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interview

Het voorspellen van de toe-
komst is er door de crisis 
niet makkelijker op gewor-
den. Zelfs in het recente ver-

leden opgestelde prognoses blijken 
nu weinig realistisch. In plaats van de 
verwachte grote tekorten aan 
arbeidskracht piekt de werkloosheid. 
De vergrijzing zou leiden tot een 
massale vertrekgolf, maar de pen-
sioenleeftijd stijgt en veel ouderen 
werken langer door. De banenmotor 
in de zorg hapert en heeft hier en 
daar al plaatsgemaakt voor een ont-
slagmachine. Jongeren hebben de 
grootste moeite om een baan te 
vinden en verlengen hun studietijd. 
Duizenden zzp’ers krijgen hun werk-
week niet vol. Flexibiliteit viert hoog-
tij en vaste contracten worden steeds 
meer een uitzondering. Er moet, 
kortom, nog heel wat water door alle 
Nederlandse rivieren stromen voor-
dat er sprake is van een evenwichtige 
arbeidsmarkt.

Kwalitatief denken
De vraag is gerechtvaardigd of strate-
gische personeelsplanning (SPP) 
onder de huidige turbulente omstan-
digheden eigenlijk nog wel zin heeft? 
Harald van Voorst, Product Owner 
bij HR-softwareleverancier Raet, 
heeft hierop een duidelijk antwoord. 
“Zeker”, zegt hij, “zolang de model-

len flexibel genoeg zijn om op ieder 
gewenst moment aanpassingen te 
kunnen doorvoeren en de plan-
ningshorizon niet te ver weg ligt, zeg 
drie tot maximaal vijf jaar.” Boven-
dien, vindt Van Voorst, moet vooral 
kwalitatief en in mindere mate kwan-

titatief worden gedacht. “Bij perso-
neelsplanningen die vóór de crisis 
zijn gemaakt, stond vaak de kwanti-
teit centraal. Tegenover het aantal 
werkenden werd de verwachte in- en 
uitstroom geplaatst. Daarna kon de 
toekomstige personeelsbehoefte als 

Personeelszaken worden in toenemende mate volledig digitaal afgehandeld via 

e-HRM-systemen. Bij strategische personeelsplanning is de rol van de computer 

minder dominant. Het bepalen en uitwerken van de vraag hoeveel en welk personeel 

in de toekomst nodig is, kan niet zomaar via rekenmodellen worden vastgesteld. “De 

digitalisering van HR-zaken kan wel voor tal van samenhangende vraagstukken zin-

volle oplossingen bieden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van scenarioplanning of 

een vlootschouw”, zegt Harald van Voorst van HR-softwareleverancier Raet. “Onder-

delen die voor ieder SPP-project van essentieel belang zijn.”

Jan Koekebakker

Strategische personeelsplanning is 
vooral mensenwerk

BRON TNS NIPO 2013

veel

weinig
urgentie

tij
ds

be
st

ed
in

g

laag

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid
Management Development
Talent Management
Loopbaanontwikkeling (carrièrepaden)
Performance Management
Werving & Selectie
Outplacement
Terugdringen administratieve HR-lasten
Uitbesteding van administratieve HR-taken
Diversiteitsbeleid

hoog

Strategische Personeelsplanning
Opleiding en Ontwikkeling
Mobiliteit van personen (in- en extern)
Duurzame Inzetbaarheid
Flexibilisering van het personeelsbestand
Kostenbesparing
Competentie Management
Leiderschap
Arbeidsvoorwaarden en Beloning
Gezondheidsmanagement
Het Nieuwe Werken

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11
12

13

14

15
16

17

18

19

20
21

Raet HR Benchmark 2014: Strategische Personeelsplanning hoogste prioriteit HR



5

het ware met een druk op de knop in 
kaart worden gebracht.” Maar zo 
simpel ligt dat tegenwoordig niet 
meer. “Werkgevers moeten zich 
afvragen welke kwaliteiten zij in de 
toekomst nodig hebben om hun pro-
ducten of diensten te kunnen blijven 
leveren”, aldus Van Voorst. “Scena-
rioplanning is daarbij een nuttig 
hulpmiddel. Aan de hand van varia-
belen als de organisatiestructuur, 
functieprofielen, de competenties en 
vaardigheden van medewerkers, het 
producten- of dienstenpakket en 
maatschappelijke veranderingen 
kunnen de meest waarschijnlijke sce-
nario’s worden uitgewerkt. Zo weten 
zij hoeveel en welke medewerkers op 
termijn moeten worden geworven. 
Groot voordeel van scenarioplanning 
is dat de scenario’s steeds kunnen 
worden aangepast als de omstandig-
heden veranderen, waarmee de toe-
komstbestendigheid is verzekerd. 
Ook kunnen meerdere scenario’s 
tegelijk worden uitgewerkt, zodat de 
organisatie een keuze kan maken 

welke weg de beste kansen voor de 
toekomst biedt.”

