor- en nadelen daarvan.

Door drs. Kim Konings, bedrijfskundig adviseur

divisie Handel & Industrie Eiffel

(kkonings@eiffel.nl).
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f iguur 1 Drie vormen om bedr i j f sprocessen ef f ect iever 
en ef f iciënt er in t e r icht en.

Hoe administrateurs het overgaan naar een

shared service center ervaren, kunt u lezen 

in het interview op pagina 8.



Wanneer men voor de organisatievorm hië-
rarchie kiest, dan kunnen de processen
binnen de bestaande business units worden
uitgevoerd. Men kan er ook voor kiezen de
processen intern in een shared service center
te bundelen: alle activiteiten van de verschil-
lende business units zullen daar dan worden
geconsolideerd. Een andere mogelijkheid is
een extern shared service center op te zet-
ten: andere partijen kunnen gebruikmaken
van de diensten maar deze entiteit blijft wel
binnen de eigen organisatiegrenzen.
Ondernemingen kunnen de processen ook
in een netwerk plaatsen. Door middel van
een platform kunnen verschillende soorten
samenwerkingsverbanden ontstaan zoals
fusies en acquisities, joint ventures, franchi-
se, licenties enzovoort.

Een derde alternatief is geheel afstand te
doen van de desbetreffende processen door
ze uit te besteden aan een zakelijke dienst-
verlener, de markt-optie.
Wanneer men ervoor kiest bedrijfsprocessen
te delen, dan is de doelstelling gezamenlijk
tot een beter resultaat te komen. Relatief
kleinere spelers op de markt hebben soms
geen keuze. Zij worden door de markt
gedwongen tot het nemen van een beslissing
en hen ontbreekt dikwijls de mogelijkheid de
processen binnen de hiërarchie te behou-
den. Dit kan worden veroorzaakt doordat
investeringen in de benodigde systemen niet
haalbaar zijn of doordat men kwetsbaarheid
door gebrek aan kennis, middelen of capa-
citeiten wil verminderen. De herinrichting
door middel van een netwerk (platform) of
via de markt (uitbesteden) is doorgaans de
enige optie voor deze partijen. Grotere con-
glomeraten kunnen door hun schaalgrootte
de voor een interne herstructurering vereiste
hoge investeringen terugverdienen.
Voordeel van de netwerk-variant is dat men,
behalve meer zeggenschap, ook al ervaring met
en vertrouwen in de andere partij heeft opge-
daan. In de markt-optie is men binnen een sec-
tor maar al te vaak aangewezen op de kennis,
middelen en capaciteiten van de concurrent.

En commerciële informatie wordt nu eenmaal
niet graag bij de concurrent neergelegd.

SUCCESFACTOREN

Ontwikkel voor het implementeren van een

shared service center binnen de onderneming

een aantal kritische succesfactoren. Die zullen

u verder begeleiden en helpen bij het evalue-

ren van de shared service center-strategie.

– Begrijp uw motivatie en maak een start met

het bepalen van parameters. Wilt u kostre-

ductie bereiken? Wilt u serviceverbetering

bewerkstelligen?  Elke vraag kan een ande-

re strategie tot gevolg hebben.

– Bepaal uw missie. Dit is nodig om strategi-

sche motivaties te reflecteren.

– Begrijp uw klanten. Wie zijn ze? Hebben ze

andere alternatieven? Wat zijn de span-

ningsvelden tussen de onderneming en de

uiteindelijke klant? Biedt u de maximaal

mogelijke service?

– Begrijp uw capaciteiten. Wat zijn uw com-

petenties? Wat moeten ze zijn om de uitein-

delijke klant te bereiken?

– Begrijp uw concurrent.

– Kijk kritisch naar uw eigen processen, tech-

nologie en mensen.
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Een organisatie kan

niet als afzonderlijke

entiteiten worden

gezien. Net als in een

teamsport moet er

worden samengewerkt

om tot een goede einde

te komen. Scoren doet

niemand alleen.

Kleinere 
spelers op de

markt hebben
soms geen

keuze



AFWEGING

Een eerste principe tot invoering van een
shared service center is dat het nieuwe dien-
stencentrum zich gedraagt als een eigen
identiteit en dat men de aangeboden service
aanpast aan de wensen van de klanten.
Een tweede principe is dat het shared ser-
vice center echt ‘samen delen’ en ‘samen-
werken’ met zich meebrengt. Dat betekent
dat een business unit niet langer een eigen
stand-alone dienst managet, maar het dien-
stencentrum met meerdere bedrijfsonderde-
len deelt, om zo meer synergie binnen de
onderneming te bewerkstelligen.
Deze twee principes vertalen zich in vijf
stappen tot het komen van een shared ser-
vice center:
1 Ten eerste moet een onderneming beslui-

ten welke diensten c.q. producten men
kan ‘sharen’.

2 Ten tweede is het van belang vast te stel-
len wat deze diensten zullen gaan kosten.

3 Vervolgens moet worden ingeschat wat
de kosten zullen zijn.

4 Ook moet worden bepaald welke kwa-
liteit wordt beoogd, door middel van
benchmarking.

5 Ten slotte zal het shared service center
zodanig moeten worden ontworpen dat
het is afgestemd op de eisen en wensen
van de klant.

