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Naar een succesvolle SLA

Grote multinationals brengen steeds meer hun ondersteunende afdelingen, zoals 

HR, facilitaire diensten, IT, R&D en fi nanciën, onder in shared service centers (SSC). In 

deze SSC is de beheersing van kosten en kwaliteit een belangrijk management issue. 

Vaak wordt een service level agreement (SLA) gebruikt om de kwaliteit te waarborgen 

en de kosten te beheersen. Het blijkt nog maar al te vaak dat de successtory van de 

meeste SLA’s een sprookje is.

Een SLA wordt vaak gedefi nieerd als een over-
eenkomst tussen een leverancier en een af-
nemer waarin is aangegeven tegen welk ser-

viceniveau de leverancier zijn diensten levert aan 
de afnemer. Maar een succesvolle SLA is meer dan 
alleen een contract waarmee de waarborging van 
de kwaliteit wordt beoogd. Een succesvolle SLA is 
hét instrument voor de organisatie om de interne 
klant-leveranciersrelatie te optimaliseren en te 
professionaliseren. Introductie van een SLA kan 
ertoe leiden dat de interne vraag concreet wordt ge-
maakt en dat de leverancier (het SSC) meer levert 
vanuit een concurrentiepositie. De SLA is daarom 
zowel een communicatie- als een sturingsmiddel, 

creëert een marktwerking tussen de (interne) klant 
en het SSC, en zorgt voor een betere sturing op 
kosten. Zo brengt een SLA de klant en leverancier 
op frequente wijze samen en dient hij als een plat-
form voor discussie over de gewenste kwaliteit en 
levering van diensten. Daarnaast kunnen in een 
SLA specifi eke KPI’s worden opgenomen die de in-
terne dienstverlening  meetbaar maken, waardoor 
er meer op resultaat kan worden gestuurd in plaats 
van op inspanningsverplichtingen. Tevens kan de 
charging van de diensten een belangrijk onderdeel 
van de SLA vormen, waardoor de klant meer in-
vloed krijgt op de fi nanciële gevolgen van zijn 
vraag. Een andere functionaliteit van een SLA is 
dat deze kan dienen als het visitekaartje van het 
SSC. Een succesvolle SLA straalt dus professionali-
teit uit en geeft uitleg over de geleverde dienstver-
lening en waar het SSC voor staat. 

De onzin van een SLA

Het grote bekende probleem bij SLA’s is dat deze vaak 
te omvangrijk en te complex zijn. Dit leidt er vervol-
gens toe dat de SLA in de la ligt en dat niemand hem 
optimaal gebruikt. Een ander probleem met SLA’s is 
dat deze vaak niet up-to-date zijn. Zo worden ze in 
het algemeen niet meegenomen in de jaarlijkse bud-
getcyclus en het is vaak onduidelijk wie er verant-
woordelijk is voor beheer van de SLA. Hierdoor zijn 
SLA’s vaak te statisch in plaats van dynamisch, waar-
door het nut van een dergelijke overeenkomst vaak 
aan de klant voorbij gaat. De SLA dient dan ook de 
verbindende factor te zijn tussen de geleverde dien-
sten/producten van het SSC, de charging van deze 
diensten/producten en de jaarlijkse budgetcyclus 
(planning & control) (zie fi guur 1). Figuur 1 De SLA als verbindende factor
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Daarnaast moet voorkomen worden dat gebruik van 
een SLA leidt tot meer bureaucratie; dit gebeurt 
vaak wanneer de SLA als een ‘juridisch’ contract 
wordt beschouwd. SLA’s worden vaak niet begrepen, 
waardoor het beoogde doel van het gebruik van een 
SLA, het optimaliseren van de interne prijs/kwali-
teitverhouding en het professionaliseren van het 
SSC, niet wordt bereikt. Sterker nog, indien de SLA’s 
niet goed worden geïmplementeerd binnen een orga-
nisatie kan dat zelfs leiden tot meer bureaucratie, 
waardoor de (interne) prijs/kwaliteitsverhouding van 
de geleverde diensten en/of producten onder druk 
komt te staan. 

Wie gebruikt de SLA

Voordat een SLA kan worden opgesteld, is het essen-
tieel dat de klant-leverancierrelatie goed in beeld 
wordt gebracht. Het gaat hierbij om het defi niëren 
van de verschillende klanten en wie een bepaald be-
lang heeft bij de geleverde dienst en/of product. De 
vraag ‘wie zijn onze klanten’ staat hier dus centraal. 
De klanten van een SSC zijn vaak op verschillende 
niveaus te onderscheiden. Als eerste worden er klan-
ten gedefi nieerd op strategisch niveau. Dit niveau be-
treft de klant binnen de organisatie met een eigen 
strategische verantwoordelijkheid, die het belang 
heeft om invloed te kunnen uitoefenen op de kader-
stelling van de te leveren diensten en/of producten. 
Vervolgens kunnen klanten worden onderscheiden op 
het tactische niveau. Dit betreft de klant die veelal de 
escalatie van het operationeel overleg beleeft en be-
lang heeft bij de belevenis van de diensten/producten. 
Als laatste zijn er de klanten op het operationele ni-
veau. Deze groep betreft de uiteindelijke gebruikers, 

die op day-to-day basis gebruikmaken van de gele-
verde dienst en/of product en belang hebben bij een 
efficiënte manier van werken (zie fi guur 2). 

