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Welkom! 

Wat is SPP en hoe kun je er op een praktische manier mee aan de slag? 

Het ‘waarom’ van SPP   

Valkuilen en succesfactoren in een SPP- proces  

Praktijkcase: Annemarie van Kallen, HR Manager Leger des Heils Midden Nederland 

Maatwerk: aan de slag met ontwerpvragen of bouwstenen voor commitment 

Rol en toegevoegde waarde HR, OR en management in SPP-proces   

Hoe passen de CAO-bepalingen binnen het breder kader van SPP?  

Wrap up 

 



Even voorstellen 

  

 



In welke fase van SPP is uw organisatie? 

Nog niet mee bezig 

Oriënteren 

Agenderen 

Toepassen / doen 

Borgen 

  

 



Even voorstellen… 
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Hanneke Moonen 

Personeelwetenschappen & Gezondheidspsychologie 

Eigen organisatie adviesbureau sinds 2008 

Duizenden leidinggevenden en HR-prof’s begeleid met SPP 

Procesbegeleider, trainer, dagvoorzitter, spreker 

Auteur ‘HOE boek voor Strategische Personeelsplanning’ 

 

 
 

 

 

 

 



SPP in verschillende sectoren 

(Academische) ziekenhuizen / zorginstellingen 

Uitzendbranche, Ministeriële diensten 

Verzekeraars, Vervoer 

Scheepsbouw, Woningbouw 

Gemeenten, Waterschappen 

Rechtspraak, Luchtmacht 

Luchtvaart, Onderwijs 
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We leven in turbulente tijden… 
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Hoe krijg ik mijn mensen 

‘mee’ in belangrijke 

ontwikkelingen?  

Dilemma’s…..   

Hoe kan ik meer doen met 

minder mensen en toch 

kwaliteit blijven leveren?  

Hoe zorgen wij voor 

continuïteit op 

sleutelposities 

Hoe krijg ik kwaliteiten en 

talent in beeld en optimaal 

ingezet? 

Hoe blijven mijn 

mensen productief, 

gemotiveerd, en   

 flexibel? 

Hoe ga ik slim om met 

krimp?  

Hoe krijgen wij inzicht 

in het potentieel over 

afdelingen heen? 

Hoe gaan wij om met 

krapte op de 

arbeidsmarkt? 



SPP 



SPP 

Toekomstgericht, 

scherp in beeld 

Huidig potentieel 

zien, benutten en 

laten groeien 

Continue  

bijsturen 

Cyclisch gesprek,  

over afdelings 

grenzen heen 

Helder einddoel 



Aanpak SPP in 5 stappen 



Wat levert het op? 

Betere organisatieresultaten door de juiste m/v, op de juiste plek, op het 
juiste moment 

Meer wendbaarheid en flexibiliteit 

Beter (en dus aantrekkelijker) werkgeverschap 

Besparing op kostenpost en energieslurper ‘brandjes blussen’  

Strategische samenwerking management en HR 

 

 



Het ‘waarom’ van SPP 

“SPP is geen doel op zich, maar een middel” 

Op welk probleem moet het antwoord geven?  

Welke oplossing biedt het voor… het ‘echte’ werk:  

• Kwaliteit? Productiviteit? Flexibiliteit? 

• Cliënten? 

• Managers? 

• Medewerkers? 

 

Wat is het waarom van SPP voor uw organisatie? 

 

 



Zeepkist 
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Een aansprekend verhaal vertellen is meer 

dan een goed verhaal hebben. Een 

aansprekend verhaal inspireert, motiveert en 

bezielt. Omdat het mensen raakt en daardoor 

in beweging brengt. Maar hoe kom je tot een 

aansprekend verhaal?  



Het ‘waarom’ van SPP 

Wat is het ‘waarom’ van SPP voor uw organisatie? 

Verscherp doelgroep  

Beschrijf concreet wat SPP oplevert: what’s in it for them? 

Formuleer kort en krachtig: korter dan 1 minuut! 