VOOR- EN NADELEN

De voordelen van het opzetten van een sha-
red service center kunnen zijn:
– een significante kostenbesparing door

schaalvoordelen;
– een groter draagvlak voor investeringen

en technologie (datawarehousing en e-
commerce);

– een verdere specialisatie van kennis en
bredere beschikbaarheid hiervan voor de
onderneming;

– een standaardisatie van (werk)methoden
en systemen binnen de onderneming;

– een betere focus op de kernactiviteiten
voor de ondernemingsonderdelen;

– de focus op de klant.

Besparingen als gevolg van een implementa-
tie van een shared service center tussen de
veertig en zestig procent zijn mogelijk. Hier-
van is de helft te realiseren als gevolg van het
schaalvoordeel, eenvierde door standaardi-
satie en eenvierde door business proces
redesign.

Nadelen van een shared service center kun-
nen zijn:
– personele factoren (weerstand, overplaat-

sing, ontslag, gewijzigd toekomstperspec-
tief, hogere eisen aan specifieke kennis,
andere werkzaamheden);

– fiscale- en juridische regelgeving;
– ICT-(on)mogelijkheden;
– decentrale verantwoordelijkheid kan het

concentreren of afstaan van ondersteu-
nende diensten in de weg staan.

DRIE PIJLERS

Elke verandering in de organisatie met
betrekking tot het (her)inrichten van een
shared service center dient evenwichtig te
worden vertaald naar drie pijlers: mensen,
technologie en processen. Bij de opzet van
een shared service center is het essentieel
duidelijke procesomschrijvingen  met hel-
dere taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden te bepalen. Ook een nieuwe
IT-architectuur is een bepalende factor
voor het goed functioneren van een shared
service center; de informatiestromen zullen
immers centraal verlopen. Naast de proces-
sen en de technologie dient men stil te
staan bij het menselijke aspect. Omdat de
meeste backoffice-activiteiten een echt spe-
cialisme zijn, is naast een goed migratieplan
(hoe gaan de mensen mee in de veranderin-
gen) ook een human resource-strategie
gewenst.

HINDERNISSEN

De verschuiving naar een shared service
center brengt nogal wat teweeg: de gehele
organisatie zal (moeten) veranderen. Het zal
tijd en energie kosten om van een decentraal
management van ondersteunende diensten
binnen elke business unit of een gecentrali-
seerd management van ondersteunende
activiteiten op het corporate niveau te ver-
schuiven naar  de gedachtegang van part-
nership tussen business units. Diverse hin-
dernissen dienen te worden genomen, zoals:
– Culturele hindernissen

Hierbij staan de bedrijfscultuur en de
leverancier van de dienst centraal. Bij het
afsluiten van de prestatieafspraken moet
de cultuur van de leverancier (shared
service center) zoveel mogelijk aanslui-
ting vinden bij de bestaande organisatie.

– Psychologische hindernissen
De belangrijkste hindernis is hier de
weerstand tegen veranderingen (als
gevolg van veranderde werkomgeving,
omscholing en of een andere werkplek).

– Sociale hindernissen
Deze hangen nauw samen met de
psychologische (gericht op persoon) en
culturele (gericht op sfeer) hindernissen.
Ze zijn vooral gericht op de omgeving van
de onderneming, zoals het arbeidskli-
maat en verplichte verhuizingen of veran-
derde arbeidsvoorwaarden.

– Financiële hindernissen
Investering in in- en outsourcing brengt
risico’s met zich mee. Indien geen goede
verrekenafspraken worden gemaakt en de
werkprocessen niet efficiënter worden
ingericht, bestaat het gevaar dat de
investering meer kost dan die oplevert.

– Hindernissen in de markt
Het vinden van een goede samenwer-
kingspartner is een van de meestvoorko-
mende obstakels bij in- en outsourcing
van activiteiten (het niet kunnen formule-
ren van nieuwe of verbeterde kerncompe-
tenties speelt hierbij een belangrijke rol).

Het is van groot belang zich vooral bewust
te worden van de relationele hindernissen
(culturele, psychologische en sociale),
naast de rationele hindernissen zoals de
financiële problemen. Elke grote verande-
ring binnen een onderneming zal moeten
worden gedragen door de mensen; de
medewerkers. Het creëren van draagvlak
hiervoor en de communicatie hieromtrent
is essentieel bij het invoeren van een shared
service center.
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S A M E N V A T T I N G

Veel ondernemingen staan momenteel voor de beslissing bedrijfsprocessen
effectiever en efficiënter in te richten door middel van hiërarchie, netwerk of
markt. Het gaat hier om de keuze deze processen intern uit te voeren of in een
(beperkte) samenwerking met andere partijen onder te brengen. Naast het
maken van deze strategische keuze dient een onderneming bij het herinrich-
ten van bedrijfsprocessen enkele hindernissen te nemen. Daarnaast is het
belangrijk de drie pijlers: mensen, technologie en processen, evenwichtig te
veranderen. Beperk de afweging niet tot rationele kostenoverwegingen.