Twee mogelijke routes
Bij veel overheden staat strategische 
personeelsplanning op de agenda, 
maar niet overal met hetzelfde resul-
taat. Zo noemde Jeroen Pepers, direc-
teur van het A+O fonds Gemeenten, 
onlangs in zijn weblog de situatie op 
dit punt in de gemeentelijke sector 
‘teleurstellend’. Het overgrote deel 
van de gemeenten bevindt zich vol-
gens hem in de beginfase van strate-
gische personeelsplanning: het for-
muleren van een visie op de 
toekomstige organisatie en de verta-
ling hiervan naar de personeelsfor-
matie. De voornaamste redenen hier-
van zijn “de grote wijzigingen vanuit 
Den Haag, de bezuinigingen en de 
roep om een andere overheid”. Rem-
mend werkt voorts de hoeveelheid 
en diversiteit van de werkprocessen 
binnen een gemeentelijke organisatie. 
Tot slot bestaat er, aldus Pepers, een 
sterke neiging om bij SPP te zoeken 

naar de alomvattende theorie die elk 
haarvat van de organisatie strate-
gisch kan plannen. “Een dergelijke 
aanpak is echter door de dynamiek 
aan veranderingen in combinatie met 
de complexiteit van de gemeentelijke 
organisaties gedoemd te mislukken.” 
Bij het zoeken naar oplossingen stelt 
Pepers het werk, de dienstverlening 
en de inrichting van de werkproces-
sen centraal. “Het werk verandert, 
wij veranderen mee.” Voor gemeen-
ten die een start willen maken met 
SPP staan vervolgens twee mogelijke 
routes open: het denken in scenario’s, 
of een meer gefragmenteerde aanpak 
waarbij de focus is gericht op een 
gemeentelijke dienst c.q. een speci-
fiek werkproces. Als duidelijk is wat 
zich op dit niveau afspeelt, kan een 
vertaalslag naar de organisatie als 
geheel en de toekomst worden 
gemaakt.

Gezamenlijk proces
Een ander geluid valt te vernemen bij 
de provincies. Het A&O-fonds Pro-
vincies organiseert met enige regel-
maat masterclasses, waarin de deel-
nemers aan de hand van workshops 
en presentaties een kijkje kunnen 
nemen in de keuken van andere orga-
nisaties, zowel uit de publieke sector 
als het bedrijfsleven. Nadat in 2012 
het concept en de uitvoering binnen 
de provincies waren behandeld, was 
de blik tijdens de masterclasses in 
2013 meer naar buiten gericht. Zo 
boden het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum, de provincie 
Friesland, CAOP, KLM, de provincie 
Gelderland, de gemeente Maastricht, 
het consultancybedrijf Capgemini en 
de Efteling een openhartig kijkje in 
hun SPP-keuken. Belangrijke conclu-
sie: “SPP is vooral een gezamenlijk 
proces. Een zoektocht voor organisa-
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tie en medewerkers naar een duur-
zame toekomst, die iedereen op zijn 
eigen manier aanpakt. Door naar 
anderen te luisteren, hebben de deel-
nemers geleerd hoe zij de strategi-
sche personeelsplanning in hun eigen 
organisatie vorm kunnen geven.” Tij-
dens een recente masterclass in 2014 
heeft het A&O-fonds Provincies een 
eerste aanzet gedaan om een ‘leernet-
werk SPP’ op te zetten, zodat de 
opgebouwde kennis uiteindelijk 
breed beschikbaar komt.

Wendbare medewerkers
Harald van Voorst heeft er wel een 
verklaring voor dat de toon in het 
SPP-debat bij de gemeenten pessimis-
tischer overkomt dan bij de provin-
cies. “Gemeenten bevinden zich in 
roerig vaarwater.” Ze krijgen allerlei 
nieuwe taken toebedeeld, waarover 
nog veel onduidelijkheid bestaat, ter-
wijl er tegelijk fors moet worden 
bezuinigd. Het is al moeilijk genoeg 
om de zaken van dit moment af te 
handelen. Laat staan dat er animo is 
om na te denken over hoe de organi-
satie er in de toekomst moet gaan uit-
zien. “Toch is het voor iedere organi-
satie van groot belang om onder alle 
omstandigheden lenig en flexibel te 
zijn”, constateert Van Voorst. Hij ziet 
een bevestiging daarvan in de HR 
Benchmark van Raet, die jaarlijks 
wordt uitgevoerd onder HR- en 
finance professionals bij organisaties 
met meer dan honderd medewerkers. 
Uit de meest recente benchmark blijkt 
dat mobiliteit op de derde plek van 
het prioriteitenlijstje van de onder-
vraagden staat. Een andere stijger is 
flexibilisering van het personeelsbe-
stand. Beide onderwerpen geven 
invulling aan de nummer één op de 
prioriteitenlijst: strategische perso-
neelsplanning. De interviews met de 
ondervraagden illustreren verder, dat 
zij zowel investeren in mobiliteit bij 
boventalligheid als in interne mobili-
teit voor talent. Bij boventalligheid 
worden medewerkers uitgerust om 
binnen of buiten de organisatie een 
passende nieuwe functie te krijgen, 

bij talentmanagement vormen groei 
en doorstroming het doel. 

