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Verslag Masterclass Strategische Personeelsplanning 
“”erg leerzame en goed georganiseerde masterclass!! 
 

Aldus een van de deelnemers aan de Masterclass Strategische Personeelsplanning die op 
25 januari in Meeting Plaza, in Utrecht plaatsvond. De masterclass SPP is de eerste van een 
reeks waarbij in samenwerking met de provincie professionals nieuwe HR-initiatieven bij de 
provincies over het voetlicht worden gebracht om onder het motto van „Samen het wiel 
uitvinden‟ te komen tot uitwisseling van kennis en ervaring.  

 
Onder leiding van Sjef Janssen lid algemeen 
bestuur A&O Provincies en tevens 
portefeuillehouder HRM passeerden 
verschillende businesscases op het gebied 
van SPP de revue. Prof. Dr. Gerard Evers, de 
expert op het gebied van strategische 
personeelsplanning plaatste de SPP in een 
theoretisch kader en gaf een overzicht van 
actuele toepassingen en ontwikkelingen. 
Mevr. Carolien de Boer (directeur provincie 
Utrecht), Rob Cortjens (hoofd P&O provincie 
Utrecht), Mevr. Brigitte Willemsen (senior 
beleidsadviseur HRM provincie Gelderland) 
en Ad van de Staay (senior organisatie 
adviseur ministerie ELI) presenteerden hun 

businesscases voor de 32 aanwezigen en gingen in discussie over hoe je SPP kunt inzetten 
in de provincie organisatie en hoe een succesvolle implementatie eruit ziet. Met name de 
combinatie van de verschillende invalshoeken en de vernieuwende aspecten die de inleiders 
aandroegen sprak de aanwezigen erg aan. De zaal zat vol met op de inhoud 
geïnteresseerde P&O professionals 
die vooral op zoek waren naar 
concrete informatie; wat is SPP 
precies en hoe werkt het voor mijn 
organisatie? De sfeer was open en 
informeel. Hierdoor kwamen er goed 
veel vragen en opmerkingen na elke 
presentatie en maakten vele 
deelnemers gebruik van de 
mogelijkheid om hun netwerk uit te 
breiden. Uit de resultaten van de 
evaluatie van de dag blijkt dat ruim 
80% van de deelnemers de dag  
met een beoordeling „goed‟ tot 
„uitstekend‟ waardeerden.  
Tevens heeft het A&O Provincies 
waardevolle en nuttige opmerkingen 
en tips ontvangen ten aanzien van 
de organisatie van de dag. Ook zijn  een groot aantal thema‟s genoemd die het verdienen in 
een volgende masterclass aan de orde te komen.   Een resultaat dat naar meer smaakt!  
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Tenslotte: zoals Peter Smits, manager A&O Provincies, al aan het begin van de masterclass 
aangaf zien wij uw deelname aan de zogenaamde A&O begeleidingscommissies als een 
absolute voorwaarde voor succes. De begeleidingscommissies hebben o.a. tot taak het 
voorbereiden en verder vorm geven van activiteiten genoemd in het beleidsprogram 
waaronder deze masterclass serie. 
 
Mocht u interesse hebben in deelname: Meldt U aan!!  
Ga naar de masterclass pagina om presentaties te downloaden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=84