In ‘gewone mensen-taal’ 

Gebruik pakkende voorbeelden 

 

Test op buur! 
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Valkuilen in de praktijk 

De SPP-aanpak is: 

jaarlijks punt op de beleidsagenda/jaarplancyclus, maar krijgt geen vorm in 
de praktijk 

te instrumenteel (een systeem, op zichzelf staande cijfers, papieren tijger) 

een zaak van HR, onvoldoende betrokkenheid of eigenaarschap bij het 
management 

wel een analyse, geen aanpak 

gepresenteerd als wondermiddel 

éénmalig 

 



SPP-aanpak in 5 stappen 

 

 



Stap 1 
effectieve voorbereiding 



Stap 1: effectieve voorbereiding 

Doel 

Commitment 

Scope 

Ontwerp en aanpak 



Stap 2 
Personeelsbehoefte 



Stap 2: gewenst personeelsbestand 

Verkenning 

externe & interne 

ontwikkelingen 

       

     
 

Strategie 



Stap 2: gewenst personeelsbestand 

Strategie 

Gewenst 

personeelsbestand 

Kwantitief? 

 

Kwalitatief? 



Resultaat stap 2 

24 

Kwantitatief Kwalitatief 



Stap 3 
Analyse huidige en gewenste 

personeelsbestand 



Stap 3: Huidig Personeelsbestand 

Prestaties, potentieel en ambities 

Per persoon èn op afdeling of 

organisatieniveau 

Voorwaarde: goede dialoog en 

één ‘meetlat’! 



Stap 3: Gap-analyse per medewerker 

Potentieelscan van individuele medewerkers in het licht van de toekomst.  Hoe staat het met: 

Kennis, vakvaardigheden, houding en gedrag? Overall presteren op huidige functie? 

Ontwikkelpotentieel voor de toekomst? (grenzen bereikt, in functie ontwikkelen, verticaal 

ontwikkelen direct of op termijn?) 

Gap-analyse: 

Wat is iemands kracht in het licht van de toekomst? 

Wat is het belangrijkste ontwikkelpunt? 

Zit iemand op een formatieplaats waar er meer of minder van komen? 

Welke ambitie heeft iemand? 

Wat is een mogelijke/ gewenste actie gericht op duurzame inzetbaarheid in de toekomst? 

 

 

 

 



Analysetool op teamniveau 
Teamoverzicht: HR3P-matrix (presteren en ontwikkelpotentieel) 

Kwantitatieve analyse  

• Formatieopbouw en leeftijdsopbouw 

• In- en uitstroom. Uitstroom op basis van pensioen 

• Verwacht tekort of overschot? Knelpuntvacatures 

• Functieverblijftijd 

Kwalitatieve analyse 

• Sleutelposities 

• Presteren en Ontwikkelpotentieel, ontwikkelambitie, ontwikkelkansen 

• Dynamiek (in-, door- en uitstroom) 

• Leeftijdsopbouw 

• Flexibiliteit, vast/flex 

• Overall analyse 

 

 

 

 

 

 



Stap 3 Huidig personeelsbestand 

Onvoldoende Voldoende Goed Uitmuntend   Totaa l

4 15 41 3

(4%) (13%) (36%) (3%)

0 15 21 0

(0%) (13%) (18%) (0%)

0 5 9 0

(0%) (4%) (8%) (0%)

0 1 0 0

(0%) (1%) (0%) (0%)

Totaa l 114 4 36 71 3 114

4% 32% 62% 3% 100%

 Performance

63

Ontwikke lmogelijkheden 

binnen huidig functieniveau

(HO)
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55%
Grenzen bere ikt

(GB)

Vertica le  

ontwikke lmogelijkheden op 

termijn (binnen 1 à   2 jaar)

(VOT)

Vertica le  

Ontwikke lmogelijkheden 

direct

(VOD)



HR3P matrix en HR-activiteiten 

Interventies: 

• Op niveau houden/verbeteren door training, opleiding, ontwikkelplan 

• Ter bevordering inzetbaarheid/flexibiliteit: opnemen in vervangings- 

of opvolgingstrajecten 

• Jobdesign: taakroulatie, - verruiming en – verrijking 

• Ontwikkelen van zicht medewerker op andere functiedomeinen 

 

Interventies: 
• Handhaven functioneringsniveau door feedback, begeleiding 

etc. 
• Nadruk op kwantiteit/productiviteit bij gelijkblijvende kwaliteit 
• Richten op motivatoren die de kwaliteit verbeteren, zoals het 

variëren van taken 

Interventies: 

• Goed loopbaanmanagement om risico 

van vertrek van high potentials te 

minimaliseren. Uitdagend werk, 

maatwerk. 