Bijvoorbeeld: een organisatie brengt al zijn accounting 
services (waaronder accounts payable) onder in een 
SSC. De CFO van het concern betreft dan de strategi-
sche klant, de fi nancieel manager van een divisie de 
tactische klant, en de inkoper(s) van een bedrijfson-
derdeel de operationele klant. Waar de CFO alleen is 

geïnteresseerd in high level KPI’s, kaderstelling van 
de dienstverlening en de wijze van doorbelasting in 
hoofdlijnen, is de fi nancieel manager meer geïnteres-
seerd in de specifi eke diensten in verhouding tot het 
gewenste kwaliteitsniveau en in de concrete doorbe-
lasting van de dienstverlening. Daarentegen zal de 
operationele klant, in dit geval de inkoper, voorname-
lijk interesse hebben in doorlooptijden (operationele 
KPI’s) en het contactpunt en de procedure in het geval 
van een escalatie (klachtenafhandeling). Belangrijk is 
dat al deze klanten in deze informatiebehoefte dienen 
te worden voorzien. Echter, indien al deze informatie 
gebundeld wordt in één en dezelfde SLA, dan wordt 
deze vervolgens weer te omvangrijk en te complex. 
De SLA dient deze informatie dus alleen te 

Figuur 2 Overlegstructuur tussen klant en leverancier
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 vervullen op high level en te verwijzen naar overige 
bronnen waar deze specifi eke informatie is terug te 
vinden, zoals een uitgebreide product- en dienstenca-
talogus of de informatieve website van het SSC. 

Een succesvolle SLA

Een succesvolle SLA kan dus van grote waarde zijn 
voor een organisatie, maar de garantie tot succes staat 
of valt met de inhoud en de wijze van gebruik van 
een SLA door zowel leverancier als klant. Het is 
daarom van cruciaal belang om te weten wie de (in-
terne) klanten zijn en hun belangen en behoeftes. Het 
SSC moet dus eerst stil staan bij een aantal cruciale 
vragen voordat de SLA kan worden opgesteld: 

Wie zijn onze klanten?  ■

Wat zijn onze diensten/producten?  ■

Wat zijn onze (ondersteunende)processen?  ■

Wat zijn onze KPI’s?  ■

Hoe loopt de charging van onze diensten/produc- ■

ten? 

Deze vragen vormen de bouwstenen, waaruit vervol-
gens de SLA kan worden opgesteld (zie fi guur 3). 

Bij het opstellen van een SLA moet complexiteit in 
alle gevallen zo veel mogelijk vermeden worden. 
Indien dit niet kan worden vermeden, moet de vraag 
gesteld worden of de SLA het juiste middel is om deze 
informatie in te vermelden. Kwaliteit staat altijd cen-
traal in de SLA en dient daarom altijd als een plat-

Wanneer de SLA als een ‘juridisch’ contract 

wordt beschouwd, leidt gebruik van een 

SLA vaak zelfs tot meer bureaucratie

form voor change & development van de geleverde 
dienst en/of product te worden gebruikt, maar ook 
klachtenafhandeling en klanttevredenheid komen al-
tijd aan bod. Introductie van slechts enkele, goed 
meetbare KPI’s kan ervoor zorgen dat de geleverde 
kwaliteit van de dienst en/of product meetbaar 
wordt. 
Al deze punten kunnen vervolgens verschillend wor-
den toegepast om de huidige SLA om te toveren in 
een successtory. Eén methode is om de huidige SLA 
eens fl ink te ‘versimpelen’. Met deze methode moet 
worden nagedacht of de huidige inhoud van de SLA 
niet te specifi ek is en of deze relevant is voor de be-
treffende klanten. Daarnaast moet het SSC bepalen 
welke functie(s) binnen de organisatie de verantwoor-
ding krijgt voor het beheer van de SLA. Daarnaast 
dient ook de controller erbij betrokken te worden met 
betrekking tot de charging en om de koppelingen te 
maken tussen de SLA en de planning- en controlcy-
clus. 
Een andere methode is om te werken met een mas-
ter SLA. De master SLA dient meer als ‘het visite-
kaartje’ van het SSC en bevat alleen high level infor-
matie en is voornamelijk bestemd voor de 
strategische klant. Deze master SLA kan worden 
aangevuld met specifi eke bijlagen per klant op het 
tactische niveau, waarin meer gedetailleerde infor-
matie wordt geboden. Het gebruik van een interac-
tieve website kan een oplossing bieden voor de ope-
rationele klanten. Een website biedt meer overzicht 
in de gewenste, (zeer) specifi eke informatiebehoefte 
en is daardoor beter toegankelijk voor de operatio-
nele gebruiker van de diensten/producten van een 
SSC. 
Al met al kunnen we dus stellen dat een succesvolle 
SLA niet te omvangrijk, te complex of statisch 
is, maar professioneel, high level, simpel en dyna-
misch. ■
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Figuur 3 De bouwstenen van een SLA
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