Ondersteunende rol
Bij het regelen van hun personeelsza-
ken maken overheden in toenemende 
mate gebruik van e-HRM-systemen. 
In de meeste gevallen zijn niet alleen 
de personeels- en salarisadministratie 
volledig geautomatiseerd, maar 
kunnen medewerkers zelf ook allerlei 
zaken via de computer afhandelen. 
Zoals hun persoonsgegevens wijzi-
gen, verlof aanvragen, declaraties 
indienen, zich ziek melden, de 
gewenste secundaire arbeidsvoor-
waarden uit het cafetariasysteem 
kiezen, etc. De digitalisering maakt 
steeds meer mogelijk. Zo kunnen 
binnen een e-HRM-systeem bijvoor-
beeld functionerings- en beoorde-
lingsgesprekken worden vastgelegd, 
zodat alle rapportages en afspraken 
zowel voor de medewerker als de lei-
dinggevende helder en eenduidig te 
volgen zijn. Voor strategische perso-
neelsplanning gaat die vlieger niet 
volledig op. “SPP is toch vooral men-
senwerk”, legt Harald van Voorst uit. 
“Het overgrote deel van de tijd en 
energie die in een SPP-traject worden 
gestoken, gaat op aan typisch mense-
lijke activiteiten als denken, analyse-
ren, strategiebepaling, plannen 
maken, vergaderen et cetera. Voor de 
digitalisering is een ondersteunende 
rol weggelegd.” Hij geeft een voor-
beeld uit eigen koker. Raet brengt 
onder de naam Youforce een uitge-
breid e-HRM-systeem op de markt. 
Hieronder vallen diverse oplossingen 
voor HR Analytics, Talent Manage-
ment, Workforce Management en 
Payroll. Onderdelen daarvan kunnen 
worden gebruikt bij de strategische 
personeelsplanning. “De computer is 
natuurlijk ook bij uitstek geschikt om 
rekenprogramma’s uit te voeren, 
zoals over de verwachte uit-, in- en 
doorstroom, de gevolgen van de ver-
grijzing en de verhoging van de pen-
sioenleeftijd, zowel op macro- als 
microniveau. Maar het opzetten van 
een compleet strategisch personeels-

plan, met alle ins en outs die daarbij 
horen, is heel andere koek.”

Heldere toekomstvisie
Raet wordt meestal door bedrijven en 
publieke organisaties in de beginfase 
bij SPP-projecten betrokken. “In een 
workshop brainstormen wij dan 
diepgaand met vertegenwoordigers 
van het management, de leidingge-
venden, de ondernemingsraad en de 
medewerkers”, vertelt Harald van 
Voorst. “Op basis daarvan maken we 
een rapport, waarin de plannen voor 
de toekomst, de veranderingen die 
hiermee gepaard gaan, de verschui-
vingen van functies, de gewenste 
strategie en dergelijke aan de orde 
komen. Het gevolg van onze rappor-
tage kan zijn dat de opdrachtgever 
op eigen kracht verder gaat met de 
strategische personeelsplanning. 
Maar het komt ook voor dat wij 
worden gevraagd om bepaalde 
punten uit de rapportage nader uit te 
werken.” Naast scenarioplanning 
valt in dit verband volgens Van 
Voorst te denken aan het houden van 
een vlootschouw. “Daarbij wordt een 
blauwdruk gemaakt van het huidige 
personeelsbestand: hoe is de leeftijds-
opbouw, welke competenties zijn in 
huis, wat zijn de ambities en ontwik-
kelmogelijkheden van de individuele 
medewerkers, wat zijn hun drijfveren 
en capaciteiten, hoe is het gesteld met 
de mobiliteit, flexibiliteit, carrièrege-
richtheid, eigen initiatieven, etc. Wan-
neer die gegevens worden afgezet 
tegen de strategie kan onder meer 
worden bepaald wie in het toekom-
stige team passen, welke opleidingen 
en verdere vervolgacties nodig zijn.” 
Een goede fundering is van essentieel 
belang, benadrukt Van Voorst. “Er 
moet een heldere toekomstvisie zijn 
die met overtuiging en enthousiasme 
door het management wordt uitge-
dragen. Daarna kan de strategische 
personeelsplanning steeds steviger in 
de organisatie worden verankerd. 
Wie kiest voor die aanpak en vol-
doende flexibiliteit inbouwt, kan 
vruchtbare resultaten boeken.” 


