Fase 0: Beginnend oriënteren
Al dan niet gaan samenwerken en zo ja, waarom en hoe dat aan te pakken…

Het doel van de fase Beginnend oriënteren is het bewust worden van de noodzaak
en mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking en de betekenis daarvan
voor deelnemende gemeenten. Dit om capaciteit beschikbaar te stellen voor het
gezamenlijk uitvoeren van een verkennend onderzoek en een plan op hoofdlijnen
voor het totale traject.
Bij een positief besluit sluiten de deelnemende gemeenten een principe
overeenkomst af voor het opzetten van een SSC.

Activiteiten

0.1 Oriënteren op noodzaak en mogelijkheden van samenwerking
0.2 Stel uitgangspunten aanpak vast
0.3 Stel initiële programmaorganisatie vast
0.4 Neem besluit en sluit principe overeenkomst
0.5 Maak voornemen tot samenwerken kenbaar
0.6 Formuleer opdracht verkennend onderzoek

Logische volgorde van
activiteiten

Dit betreft een creatieve en oriënterende fase, de volgorde zoals hierboven
aangegeven lijkt de meest logische.

Informatiebronnen

Literatuur over Shared Service Centers

Fase 0: Beginnend
oriënteren

Doel

Gegevens over interne en externe ontwikkelingen en huidige situatie
Benchmark gegevens van vergelijkbare gemeenten.
Werkwijze

Documentanalyse
Overleg en interviews gefocust op het zoeken van samenwerking, visievorming, en
verkrijgen van commitment.
Werkbezoeken met betrokkenen bij een bestaand Samenwerkingsverband SSC.
Bewustmakingssessies en voorlichting.
Een bestuurlijke werkconferentie met de politieke en ambtelijke leiding van de
deelnemende gemeenten.
Benchmarking
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Waarmee

Technieken voor het houden van interactieve werkconferenties.17

Wie verantwoordelijk

De politieke en ambtelijke leiding zijn verantwoordelijk om op basis van ideeën het proces
van beginnend oriënteren op samenwerken te initiëren.
De politieke leiding neemt een besluit over een voornemen tot samenwerken en het uitvoeren
van een verkennend onderzoek en opstellen van een plan.

Welke rollen

Zie Bijlage 3: Benodigde rollen voor veranderoperatie

Resultaten fase 0

Bewuste politieke en ambtelijke leiding.
Resultaten eerste oriëntatie op intergemeentelijk samenwerken.
Principe overeenkomst voor het opzetten van een SSC.
Opdrachtformulering voor een gezamenlijk uit te voeren verkennend onderzoek naar een SSC.
Initiële programmaorganisatie

17

Algemene aandachtspunten fase 0:
1) Cruciale rol gemeentesecretaris. Het idee voor oriënteren op samenwerking tussen gemeenten
kan vanuit iedere plek in de gemeenteorganisatie komen. Aangezien een SSC de gehele
gemeenteorganisatie raakt, speelt de gemeentesecretaris van de betrokken gemeenten een
cruciale rol bij het vormgeven van de initiële programmaorganisatie (ook wel programma- of
projectorganisatie geheten) en het voorbereiden van besluitvorming door de politieke leiding.
2) Omvang samenwerkingsverband. Er bestaat niet zoiets als een ideale omvang van het samenwerkingsverband en de mate van samenwerking18. In de gemeentelijke praktijk ziet KING dat
samenwerkingsverbanden op het gebied van ICT in de vorm van een extern shared service center
ICT variëren van 3 tot 6 gemeenten. Samenwerken op de gebieden personeel en ﬁnanciën in
de vorm van een SSC is alleen mogelijk als taken op die gebieden afsplitsbaar zijn, zodat zij zijn
onder te brengen in een SSC. Als één persoon verschillende typen taken uitvoert is afsplitsing
niet zonder meer mogelijk. Ook is het nodig dat deelnemende gemeenten zelf capaciteit en
kennis behouden om hun rol als eigenaar, opdrachtgever en klant te kunnen vervullen.
Minder kwetsbaar bij grotere schaal
“We merken op sommige onderdelen dat het voor een grote gemeente als Enschede, de tiende
van het land, niet meevalt om alles zelf te doen’, zegt [directeur bedrijfs- en mananagement-ondersteuning René van Kuilenburg van Enschede]. “Een grotere schaal vermindert je kwetsbaarheid,
geen eenmansfuncties meer, en je kunt expertise aantrekken.”19
3) Ontwikkelingen, benchmark en business case op hoofdlijnen. De inventarisatie van ontwikkelingen die van invloed zijn op de noodzaak tot samenwerken en een eventuele benchmark en
business case op hoofdlijnen, zijn input voor het verkennend onderzoek in de volgende fase.

Activiteiten fase 0
0.1 Oriënteren op de noodzaak en mogelijkheden van samenwerking
Op basis van de huidige situatie, interne en externe ontwikkelingen en de bestuurlijke reactie
daarop, oriënteert een gemeente zich op de noodzaak van intergemeentelijke samenwerking en
de strategische betekenis daarvan voor de eigen organisatie. Zij onderzoekt de terreinen waarop
ze wil samenwerken, met wie en in welke vorm. De gemeente deelt een beginnend idee van
samenwerking met potentiële samenwerkingspartners.