• Uitzetten ontwikkeltraject en 

vervolgfunctie(s) 

• Coachen 

• Committeren aan persoonlijk actieplan 



HR3P matrix en HR-activiteiten 

Interventies: 

• Als demotie oorzaak is, dan 

promotie in het vooruitzicht stellen 

• Opnemen in vervangings- of 

opvolgtrajecten 

 

Interventies: 

• Ontwikkelen begeleidingstraject, richting ‘Goed’ 

• Uitstroom bewerkstelligen en selectie starten 

• Overige medewerkers beschermen tegen demotivatie 

• Bewaken productiviteit 

Interventies: 

• handhaving huidig functioneringsniveau door feedback, 

begeleiding, motivatie, jobcrafting 

• Richten op motivatoren, zoals variëren van taken en 

uitdagende opdrachten 

• Jobdesign: taakroulatie, -verruiming en –verrijking 

• Ontwikkelen van zicht medewerker op andere 

functiedomeinen 

 



 

Stap 4 
Analyse verschillen & speerpunten 



Stap 4: gap-analyse 

 

Presentatie analyse per afdeling 

Rode draad destilleren  

Totaal HR3P 

Top 3 HR Speerpunten  

 

 

 



Resultaat ws 2: van teamanalyses naar overall analyse 

34 

Rode draad = …? 

Onvoldoende Voldoende Goed Uitmuntend   Totaa l

1 1 1 5

(3%) (3%) (3%) (17%)

0 1 3 2

(0%) (3%) (10%) (7%)

4 0 0 1

(13%) (0%) (0%) (3%)

1 4 3 3

(3%) (13%) (10%) (10%)

Totaa l 30 6 6 7 11 30

20% 20% 23% 37% 100%
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Grenzen bere ikt

(GB)

Vertica le  

ontwikke lmogelijkheden op 

termijn (binnen 1 à   2 jaar)

(VOT)

Vertica le  

Ontwikke lmogelijkheden 

direct

(VOD)

 Performance

8

Ontwikke lmogelijkheden 

binnen huidig functieniveau

(HO)

6

5



Komen tot 3 speerpunten: discussie en focus 

In discussie met elkaar komen tot de 3 meest relevante thema’s om meer 

toekomstbestendig te worden. 

 

 

 

 

 

Laat je eigen afdeling 

los. Kijkend naar het 

geheel:  

Welke 2 speerpunten 

vind jij het meest 

relevant om aan te 

pakken om als hele 

club meer toekomst-

bestendig te worden? 



 

Stap 5 
Van speerpunten naar  

oplossingen en aanpak 



Stap 5: Van analyse naar aanpak 

Actieplan 

Borging 

(HR) 

oplossingen 

Vorm:  

3. 



Eigenaarschap en oplossingskracht 
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SPP in 5 stappen 
 

 

  



Vragen of opmerkingen? 
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   ?  ?    ?  







Praktijkcase SPP Annemarie van Kallen 



Keuzemenu… 

Bouwstenen Commitment Creëren Van basisaanpak naar tailor-made 



Wat is de rol en toegevoegde waarde van… 

HR? 

OR? 

Management? 

 

 Bespreek kort met elkaar: wat is de rol en toegevoegde waarde van respectievelijk HR, de OR en 

management? 

 Kies voor alle drie de partijen een fotokaart die de toegevoegde waarde van de 3 partijen het beste 

weergeeft 
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Tekst in de preambule cao ggz 2015-2017 en SPP 

 Doorstroming realiseren naar een vaste volwaardige baan. Een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt in principe opgevolgd door een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij normaal/goed functioneren.   

 Voorwaarde daarbij is dat de betreffende functie onderdeel uitmaakt van de vaste 

formatie en gerekend wordt tot vast werk op basis van de Strategische 

Personeelsplanning.  

 Doel: bewerkstelligen dat de verhouding tussen flexibiliteit en werkzekerheid 

zorgvuldig in balans wordt gebracht. Gericht op een afname van het aantal 

‘onzekere contracten’ (bijv. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en nuluren 

contracten) zonder toename van inhuur of andere vormen van externe flexibiliteit. 

Hoe passen de bepalingen uit de CAO binnen het breder kader van SPP?  



8 sleutels tot succes 

Begin bij het ‘Waarom’: doelgericht 

Ontwerp het proces op maat 

Start bij urgentie en motivatie  

Maak het leuk, praktisch en resultaatgericht 

Kies een goede timing 

Bouw voort op wat er is, koppeling met processen 

Geef inzicht in kosten en opbrengsten  

Creëer en toets commitment  

 



Vragen & opmerkingen? 
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info@moon-hrm.nl 

moon-hrm.nl 

 
 

Bedankt voor uw aandacht en inbreng! 

Hanneke Moonen 

06-54 68 39 95  

 