17 Zie Noordik en Blijsie, 2008
18 Bron KING Handreiking Governance: Sturen op ICT-samenwerking
19 Bron: Binnenlands Bestuur, maart 2011
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Gemeenten die zich willen oriënteren op de aard en vorm van samenwerking kunnen eventueel
met behulp van een extern bureau een oriënterend onderzoek laten uitvoeren. Een dergelijk
onderzoek verloopt bijvoorbeeld als volgt:
t 4UBQCFHJOOFONFUFFOTUBSUCJKFFOLPNTUNFUEFHFNFFOUFTFDSFUBSJTTFOFOJOUFSWJFXTNFUFFO
vertegenwoordiging uit het college en het management. Op basis van gesprekken en onderzoek
van documenten analyseert het bureau de bevindingen.
t 4UBQCFTQSFLFOWBOEFVJULPNTUFOWBOIFUPSJÑOUFSFOEPOEFS[PFLJOFFOCFTUVVSMJKLF
werkconferentie met de voltallige colleges van de betrokken gemeenten. De bestuurlijke
werkconferentie geeft richting aan de aard en vorm van samenwerking.
Ervaring leert dat het een grote stap is om over te gaan naar een SSC en het meer op afstand en
elektronisch werken dat daarmee samenhangt. Op bezoek gaan bij een gemeentelijk SSC dat
hiermee al ervaring heeft opgedaan blijkt te helpen om een beter beeld te krijgen wat betrokken
gemeenten die een SSC willen opzetten te wachten staat. Ook kan een dergelijk werkbezoek helpen om inzicht te krijgen in activiteiten die nodig zijn om samenwerking te starten en te realiseren
zoals in deze handleiding zijn beschreven.
0.2 Stel uitgangspunten van de aanpak vast
Deze activiteit omvat het vaststellen van de methodische en veranderkundige uitgangspunten
om het proces van samenwerken verder vorm te geven. Een belangrijk onderdeel hiervan is het
onderkennen van de managementdilemma’s waarin een keuze nodig is en deze gezamenlijk te
bespreken. De deelnemende gemeenten maken een duidelijke keuze die past bij hun belangen,
cultuur en werkwijze (in het hoofdstuk Introductie voor bestuurders zijn dilemma’s over de aanpak
gegeven). Die keuze is richtinggevend voor de aanpak en opzet van een SSC. Een bestuurlijke
werkconferentie is geschikt om dilemma’s te identiﬁceren en te bespreken. Andere voorbeelden
van dilemma’s die betrekking hebben op de opzet van een SSC zijn20:
t DPOUSPMFPQmOBODJÑOWFSTVTnFYJCJMJUFJU
t BGTUBOEWFSTVTCFUSPLLFOIFJE
t LMFJOTDIBMJHIFJEWFSTVTTDIBBMWPPSEFMFO
t FJHFOBBSTDIBQFOGVODUJPOFSFOBMTOFUXFSLPSHBOJTBUJFWFSTVTEFSPMWBOEFSBBE EFNPDSBUJTDIF
legitimiteit);
t MPLBMFBGTUFNNJOHWFSTVTJOWMPFEWJBSFHJPOBMFBGXFHJOH
t WSJKCMJKWFOEIFJEFOWFSUSPVXFOWFSTVTWFSQMJDIUFOELBSBLUFS
t VOJGPSNJUFJUWFSTVTADPVMFVSMPDBMF
Fase 0: Beginnend
oriënteren

t [FMGEPFOWFSTVTTBNFOEPFO
Voor de veranderaanpak zijn niet alleen de inhoudelijke aspecten (zoals doelstelling en ontwerp)
van belang, maar ook de procedurele aspecten (zoals procedure voor voorbereiden en nemen van
besluiten), groepsaspecten (zoals omgaan met al dan niet dominante partners) en regieaspecten
(zoals opdrachtgeverschap van de veranderoperatie en voortgangsrapportage). Deze aspecten
komen dan ook terug in de projectevaluatie (zie Fase 3, activiteit 3.5). Het accent van deze handleiding ligt op de inhoudelijke aspecten.

20 VNG boek: Samenwerking tussen gemeenten op basis van de Wgr; Praktijkvoorbeelden, dilemma´s en kansen (pagina 25 t/m
29), en Samen sterker (2010)
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0.3 Stel de initiële programmaorganisatie vast
Stel een platform van sleutelfunctionarissen in dat beschikt over middelen. Dit platform vormt de
initiële programmaorganisatie en is de eerste stap om op gang te komen. Het kan richtinggevende
besluiten over dilemma’s voorbereiden en een verkennend onderzoek op gang brengen.
0.4 Neem een besluit en sluit een principe overeenkomst
Na de eerste oriëntatie besluiten de potentiële samenwerkingspartners wel of niet deel te nemen
aan de verdere verkenning. De gemeenten die een positief besluit nemen, sluiten gezamenlijk een
principe overeenkomst af voor het verder onderzoeken van de mogelijkheden voor het opzetten
van een SSC.
0.5 Maak voornemen tot samenwerken kenbaar
Bij een positief principebesluit laat de leiding de organisatie weten dat de gemeente van plan is te
gaan samenwerken. Geef hierbij zoveel mogelijk openheid van zaken: met welke gemeenten, op
welke gebieden, de tijdslijn en met welke mogelijke consequenties voor medewerkers zelf.
0.6 Formuleer opdracht verkennend onderzoek
Deﬁnieer het gezamenlijk uit te voeren verkennend onderzoek naar een SSC met een plan voor het
totale traject. Geef kaders voor dit onderzoek mee, inclusief de methodische en veranderkundige
uitgangspunten om het proces van samenwerken verder vorm te geven. Stel capaciteit en budget
beschikbaar voor het onderzoek.
Uitgangspunt in het vervolg van deze handleiding is een Samenwerkingsverband Shared Service
Center voor de Personele en Financiële functie (SSC P & F).
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